
Workshop “Plágio e Integridade Académica”

Duração: 2h (Norma APA 6ª edição)

Resumo: Este Workshop destina-se a alunos de 2º e 3º ciclos e tem como principal objetivo a prevenção da

prática do plágio. Primeiro, situa-se o plágio no universo das fraudes académicas e analisa-se o

enquadramento institucional dessas práticas. Em seguida, explica-se o que é o plágio, as razões pelas quais

não deve ser cometido e também quais as práticas mais eficazes para o evitar, salientando nesse sentido a

importância de uma pesquisa de fontes cuidada, da correta utilização de citações diretas e indiretas e da

aplicação sistemática das normas de referenciação bibliográfica. Por último, realiza-se um exercício prático e

promove-se um debate em torno da fraude e integridade em contexto académico.

Agenda:

1. Fraude académica: o que é? (15 minutos)

2. Fraude académica: alguns dados sobre Portugal (5 minutos)

3. Fraude académica: enquadramento institucional (25 minutos)

4. Plágio: O que é? (5 minutos)

5. Plágio: Porque não cometer? (10 minutos)

6. Plágio: Ferramentas (eletrónicas) de deteção (10 minutos)

7. Plágio: Como não cometer - Pesquisa de fontes (10 minutos)

8. Plágio: Como não cometer - Citações diretas e indiretas (10 minutos)

9. Plágio: Como não cometer - Normas de referenciação bibliográfica (15 minutos)

10. Exercícios e debate (15 minutos)

Materiais para os participantes: i) Resumo do Workshop; ii) Folheto e exercícios sobre pesquisa de fontes;

iii) Folheto e exercícios sobre citações diretas e indiretas; iv) Folheto e exercícios sobre uma norma de

referenciação bibliográfica.

Flexibilidade:

1. Duração pode variar entre 1:45h e 2:30h (pontos 7, 8 e 9 podem ter 5 minutos no mínimo e 20 no máximo;

ponto 10 pode ter entre 10 e 30 minutos).

2. Norma de referenciação bibliográfica utilizada no workshop e nos materiais para os participantes pode ser

alterada.

Madalena Ramos, Licenciatura e mestrado em Sociologia e doutoramento em Educação. É subdiretora da

Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE-IUL onde leciona e coordena diversas disciplinas de

Estatística e Análise de Dados. Foi Presidente do Conselho Pedagógico do ISCTE-IUL. Integra o grupo de

investigadores do CIES e tem participado em diversos projetos de investigação, designadamente nas áreas da

sociologia da família e das migrações. As suas áreas de interesse atuais são o casamento entre pessoas do

mesmo sexo e ética e integridade académica. É Vice Presidente da APS, onde coordenou o 1º levantamento

nacional sobre as práticas profissionais dos diplomados em sociologia.

César Morais, Mestre em sociologia (especialidade de conhecimento, educação e sociedade) e doutorando

em sociologia desde 2016 (bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, BD/115832/2016). Presentemente

é investigador no CICS.NOVA e docente assistente convidado no Departamento de Sociologia da FCSH-UNL.

Os seus principais interesses de investigação abrangem a inserção profissional de diplomados, as relações

entre família, educação e emprego, as desigualdades sociais e de género e os estudos sobre ciência e ética

académica e profissional.
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