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Similaridade não é plágio



Número mágico ESPERADO
• Sete palavras ou mais na sequência similares à outra fonte podem caracterizar

plágio (SARAIVA; CARRIERI, 2009).

• De acordo com a World Association of Science and Communication (WASC),
plágio é especificamente definido quando seis palavras consecutivas são
copiadas, sete a onze palavras são sobrepostas de trinta letras (MASIC, 2012;
McCABE; FEGHALI, 2008).

• Micro-plágio é a reprodução de menos do que 100 palavras e Macro-plágio
quando é mais de 100 palavras (SANJEEV, 2008).

• Croatian Medical Journal considera plágio se mais do que 10% de similaridade é
verificado, enquanto outros journals consideram 25 ou 30% (STAROVOYTOVA,
2017, p. 110).

• Autoplágio (redundância) entre 20 a 30% do novo manuscrito, a depender do
caso e se previsto nas diretrizes editoriais ou institucionais (ROIG, 2011;
SAMUELSON, 1994).



Número mágico OBSERVADO

- 84% dos pesquisadores testemunham problemas éticos em pesquisa, e o 
PLÁGIO é o terceiro mais observado (KOOCHER-KEITH SPIEGEL, 2010).

- 44% dos motivos de retratação se devem à má-conduta científica e o 
autoplágio e o plágio são os motivos mais frequentes. (VAN NOORDEN, 
2011).

- 3% a 60% é a variação observada de autoplágio em publicações científicas 
(BAZDARIC et al., 2012; BRETAG; CARAPIET, 2007 apud HORBACH; 
HALFFMAN, 2017).

- 44% de instâncias observadas de autoplágio e plágio em amostra de artigos 
indexados em base de acesso aberto. (KROKOSCZ, 2020 – em processo de 
avaliação).



Plagiarism in Articles Published in Journals Indexed 
in the Scientific Periodicals Electronic Library 
(SPELL)

Período: Jan./Jun. 2013
Base de dados: 47 periódicos
Total publicado: 547 artigos 
Amostra: 47 artigos aleatórios
Análise: iThenticate®

PRINCIPAIS RESULTADOS
* Diretrizes para autores: 

- Nenhuma menção quanto ao uso de softwares de similaridades
- APENAS UM periódico mencionava a palavra “plágio”

* Constatação de plágio:
- 16 artigos não tiveram similaridades (34,1%)

- 31 artigos tiveram similaridades verificadas (65,9%)



PRINCIPAIS RESULTADOS
* Diretrizes para autores: 

- A maioria dos periódicos adotam o uso de softwares de detecção de similaridade
- 69 PERIÓDICOS (58%) mencionam a palavra “plágio” nas diretrizes para autores

* Constatação de plágio:
- 66 artigos não tiveram similaridades (56%)
- 52 artigos tiveram similaridades verificadas (44%)

* Redução de 21,9% do índice de ocorrência de plágio e autoplágio (2013 x 2018)

Período: Jul. 2013/Jun. 2018
Base de dados: 122 periódicos
Total publicado: 27.729 artigos 
Amostra: 118 artigos aleatórios
Análise: iThenticate®

Plagiarism in Articles Published in Journals Indexed 
in the Scientific Periodicals Electronic Library 
(SPELL)



5 FAKE NEWS sobre softwares

1. Os relatórios gerados pelos softwares são RELATÓRIOS 
DE PLÁGIO.

2. O PERCENTUAL de similaridade determina a extensão do 
PLÁGIO.

3. Existe um NÚMERO MÁGICO aceitável de texto copiado.

4. Softwares são “BAFÔMETROS” de plagiador.

5. Todos os softwares detectores SÃO IGUAIS. 



Academic Plagiarism Detection: 
A Systematic Literature Review

• Revisão de 239 artigos no período de 2013-2018.

• Objetivo: avaliar a capacidade de detecção de plágio em trabalhos
acadêmicos.

• Categorias:
• Léxica: análise de caracteres

• Sintaxe: análise de sentenças

• Semântica: análise de sentido

• Ideias: análise extra textual

(FOLTÝNEK; MEUSCHKE; GIPP, 2019)



FONTE: FOLTÝNEK; MEUSCHKE; GIPP (2019. p. 27).



Novas formas de plágio

FONTE: https://retractionwatch.com/2019/04/23/a-new-form-of-plagiarism-when-researcher-fake-co-authors-names/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/como-robo-escrever-artigos-poemas-fake-news/
https://retractionwatch.com/2019/04/23/a-new-form-of-plagiarism-when-researcher-fake-co-authors-names/


Muito além da detecção

Treinamos um modelo de linguagem não 
supervisionado em larga escala que gera 
parágrafos de texto coerentes, alcança 
desempenho de ponta em muitos benchmarks de 
modelagem de linguagem e executa uma 
compreensão de leitura rudimentar, tradução 
automática, resposta a perguntas e sumarização -
tudo sem treinamento específico da tarefa.
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https://openai.com/blog/better-language-models/


Muito além da detecção

FONTE: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/como-robo-escrever-artigos-poemas-fake-news/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/como-robo-escrever-artigos-poemas-fake-news/


FONTE: https://edintegrity.biomedcentral.com/mbp

NOVAS 

AMEAÇAS

FERRAMENTAS PARA 

ELABORAÇÃO DE 

PARÁFRASES

https://edintegrity.biomedcentral.com/mbp


5 TAKEAWAYS

1. Softwares são úteis, mas não são a panaceia.

2. Números mágicos para o plágio são relativos.

3. Plágio é fraude autoral e vai além do copiar e colar.

4. A revolução digital influencia nos manuscritos.

5. Vai aumentar a exigência da qualidade do texto científico 
do ponto de vista do conteúdo e da forma.



MUITO OBRIGADO 
PELA ATENÇÃO
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