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 O software Ephorus deteta plágios através da comparação de trabalhos de alunos com bases de
dados internacionais. Atualmente, está em uso em todas as faculdades da Universidade de Lisboa.
 
O ano letivo de 2014-2015 entra para a história como o primeiro em que todas as faculdades da
Universidade de Lisboa passaram a usar software que deteta plágios nas teses e trabalhos académicos
de alunos. De acordo com o Diário de Notícias, a universidade lisboeta decidiu estender a todos os
cursos o uso deste software que compara os trabalhos assinados pelos alunos com bases de dados
internacionais, a fim de detetar plágios , e também evitar que algum desses trabalhos venha a ser
aprovado sem que os serviços académicos o detetem.
 
O software Ephorus motivou mesmo uma deliberação do Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa, que recomenda aos professores especial atenção no que toca à vigilância sobre os trabalhos
escritos pelos alunos.
O uso da plataforma originou mesmo a introdução de um novo procedimento: os alunos têm de
assinar uma declaração em que afirmam estar cientes do uso do software e das consequências que a
deteção de plágios pode ter no plano académico e legal (a lei pune o plágio com um máximo de três
anos de prisão).
Em quatro anos, o Ministério da Educação só abriu sete processos relacionados com plágio, mas
alguns estudos dão conta de taxas de 40% no que toca a plágios em trabalhos assinados por
estudantes.
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 Recorde-se que o plágio, além de estar sujeito a sanções académicas, como a perda de graus,
constitui também um crime de contrafação punível com penas de prisão
 
 por Leonor Rodrigues | 14 de Abril de 2015 | 11:02
 
 A Universidade de Lisboa está a reforçar o combate ao plágio académico, principalmente entre os
alunos de metrado e doutoramento.
  
 Para tal, as faculdades da Universidades têm agora um software , o Ephorus , que deteta os trabalhos
plagiados, recorrendo ao cruzamento de trabalhos apresentados pelos alunos com bases de dados
internacionais. Além deste programa, em fevereiro a Universidade divulgou uma deliberação sobre o
assunto, recomendado aos docentes que nas atividades letivas abordem a questão do plágio e que
estejam atentos. Quanto aos estudantes, têm de assinar uma declaração, confirmando que conhecem
as regras, quando apresentam documentos.
  
 Segundo o Diário de Notícias , a instituição garante que as medidas que têm sido implementadas
contra o plágio académico não estão relacionadas com o aumento do número de casos detetados
naquela Universidades. Têm sim o objetivo de os prevenir.
  
 A nível nacional, a Inspeção Geral de Educação apenas investigou sete casos de plágio académico nos
últimos quatro anos. No entanto, existem estudos que afirmam que a taxa de incidência vai até aos
40% entre os alunos.
  
 Recorde-se que o plágio, além de estar sujeito a sanções académicas, como a perda de graus,
constitui também um crime de contrafação punível com penas de prisão que podem ir até aos três
anos.
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