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Naquela que é uma medida absolutamente inovadora, a Universidade de Lisboa e todas as suas
faculdades estão agora a usar um software que deteta plágios nos trabalhos dos alunos. Este é o
primeiro ano letivo em que todas as faculdades da Universidade de Lisboa passaram a usar software
que deteta plágios nas teses e trabalhos académicos de alunos. Através da comparação dos trabalhos
assinados pelos alunos com bases de dados internacionais, é feita a inspeção de eventuais
irregularidades, procurando também evitar que trabalhos plagiados possam ser aprovados sem que os
serviços académicos os detetem. O software - que tem o nome de Ephorus - deu origem a 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. Com o uso desta
plataforma, os alunos passam a ter de assinar uma declaração em que afirmam estar cientes do uso
do software, e das consequências que a deteção de plágio pode ter, académica e legalmente. Ao longo
dos últimos quatro anos, o Ministério da Educação só abriu 7 processos relacionados com plágio, mas
alguns estudos indicam taxas de 40% no que a plágios em trabalhos de estudantes diz respeito.
[Foto: Universidade de Lisboa]
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A Universidade de Lisboa está a reforçar as medidas para combater o plágio académico. Foi instalado
um software que permite cruzar os trabalhos apresentados com as bases de dados internacionais e
deteta se os textos foram copiados. Os professores são aconselhados a usar o programa para verificar
a originalidade dos documentos recebidos para avaliação. Já os alunos passam a ter de assinar uma
declaração, confirmando o conhecimento das regras. A medida foi aplicada em todas as faculdades
que integram a Universidade de Lisboa. As explicações do vice-reitor da instituição, João Barreiros, e
do presidente da Associação Académica, João Pedro Vieira.
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 Apesar de poucos casos terem chegado ao Ministério da Educação, estudos apontam para a existência
de um grande número de alunos a infringir.
 
 A Universidade de Lisboa adotou novas medidas de combate ao plágio académico, para dissuadir os
seus alunos de cometer o crime sujeito a sanções académicas, como a perda dos graus ou
impedimento de frequentar o estabelecimento até cinco anos, mas também punível com penas de
prisão até três anos.
 
 Ao Diário de Notícias, o reitor da Universidade António Cruz Serra disse que, este ano letivo, foi
alargada a toda a instituição a utilização do software Ephorus, que permite cruzar trabalhos
apresentados pelos estudantes com bases de dados internacionais.
 
 Os professores são aconselhados a usar o programa para verificar a originalidade dos documentos
recebidos para avaliação e, por seu lado, os alunos passam a ter de assinar uma declaração que
atesta o conhecimento das regras.
 
 Segundo o mesmo jornal, nos últimos quatro anos o Ministério da Educação, através da Inspeção
Geral da Educação, apenas investigou sete casos de plágio, mas há estudos que apontam para taxas
de incidências até aos 40% entre os alunos.
 
 Fonte: Notícias ao Minuto
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