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superior A Universidade
de Coimbra (UC) sancionou
77 estudantes, 19 por plágio
e 58 por fraude. Dois destes
alunos ficaram impedidos
de frequentar a instituição
entre um a cinco anos.

"Todos os casos assinala-
dos e provados têm conse-
quências e não estamos a fa-
lar de penas menores", co-

mentou o reitor de Coim-
bra, João Gabriel Silva, insis-
tindo: "É importante fixar
esta ideia de que as pessoas
não podem violar as regras
e devem seguir uma condu-
ta ética responsável".

O combate ao "copianço",
plágio e fraude intensifi-
cou-se desde que, no ano le-
tivo 2012-2013, o Regula-
mento Disciplinar dos Estu-
dantes entrou em vigor. Até
então, não existia enqua-
dramento, explica a UC.

A batalha não é só travada

por Coimbra. As universida-
des do Porto e de Lisboa
também têm regulamentos
similares, confirmaram ao

JN as duas instituições, sem
dar mais detalhes.

João Gabriel Silva avisa que penas são pesadas

PROIBIDOS DE ENTRAR

Infrações como a "utiliza-
ção de práticas de plágio, ob-

tenção fraudulenta de

enunciados, substituição e

obtenção fraudulenta de

respostas, simulação de

identidade pessoal ou falsi-

ficação de pastas e enuncia-
dos" podem ser punidas
desde a advertência até à in-

terdição de frequência, por
um período até cinco anos.

E, desde 2012 até ao final do



ano letivo passado, foram
punidos 77 estudantes.

Por exemplo, um aluno de

Línguas Modernas foi sus-

penso na época de exames,
em 2017, por ter usado um
auxiliar de memória. Outra

aluna de Letras foi suspensa

por 150 dias por ter reprodu-
zido textos já publicados
sem ter feito a devida refe-
rência bibliográfica nem o

uso de aspas, num trabalho.
Durante seis anos, foram

detetados 58 casos de frau-
de e dois resultaram em pe-
nas de interdição (impedi-
mento de frequentar a UC
entre um a cinco anos). E

"56 tiveram como sanção a

suspensão temporária das
atividades escolares: oito

por períodos entre 30 e 150

dias, 46 por uma época de

avaliação, dois por duas épo-
cas de avaliação.

A UC reforçou, no ano pas-
sado, o combate ao plágio
com um software para dete-
tar este tipo de infrações.
Foram apanhados 19 casos:

12 em trabalhos, três em re-

latórios, três em disserta-

ções e um numa tese. As

sanções aplicadas foram a

suspensão das atividades
até 150 dias em 13 casos e

suspensão da avaliação por
um ano noutros seis. •

Mais de metade
admite copiar
nos exames

ESTUDO

Em 2016, um in-
quérito realizado a

7292 estudantes de
101 faculdades e
institutos politéc-
nicos revelou que
52,2% admitem ca-
bular e que 65,3%
deixam os colegas
copiar. O estudo,
coordenado por Fi-
lipe Almeida, da

UC, concluiu ainda
que os rapazes têm
maior propensão
para copiar do que
as raparigas, espe-
cialmente os que
são de meios mais
favorecidos. Quan-
to a cursos, é nas
engenharias que
mais se copia.


