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Prezados alunos e orientadores, 

Visando a promoção de boas práticas científicas e a integridade de teses e dissertações geradas na 

FCF, e em atendimento à Congregação da FCF, a Comissão de Pós-Graduação (CPG) determinou 

que, por ocasião do depósito do trabalho de conclusão, o autor deverá declarar que o documento foi 

submetido à análise de similaridade para evitar a ocorrência de plágio e que as citações foram 

devidamente indicadas e referenciadas no texto. 

Nesse sentido, a ferramenta que deverá ser utilizada para a análise de similaridade é 

a OriginalityCheck (Turnitin), uma vez que todos os orientadores têm possibilidade de acesso à essa 

plataforma, a partir de iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e existe suporte aos usuários 

oferecido pelo Departamento Técnico do SIBI/USP. 

Por outro lado, tendo em vista que os recursos que essa ferramenta oferece podem ser melhor 

aproveitados a partir do treinamento adequado, e que os trabalhos em finalização devem ser 

analisados sem prejuízo do prazo regimental para depósito, a previsão é de que a obrigatoriedade para 

apresentação da declaração do autor ocorra somente a partir do segundo semestre de 2018. 

Sendo assim, a Comissão de Pós-Graduação da FCF recomenda fortemente aos alunos e orientadores 

que já iniciem o uso da ferramenta OriginalityCheck (Turnitin) e participem das iniciativas de 

treinamento ou de informação que vierem a ser feitas na FCF, promovidas pela CPG ou pela Comissão 

de Pesquisa. 

Finalmente, lembramos do empenho da Universidade e das agências de fomento na promoção das 

boas práticas científicas e, consequentemente, da importância que a integridade dos trabalhos de 

conclusão tem nesse contexto. A esse respeito, é importante reforçar que os desvios de conduta, ainda 

que resultantes da desinformação, podem trazer, sem prejuízo de penalidades em outras esferas, 

graves efeitos acadêmicos, como demonstrado pela recente cassação de dois títulos de Mestre pelo 

Conselho de Pós-Graduação da USP após denúncias de plágio. 

Contando com a compreensão de todos, fico à disposição para os esclarecimentos necessários. 

Atenciosamente, 

  

Prof. Dr. João Roberto Oliveira do Nascimento 
Presidente da CPG/FCF/USP 

 

 

 


