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INSTRUÇÃO FCM/CPG n.º 01/2019 
Disciplina a forma de tratamento sobre  

verificação de plágio em dissertações e teses. 

 
 

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, 

buscando a excelência nos trabalhos produzidos nos cursos de pós-graduação, 

estabelece o fluxo abaixo para conferência dos trabalhos que serão apreciados em 

comissões examinadoras de defesa de dissertações e teses: 

1. Cabe ao orientador ou aluno submeter o trabalho para análise de plágio à equipe da 

Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas, sendo que as solicitações 

encaminhadas pelo aluno deverão ser autorizadas pelo seu orientador. 

2. A Biblioteca será responsável pela checagem e devolutiva ao orientador e ao 

Programa de Pós-Graduação ao qual o aluno é vinculado, com base no relatório 

gerado pelo sistema com o percentual de similaridade com bases de dados públicas, 

a web e a base de dados do próprio sistema. 

3. A Comissão do Programa de Pós-Graduação, subsidiada pelo parecer da Biblioteca 

da FCM efetuará a emissão das cartas convite para oficializar a realização da defesa 

e demais atos subsequentes. 

 

Para a conferência, deve-se considerar as seguintes situações: 

A. Dissertações e teses no formato tradicional deverão ter o seu conteúdo conferido 

integralmente, inclusive quando houver artigos não publicados incluídos como 

anexos do trabalho. 

B. Dissertações e teses no formato alternativo deverão ser checadas integralmente 

apenas quando os artigos não tiverem sido publicados. 

C. Dissertações e teses no formato alternativo, com os artigos publicados deverão ter 

checadas as demais partes do corpo do trabalho, excluindo os artigos já publicados. 

 

Esta instrução entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2020. Por 

recomendação, as defesas que ocorrerem a partir de 02 de setembro de 2019 até o dia 

21 de dezembro de 2019 também poderão fazer uso facultativo desse recurso.  

Os casos especiais ou omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-
Graduação da Faculdade de Ciências Médicas. 

 
Campinas, 05 de agosto de 2019. 
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