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COLEGIADO DO CURSO DE HISTÓRIA 
 

RESOLUÇÃO COHIS Nº 01/2018 Regulamenta 

as providências a serem realizadas nos casos 

de má conduta acadêmicano curso de História.  

Colegiado do Curso de História, no uso de suas atribuições e visando a consolidação das boas 

práticas acadêmicas e a valorização dos princípios éticos na formação profissional e cidadã de 

seu corpo discente delibera que:  

Art. 1 - Toda avaliação entregue pelo aluno ao professor constitui-se como atividade formal e 

documento acadêmico, reconhecido como tal pelo Colegiado do curso de história; 

Art. 2 - A simples entrega da avaliação feita pelo aluno atesta a autoria deste em relação ao 

trabalho realizado;  

Art. 3 - Constitui-se má conduta acadêmica toda espécie de falsificação de informações ou 

plágio da avaliação entregue, cabendo ao COLHIS arbitrar nos casos pertinentes. 

§1Por falsificação de informações compreende-se a produção de dados fictícios ou a 

adulteração de dados reais, de qualquer natureza, com o intuito de corroborar a 

argumentação do aluno, em qualquer nível ou circunstância, em atividade avaliativa 

acadêmica; 

§2Por plágio compreende-se a utilização de ideias ou formulações verbais ou escritas 

de outrem, independentemente da fonte, sem dar-lhes por elas, expressa e 

claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que 

sejam ideias ou formulações de autoria própria, como ato de má-fé, com o intuito de 

ludibriar outrem, podendo ainda o plágio ser: 

I. Total – quando um trabalho é reproduzido em sua íntegra, sem referência ao 

autor original; 

II. Parcial direto – quando há cópia literal de fragmentos do texto original, 

independentemente do tamanho da cópia, sem referência ao autor e sem indicar 

que é uma citação; 

III. Parcial indireto – quando há reprodução, com as próprias palavras, das ideias de 

um texto original (paráfrase) sem indicação da fonte, ou ainda quando o autor, 

em sua obra, utilizar-se de partes de um ou mais trabalhos originais, intercalando-

os com fragmentos (expressões e termos) próprios ou quando fragmentos dos 

originais são alterados (por equivalentes) apenas para desconfigurar a 

literalidade, sem suas devidas citações; 

IV. Autoplágio – quando o autor apresentar em seu trabalho cópia total ou parcial de 

obra sua publicada anteriormente sem a devida citação; 

 

 



V. Consentido – quando há apresentação ou assinatura de trabalho alheio, total ou 

parcial, como de autoria própria, não se excluindo o crime de falsidade ideológica, 

com anuência do verdadeiro autor, seja por doação ou venda. 

§3 Será invalidada e zerada a avaliação que apresente abuso de citações, copiando 

toda ou a maior parte da obra original, ou quando as citações venham a configurar o 

todo ou a maior parte da avaliação, salvo se esta for explicitamente assim exigida pelo 

professor.  

§ 4 O fato de uma obra encontrar-se em domínio público não extingue a 

responsabilidade quanto à citação do autor. 

§ 5Para a identificação de falsificação ou plágio em atividades de avaliação o professor 

poderá lançar mão de quaisquer recursos metodológicos, instrumentais ou 

tecnológicos visando maior agilidade ou grau de confiabilidade ao processo.  

Art. 4-A identificação, pelo professor, de falsificação de informações em atividades avaliativas 

ensejará a invalidação imediata do trabalho e a atribuição de nota zero, sem prejuízo das 

penalidades previstas no Art. 199 do Regimento Geral da UEFS, em seu Inciso III, item “a” e 

Inciso IV, itens “a” e “b”, ou daqueles que venham a modificá-los.  

Art. 5- A identificação de plágio, pelo professor, em atividades avaliativas invalidará com nota 

zero, de forma imediata o trabalho apresentado. 

§1 Em sendo constatado que o plágio decorreu de desconhecimento das normas 

acadêmicas para citação de obras, descaracterizando assim o dolo do ato, o docente 

deverá alertar formalmente o aluno acerca de sua má conduta acadêmica e instruí-lo 

sobre como proceder adequadamente quanto à utilização e citação de obras alheias. 

§ 2 Ocorrendo o plágio não intencional o docente notificará formalmente o Colegiado, 

identificando o aluno e apresentando cópia da avaliação em que ocorre o plágio, bem 

como do material plagiado. O colegiado, formalizará relação de ocorrências desta 

natureza, de modo a identificar eventuais reincidências e descaracterizar as futuras 

alegações de desconhecimento pelo reincidente.  

§ 3 Em sendo constatado o plágio doloso, reincidente ou não, o docente notificará 

formalmente o Colegiado, que deliberará sobre a pertinência da imediata abertura de 

processo disciplinar para aplicação do que dispõe O Art. 199 do Regimento Geral da 

UEFS, em seu Inciso, itens “a” e “b”, ou daqueles que venham a modifica-losdo 

Regimento Geral da UEFS.  

§ 4 Constatado o plágio nas avaliações dos componentes de estágio II, III e IV e TCC II 

haverá reprovação sumária no componente.  

Art. 6 – Das medidas indicadas no Art. 4 e 5 caberá pedido de revisão de avaliação nos termos 

da normativa vigente, pelo Colegiado do Curso. 

Art. 7 - As sanções aqui previstas não excluem as medidas penais previstas na legislação 
vidente. 



 
Art. 8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado. 
 
Art. 9 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 


