FACULDADE UNA DE CATALÃO
COLEGIADO DE CURSOS
RESOLUÇÃO Nº 29, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
Instituir a Política contra a prática do plágio no âmbito da
Faculdade UNA de Catalão e dá outras providências.

A Diretora da Faculdade UNA de Catalão, Professora Elaine Rodrigues Benfica, no uso
de suas atribuições regimentais, e tendo em vista as deliberações constantes na ata da
reunião do referido órgão colegiado realizada no dia 22 de agosto de 2017 e, considerando
a necessidade de criação da política contra a Prática de Plágio no Âmbito Acadêmico,
RESOLVE:
Art. 1° - Cabe aos professores da UNA serem rigorosos, de modo a coibir a prática do plágio
e da cópia nos trabalhos acadêmicos (Trabalho Dirigido - TIDIR, Projeto Aplicado - PA,
Projeto Interdiciplinar – PI, Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, Monografia, etc.)
apresentados por seus alunos.
Art. 2° - Diante da comprovação do plágio ou de cópia em trabalhos acadêmicos, o professor
atribuirá nota zero ao aluno ou ao grupo de alunos envolvidos não cabendo, neste caso,
a concessão de segunda oportunidade para a elaboração do trabalho.
Parágrafo único - Caberá ao professor da disciplina comunicar ao Coordenador do Curso
sobre o plágio ou cópia, anexando o documento que comprove a prática.
Art. 3° - Caso o plágio ou a cópia se dê em trabalho complementar (adaptação) para
aproveitamento de estudos, a dispensa será indeferida devendo, o aluno, obrigatoriamente,
cursar a disciplina para a integralização curricular.
Art. 4° - Constatado o plágio ou cópia será atribuída nota 0 (zero) para o(s) aluno(s).

FACULDADE UNA DE CATALÃO
RUA ADEMAR FERRUGEM, 840 - SANTO ANTONIO,
CATALÃO - GO - MG, 75712-010
TELEFONE: (34) 3442-3050

Parágrafo único - Caso o aluno ou o grupo de alunos queira(m) recorrer da decisão do
professor, deverá(ão) protocolar pedido no prazo 5 (cinco) dias letivos, cabendo-lhe(s) o
ônus da prova.

Art. 5° - No caso de comprovação da ocorrência de cópia ou plágio, será responsabilidade
da diretora a aplicação da pena regimental cabível ao aluno ou ao grupo de alunos
envolvidos.
Art. 6° - Revogadas as disposições em contrário, esta Política entra em vigor na data de sua
aprovação.
Registre-se. Publique-se. Divulgue-se.

Profª. Elaine Rodrigues Benfica
Presidente do Colegiado de Cursos
Faculdade UNA de Catalão
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