
 
 

                     UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
                 Faculdade de Engenharia Química - Pós-Graduação 

               Av. Albert Einstein, 500 - CEP 13083-852 – Campinas/SP 
                http://www.feq.unicamp.br/ 

               

        

 

 

 

Instrução Normativa CPG/FEQ  01/2022  

 

Define normas e procedimentos para 

Prevenção de Plágio nas dissertações e teses. 

 

 

Considerando a busca da excelência nos trabalhos acadêmicos da pós-graduação e a necessidade de 

prevenção de plágio nas dissertações e nas teses, e a Instrução Normativa CCPG Nº 3/2021, a Comissão 

de Pós-graduação (CPG) da Faculdade de Engenharia Química, no uso de suas atribuições, delibera: 

 

Art. 1º - Torna-se obrigatória a apresentação à Comissão de Pós-graduação-CPG da FEQ do 

Relatório de Verificação de Escrita Original, gerado por um software de verificação de 

similaridade textual e plágio disponibilizado pelo Sistema de Bibliotecas da UNICAMP-SBU, para 

a realização de análise prévia à autorização para a defesa dos trabalhos de dissertações e de 

teses dos alunos. 

 

§ 1º Dissertações e teses deverão ter o seu conteúdo conferido integralmente, inclusive quando 

houver artigos não publicados incluídos como anexos do trabalho. 

 

§ 2º Dissertações e  teses no formato alternativo deverão ser checadas integralmente apenas 

quando os artigos não tiverem sido publicados. 

 

§ 3º 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. 

 

§ 4º O texto final da dissertação ou da tese deverá conter a seguinte declaração: 

Eu, < nome do aluno>, declaro que esse trabalho é de autoria própria e que as partes que não o 

são foram devidamente referenciadas ao longo do trabalho.  

 

 

Aprovada na 1ª Sessão Ordinária da CPG de 18/02/2022 (Deliberação nº 01/2022)  

Aprovada na 188ª Sessão Ordinária da Congregação de 25/02/2022 (Deliberação nº 27/2022) 
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