
         

 

RESOLUÇÃO 002-2017-PPGA 

 

Trata da política de ética e plágio do PPGA 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação de Administração (PPGA) da Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis (FACC) da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), no uso das suas atribuições, resolve: 

Tratar sobre a política de plágio do PPGA: 

Tendo em vista a boa prática da pesquisa o Colegiado do PPGA determina: 

 

• Em caso confirmado de plágio, o discente será desligado do programa por 

meio de processo. 

• Em caso de plágio por parte do discente, seja de trabalho específico de 

sala de aula, ou mesmo em caso como de qualificação ou dissertação, o 

discente será autuado apenas se houver denúncia, vinda de: docente; por 

parte de discentes; ou mesmo por parte de qualquer cidadão que se 

considere prejudicado pelo ato do plágio.  

• No caso de denúncia por parte de discente, o mesmo deverá acionar a 

representação discente do programa, a qual levará o caso ao Colegiado.  

• No caso de denúncia por parte do docente, o mesmo contatará o 

Colegiado. 

• Por parte de denúncia do cidadão, o mesmo deverá dar entrada da 

denúncia via secretaria, a qual encaminhará à coordenação e ao Colegiado 

do PPGA a referida denúncia. 

• Toda denúncia submetida deverá ser fundamentada, incluindo o nome de 

quem denuncia, documento de identidade, data da denúncia e explicações 

bem fundamentadas do ato da denúncia. 

• Caso ocorra a denúncia de plágio, a mesma deverá ser encaminhada como 

item de pauta em reunião do Colegiado, o qual vai instaurar uma comissão 

responsável formada por no mínimo, dois docentes permanentes e um 

representante discente. A comissão vai analisar o caso de plágio, dando 

ampla defesa a parte denunciada. O resultado da comissão deverá ser 

levado ao Colegiado, o qual vai decidir por aceitar ou não a denúncia de 

plágio. 

• Em caso de não aceite da denúncia, o caso será arquivado. 

• Em caso de aceite da denúncia de plágio, o Colegiado, por meio da 

coordenação de curso, deverá abrir um processo, contendo a avaliação da 

comissão de plágio e a ata do Colegiado com o aceite da denúncia. O 

processo será então encaminhado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, a qual vai deliberar, em última análise, pelo processo de 

plágio em questão. 



Tratar sobre a política de ética do PPGA: 

Tendo em vista a boa prática da pesquisa o Colegiado do PPGA determina: 

 

• O programa prima pelas relações éticas, defendendo o respeito e o amplo 

direito de denúncia derivado por problemas éticos. 

• O PPGA deve manter uma cartilha básica sobre ética no site do programa. 

• O Colegiado deve zelar pela prática ética nas relações entre pessoas e 

ações internas do programa, respeitando democraticamente todas as 

manifestações que sejam levadas ao Colegiado. 

• Em casos de denúncia referente à má conduta ética por parte de qualquer 

discente ou docente do PPGA ou mesmo do pessoal administrativo, 

caberá ao Colegiado instaurar uma comissão de ética, formada por no 
mínimo dois docentes permanentes e um representante discente. 

• A comissão levará as suas considerações ao Colegiado, o qual vai 

deliberar e decidir ou não em encaminhar o processo à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, a qual vai deliberar, em última análise, pelo 

processo de ética em questão. 

 

Por fim, o PPGA com a resolução presente, espera atender ao Regimento da Pós-

Graduação da UFJF. 

Esta resolução foi aprovada em Reunião de Colegiado do PPGA. 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 20 de dezembro de 2017. 

 


