
 

     
 

  

 

Informe PPGE/FE/UFG nº 04/2023 

Softwares/ Ferramentas disponíveis para uso de estudantes 
e docentes no PPGE 

 
 
- O PPGE/FE/UFG tem disponibilizado no computador da sala 245 para uso de 
estudantes e docentes os seguintes programas/softwares: 
 

• QGIS - Sistema de Informação Geográfica livre e aberto, para criar, editar, 
visualizar, analisar e publicar informações geoespaciais. 

• IBM SPSS - Software para aplicação analítica, mineração de dados, 
mineração de texto e estatística. 

• Nvivo - Software de análise de dados qualitativos (QDA). 
• Plagius - Software que analisa trabalhos acadêmicos e documentos em 

busca de similaridade e suspeitas de plágio. 
 

- Os três primeiros contribuem para a realização de organização, tratamento 
e análise de dados de pesquisa e o último resguarda autores, pois contribui 
para a verificação de similaridade em artigos científicos elaborados.  

- Importante lembrar que, conforme a Resolução Cepec n. 1537 de 2018 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/6/o/Resolucao_CEPEC_1537_Regu
lamento_PPGE_FE_UFG.pdf ),  art. 43, item IX:  

 
Art. 43.Além dos casos previstos no Regimento Geral da UFG, será desligado do 
Programa, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o estudante que: 
IX- em casos em que se comprovarem plágio, fraude ou má conduta científica por 
comissão designada pela CPG do Programa, após adoção dos procedimentos definidos 
nos Artigos 183 a 190 do Regimento Geral da UFG; 
 
- A UFG disponibiliza para os programas de pós-graduação a utilização (antes 
da qualificação e da defesa) do software de similaridade iThenticate. Para 
acessar as Instruções referentes aos Orientadores e 
Discentes : https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/88/o/Instru%C3%A7%C3%B5e
s_para_os_Orientadores_e_Discentes_v2.pdf 
Para sanar dúvidas entre em contato com a Gerência de Recursos Tecnológicos 
(GRT) pelo e-mail: treinamentogrt.bc@ufg.br ou por telefone: (62) 3521-1183 / 
(62) 3521-1279.  



 

 
- Para fazer uso do computador com os softwares/ferramentas, docentes e 

estudantes devem fazer o agendamento (com opção de 03 dias e horários) 
por meio do e-mail do PPGE. Salientamos que o Plagius demora um 
tempo maior para gerar o relatório de similaridade  de artigos – média de 
4 horas.  

- O PPGE/FE/UFG não oferece nenhum tipo de suporte, apoio, orientação 
para o uso, por falta de profissionais para isso.  

- O/a estudante ou docente devem levar pendrive para gravação do material 
ou utilizar a rede/nuvem para armazenamento.  

 
 

PROCEDIMENTO	PARA	UTILIZAÇÃO	
DO	PLAGIUS	

1. Abra o programa Plagius 

 

 



 

2. Clique em Adicionar 



 

3. (1) Selecione o texto a ser verificado e aperte em (2) abrir 

 

Também é possível selecionar mais de 1 texto para ser verificado em fila. 

 
4. Aperte Executar Análise 



 

5. Aguarde a Análise terminar. Pode demorar algumas horas. 
 
6. Aperte em Salvar resultados 

 
 

7. Escolha onde salvar o resultado e aperte em Selecionar Pasta 



 
 
8. Abra a pasta que contem salvou o resultado e aprecie a análise. 

 


