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ÁREAS TEMÁTICAS

Edificação comercial, Educacional, de Saúde, Entretenimento ou

Cultura, Esportes, Habitação, Hotelaria,

Institucional/Coorporativo;

Interiores projeto, reforma, mobiliário;

Paisagismo concepção e execução de projetos para espaços

externos, livres e abertos, privados ou públicos, como

parques e praças, considerados isoladamente ou em

sistemas, dentro de várias escalas;

Patrimônio arquitetônico, urbanístico, cultural, paisagístico,

monumentos, restauro, reabilitação, reconstrução,

preservação, conservação, restauro e valorização de

edificações, conjuntos e cidades;

Urbanismo planejamento urbano e regional, intervenção no espaço

urbano, sistemas viários, infraestrutura, plano diretor,

desenho urbano;

Investigação

Experimental

aplicação de teorias de outras áreas do conhecimento ao

campo da Arquitetura.



Material retirado e adaptado 
da Cartilha elaborada pela 
Comissão de Avaliação de 

Casos de Autoria, do 
Departamento de 

Comunicação Social –
Instituto de Arte e 

Comunicação Social (IACS) 
da Universidade Federal 

Fluminense.



O plágio acadêmico se configura
quando um aluno retira, seja de
livros ou da Internet, ideias,
conceitos ou frases de outro
autor (que as formulou e as
publicou), sem lhe dar o devido
crédito, sem citá-lo como fonte
de pesquisa.

Código Penal
Crime contra o Direito Autoral,
previsto nos Artigos 7, 22, 24,
33, 101 a 110, e 184 a 186
(direitos do Autor formulados
pela Lei 9.610/1998) e 299
(falsidade ideológica).

E O QUE DIZ A LEI?



licenças creative commons: como funcionam

Trata-se de um sistema alternativo às licenças tradicionais de utilização de obras
protegidas, que permite ao criador de uma obra decidir quais os direitos que
pretende reservar para si, enquanto autoriza o público a trabalhar com base nas
suas ideias.
Trabalha-se com “Alguns Direitos Reservados”, em oposição ao modelo “Todos os
Direitos Reservados” tradicional. Com alguma licença Creative Commons se
permite a livre manipulação, distribuição, compartilhamento e replicação destes
conteúdos.
O objetivo é usar a legislação de proteção dos direitos autorais com a intenção de
retirar barreiras para a difusão de uma obra, a sua recombinação e
compartilhamento.



Assim, as licenças jurídicas criadas possibilitam ao(s) autor(es) disponibilizar ao público alguns direitos
sobre a sua criação, assegurando para si, paralelamente, tanto o direito original pela criação, bem como
outros direitos. As licenças possuem gradações, e vão desde uma renúncia quase total até opções de caráter
mais restritivo.
No Brasil o Projeto Creative Commons é coordenado pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de
Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

No site: 
https://br.creativecommons.org/
licencas/
Nas cartilhas enviadas



Nas imagens deve ser citado o autor logo abaixo 

delas e a referência no final do trabalho. 

Autores da grande maioria dos livros, artigos, 
permitem que as imagens sejam reproduzidas em 
parte desde que citada a fonte. É necessário observar
se no livro ou site de onde foi retirada a imagem há 
alguma orientação diferente desta ou mesmo o 
impedimento de utilização (mesmo citando a fonte). 

A questão é orientar os alunos para que fiquem atentos em 
relação a isto, pois muita gente apenas copia o que está na 
internet sem se preocupar em verificar no site se há algum 
impedimento para isto.

Antes de alterar / criar em cima de outra imagem já 

disponível, é preciso verificar se há alguma orientação contrária no 
site de onde foi retirada.
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