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02/07/2018 13:22:38 
 
Caros alunos de Leitura I turma F vespertino e noturno, 
CC Chefias, 
 
            Faço uma pausa nestas minhas férias para uma informação relevante e urgente: 
            Estou a reprovar todos os alunos examinandos que me enviaram dentro do prazo 
seus exames porque todos, no exame, praticaram plágio em menor ou maior medida e, 
por isto, têm zerada a nota qualitativa correspondente. Por clemência, mantive a nota 
quantitativa, embora também pudesse tê-la zerado a meu critério. A média do exame, 
assim, é a metade da nota quantitativa, e a nota final é a média entre a 1ª média e esta média 
do exame. 
            Atenciosamente, 
 
ProfDr Fernando Dias Andrade 
Livre-docente e Professor associado II  
de História da Filosofia na EFLCH-Unifesp 
http://lattes.cnpq.br/3185213643144135 

 
 

Em qua, 4 de jul de 2018 às 22:56, Fernando Dias Andrade 
<grus@uol.com.br> escreveu: 
04/07/2018 22:40:49 
 
Caros alunos de Leitura I turma F vespertino e noturno, 
CC Chefias, 
 
            Em atendimento ao recurso de uma aluna (Karina RufinaCastanhêde Silva) também 
reprovada no exame após aquela minha mensagem avisando da constatação de plágio em 
todos os exames entregues, refiz hoje a averiguação tanto com o software antiplágio 
inicialmente utilizado – Plagiarism16.5.1 – quanto com um outro, visivelmente melhor – 
Plagiarisma.net – e com este deu-se resultado completamente diferente: ou não havia 
plágio, ou este era na verdade ou citação ou paráfrase. Diante da inconsistência, volto atrás 
no cancelamento do exame por esse motivo e trato de avaliá-los um a uma tempo de 
ainda amanhã (05.07.2018) mandar as notas dos exames e, se possível, vista dos exames 
inclusive com cópia dos rastreamentos por ambos os softwares. Aguardem, então novidades 
durante o dia. 
            E quero agradecer à Karina Rufina pela sua iniciativa de ter entrado formalmente 

http://lattes.cnpq.br/3185213643144135


com o requerimento. Graças a ele, posso consertar a tempo o que – sou obrigado a 
reconhecer – foi uma má escolha, a do uso do Plagiarism16.5.1. 
            Atenciosamente, 
 
ProfDr Fernando Dias Andrade 
Livre-docente e Professor associado II  
de História da Filosofia na EFLCH-Unifesp 
http://lattes.cnpq.br/3185213643144135 

 

 

 

Em qui, 5 de jul de 2018 às 15:42, Fernando Dias Andrade <grus@uol.com.br> 

escreveu: 

05/07/2018 15:07:59 
 
Caros alunos de Leitura I turma F vespertino e noturno, 
 
            Esta mensagem interessa aos alunos originalmente que haviam ficado de exame, 
mas é enviada com cópia para todos os meus alunos e também para as chefias. 
 
            Em atendimento a demandas de vários alunos e das chefias e coordenações 
(inclusive no sentido de realizar o exame no período determinado pela ProGrad para 
tal), CONVOCO os seguintes alunos, que haviam ficado de exame comigo: 
 
Ana Clara Geraldes; Beatriz Fragoso Neri; Bruna Alves de Araújo; Bruna Spínola Oliveira; 
Cauane Oliveira dos Santos; Ellen Vieira de Vasconcelos Santos; Gabriel Almeida de 
Santana; Gabriela Fernandes Barbosa; Guilherme de Oliveira Fiorucci; Janaína Gabriel da 
Silva; Jhennifer Lima de Souza; Karina de Moura Leite; Karina RufinaCastanhêde Silva; 
Luana Almeida Carvalho; Lucas Moreira Lopes; Maria Edilma Cordeiro; Melina Poiatti 
Nogueira; Melissa Buzzatto; Mustafa Ahamin Souza; Nayra Fernandes da Silva Pires; Paulo 
Henrique Santos da Silva; Perla Nascimento Santos; Rebeca Gonçalves; Ricardo Reis de 
Araújo; Sabrina Lopes Sacramento; Sueley Firmino Cavalcante; Talita Pereira de S Mattos; 
Tamires Ferreira Lopes; Valentina Serikawa Cabral Passos; Vinícius Martins Oliveira; 
Vitoria Tito Moura; Weslei Silva Chagas; William Gualberto Coimbra. 
 
A REVISAREM E REENVIAREM o seu arquivo de exame (ou a enviá-lo pela 
primeira vez, caso não o tenham feito da outra vez) por email até 23h59 de quarta-feira 
11.07.2018 na forma de arquivo Word com mínimo de 2000 palavras explicando, de forma 
fundamentada e com exemplos, O que é ideologia, atendendo agora a dois critérios 
obrigatórios: 
 
1. (Para a avaliação quantitativa.) O arquivo tem de ter pelo menos 2000 palavras. Peço que 
se não escrevam menos que isto. Basta chegar a este número, que constitui metade da nota 
independentemente do que esteja escrito. É considerado o texto principal com suas notas, 
excluindo-se portanto bibliografia, capa etc. 
2. (Para a avaliação qualitativa.) Se citarem texto, expliquem o que foi citado (É você quem 
escreve o exame, e não o autor citado.). Se apresentarem conceitos ou argumentos de 
autores relevantes, é fundamental explicar tais conceitos e explorar de maneira refletida o 
que é por eles dito, senão cai-se em argumento de autoridade (As idéias dos autores valem 

http://lattes.cnpq.br/3185213643144135


não pela autoridade dos autores, mas pela validade das próprias idéias.). A despeito do que 
se encontrar nas pesquisas realizadas (internet, Chauí, outros livros etc.), é imprescindível 
trazer à tona conceitos de ideologia apresentados em aula, pois esta avaliação diz respeito 
ao nosso curso e não ao que está nas bibliotecas ou na rede. E é recomendável aproveitar 
exemplos problematizados em aula, do contrário dá-se a entender que o aluno nada 
apreendeu do curso. 
 
            Se houver dúvidas quanto a isto, queiram me escrever. Pretendo corrigir e dar vista 
online já no dia 12. 
            Abraço, 
 
ProfDr Fernando Dias Andrade 
Livre-docente e Professor associado II  
de História da Filosofia na EFLCH-Unifesp 
http://lattes.cnpq.br/3185213643144135 
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