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O que é?

O Turnitin é um software de verificação de originalidade e prevenção de plágio,
que aponta para as semelhanças entre o texto apresentado pelo aluno e os
documentos existentes na base do sistema e páginas da internet. A
ferramenta Turnitin possui um eficiente processo de comparação de
documentos em seu banco de dados, que permite fornecer relatórios de
originalidade em apenas alguns segundos.



O que é?

O documento/trabalho acadêmico, ao ser submetido para análise de
originalidade, é comparado em três bancos de dados:
Web: Possui indexadores que rastreiam a Internet e indexa o conteúdo;
Banco de dados: são indexados 150.000 mil documentos por dia no repositório
de dados Turnitin;
Parceiros: comtemplam os principais editores de conteúdos, bases de dados
bibliográficas e coleções de referência digital, dentre eles: Gale, CrossRef,
Emerald, Ebsco Host.



Como faço para acessar o Turnitin?

Engenharia 

e Arquitetura

Acessar o site do Turnitin: [http://turnitin.com/pt_br/home];

Clicar em “Acessar”.

http://turnitin.com/pt_br/home


Como faço para acessar o Turnitin?

Clicar em “Gostaria de criar o seu perfil de usuário?”;
Clicar em “Aluno”;



Como faço para acessar o Turnitin?

Preencher os dados solicitados;

Preencha o número de
identificação e senha da
aula fornecidos pelo
professor.



Interface - Perfil de aluno

Informações de 
usuários e configuração 

da conta

Comunicação sobre o 
relatório entre  docente e 

aluno.

Status da conta 
[Docente ou Aluno]

Idioma padrão do 
Software

Guias de uso

Encerrar acesso
Matricular-se em 
nova aula

Dados da aula Dados do docente



Como faço para enviar um Trabalho?

Clique no “Nome da Aula”;



Como faço para enviar um trabalho?

Em Portfólio da aula, caixa de entrada, clique em “Enviar”:

Se o botão “Enviar” estiver desabilitado, nenhum 
envio poderá ser feito.



Como faço para enviar um trabalho?

Após efetuar o upload do arquivo, clique em “Confirmar”;

Verificar se o arquivo está correto e clique em “Confirmar”;

Clicar em “Ir à caixa de entrada do trabalho” ou “Enviar outro Arquivo”.  



Como faço para enviar um trabalho?

Após efetuar o upload do arquivo, caso queira, clique em “Baixar Recibo Digital”;

Após efetuar o upload do arquivo será necessário
aguardar o professor gerar o relatório de
originalidade.



Como faço para me cadastrar em uma nova aula?

Clicar na aba “Matricular-se em uma aula”.

Preencha o número de 
identificação e senha da 

aula fornecidos pelo 
professor.


