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Turnitin – Vídeos

Primeiros Passos 
Confgurações de usuários, alteração de senha e status, alteração de idioma e criação de classes ou aulas.

Adicionando alunos à classe
Adição de alunos individualmente ou na forma de lista a uma classe criada previamente.

Criando tarefa ou trabalho inicial
Criação da tarefa inicial de submissão de documentos. Este procedimento é base para todas as outras formas de taref     

Submetendo documentos como aluno
Instrução de como os alunos devem submeter documentos em uma tarefa inicial.

Submetendo documentos como Instrutor/Professor
Instrução de como os professores podem submeter documentos em uma tarefa inicial, em nome de alunos matriculad     

Relatório de originalidade/similaridade
Análise de um relatório de originalidade ou similaridade, e navegação pelas ferramentas disponíveis neste relatório.

GradeMark – Adicionando comentários ao texto
Correção dos documentos submetidos pelos alunos, com o uso de comentários rápidos (quickmarks), comentários ge       

Criando lista de comentários (QuickMark)
Criação de listas de comentários a serem usados na ferramenta de GradeMark, quando se faz a avaliação do texto.

GradeMark – Avaliando o texto com rubricas
Utilização de rubricas para avaliar e dar nota aos textos. Podem ser usadas 03 tipos de rubricas: percentual, personal   

Criando uma tarefa de PeerMark
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Criação de tarefa de PeerMark que permite que os alunos “avaliem” os trabalhos de seus colegas de classe seguindo        
de interpretação de texto, e promove a troca de experiências entre os alunos.

Gerenciando bibliotecas de QuickMark, rubricas e perguntas
Gerenciamento das diversas bibliotecas do Turnitin – QuickMarks (comentários usados no GradeMark), Rubricas (n          
PeerMark). Qualquer delas pode ser criada ou modifcada mesmo fora de uma tarefa. Todas elas já foram apresentad       

Outros vídeos em: http://www.systemsint.info

SOBRE O SBU
Coordenadoria
Histórico
Organograma e Estrutura Funcional
Órgão Colegiado
Normas e Regulamentos
Indicadores Estatísticos
Rev. Dig. de Bibl. e Ciência da Informação (RDBCI)
Boletim SBU
Galeria de Imagens

FALE CONOSCO
Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Distrito de Barão Geraldo
13083-859 - Campinas - SP - Brasil
Telefone: (19) 3521-6505

Biblioteca Central: (19) 3521-6486 / 6473 
Engenharia e Arquitetura: (19) 3521-6480

BIBLIOTECAS DO SBU
Todas
Por área do conhecimento
    Biblioteca Central Cesar Lattes
    Área de Artes e Humanidades
    Área de Biomédicas
    Área de Ciências Aplicadas
    Área de Exatas
    Área de Tecnológicas
Equipe / Contato

COLEÇÕES ESPECIAIS
Coleções Especiais e Obras Raras
Biblioteca de Obras Raras
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