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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, 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.  
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O que é? 
 
 

O documento/trabalho acadêmico ao ser submetido para análise de 
originalidade, é comparado em 3 bancos de dados: 
Web: possui indexadores que rastreiam a Internet e indexa conteúdo; 
Banco de dados: são indexados 150.000 mil documentos por dia nesse 
repositório de dados Turnitin; 
Parceiros: os principais editores de conteúdos, bases de dados bibliográficas e 
coleções de referência digital, dentre eles: Gale, CrossRef, Emerald, Ebsco Host. 
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Como o Turnitin está estruturado? 
 
 

A ferramenta está estruturada em Três Funções: 
 

Originalidade (OriginalityCheck): Docente gera relatório de originalidade do 
documento e o sistema verifica semelhança do documento com outros 
documentos; 
 
GradeMark: professor atribui comentários ao documento; 
  
PeerMark: professor atribui nota ao documento. 
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Como faço para acessar o Turnitin? 

Engenharia 

e Arquitetura 

Acessar o site do Turnitin: [ http://turnitin.com/pt_br/home ]; 
 Clicar em “Acessar”. 
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Preencher endereço de e-mail e senha.   

Atenção: Caso a Biblioteca ainda não possua cadastro na 
ferramenta, favor solicitar no endereço: 
http://sau.sbu.unicamp.br 
 
 

Como faço para acessar o Turnitin? 
 

*Preferencialmente, utilizar um e-mail de serviços da Biblioteca 
para Cadastro na Ferramenta.     

*Se a Biblioteca (Funcionário) já possui um perfil de 
Docente/Aluno, o ícone de administrador será adicionado à sua 
conta automaticamente.  
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Interface Administrativa do Turnitin 
 

A biblioteca visualiza somente seus dados 

A Biblioteca visualizará: 
   
Dados Cadastrais da Bibliotecas [Edição, Inativação e Exclusão]; 

Docentes Cadastrados [Suas disciplinas e seus alunos].  
 

  Editar Dados Cadastrais 
  Acessar Lista de Docentes 

Criar Novos Administradores 

  Estatística de Uso  7 



Inclusão de Subadministrador  
 

Na interface Administrativa, clicar em “Nova Conta”:   

Criar Subadministradores 

8 



Inclusão de Subadministrador  
 

 
 
 

Nome da Conta: SIGLA + Nome Unidade  

Clique em Adicionar Subadministrador 

 
 
 
 

Endereço de e-mail da “Biblioteca” e no subadministrador, dados do 
diretor da Biblioteca.  
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Inclusão de Subadministrador  
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

Existem duas formas de cadastrar docentes no Turnitin: 
 
        Cadastro Individual; 
        Upload da Lista.  
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

                 Cadastro Individual 
 

Clicar em “Adicionar Professor”;  
   Digitar nome, sobrenome, endereço de e-mail e clicar em enviar.  
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

Será necessário incluir, para cada docente da sua lista, o nome, sobrenome e o 
endereço de e-mail [nessa ordem]. 
 
Formatos aceitos para importação: Texto Simples (.txt) Word (.doc) e Excel 
(.xls): 
Exemplos:  

Criando a Lista 
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

                 Upload da Lista 

Clicar em “Fazer o upload da lista”;  
   Selecionar o a lista de professor.  
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

Selecionar a lista e clicar em “Enviar”. 

O sistema apresentará a lista de docentes que será importada.  
Caso observe algum erro, cliquei em “Não, Volte” e edite novamente a 
lista. 
Se estiver tudo certo, clicar em “Sim, enviar”.  

1º 

2º 
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

2º 

Já possui Cadastro na “Ferramenta” 

Cadastro Incluído 

Essa página exibe o status do cadastro de cada docente que foi importado. 
Clicar no link “Voltar para Professores” para ir na página de professor e visualizar 
os novos professores integrados. 
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Cadastrando Docentes no Turnitin 
 

              

 Dados da Disciplina Data de Cadastro 

Ícone identifica se o Cadastro 
foi ativado ou não pelo 
Docente. 

 ID do Usuário 

Atenção: Se o Docente já possui um perfil de Aluno, o ícone de Docente será adicionado à sua conta 
automaticamente. 
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 Estatística de Uso do Turnitin 
 

Ao clicar em Estatísticas será possível verificar o uso da Ferramenta pelos Docentes.  
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 Estatística de Uso do Turnitin - Docente 
 

Na Aba “Estatísticas”, Clique em “Baixar relatório completo” e 
selecione qual relatório deseja:  

 
 
 

   Selecione o período desejado 
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 Estatística de Uso do Turnitin 
 

Existem cinco relatórios de uso da ferramenta:  
 

Por conta 

Por Aula 

Por Classe Principal 

Por Professor 

Por Integração 

 
Os relatórios são baixados no Formatos Excel (.xls) 
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 Comunicação via Turnitin 

2º 

    Clicar em “Enviar e-mail para todo” [Somente Docente]. 

Ao selecionar a opção “Incluir-me”, a biblioteca 
também receberá o e-mail enviado.  
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