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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 alguns minutos.  
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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: 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 (Originality Check): o sistema verifica semelhança entre o 
documento sob análise e outros documentos. O docente então gera um 
relatório de originalidade a partir dessa comparação;  
 
GradeMark: professor atribui comentários ao documento; 
  
PeerMark: professor atribui nota ao documento. 
 
 

 
  
 
 
 

* Neste manual será abordada somente a função “Originality Check”.  
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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 ainda não possua cadastro na ferramenta, favor 
entrar em contato com Portal de Periódicos Científicos da 
UNICAMP (PPEC) 
 

Como faço para acessar o Turnitin? 
 

*Se já possui um perfil de aluno, o ícone de docente(editor) será 
adicionado automaticamente à sua conta.  
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Interface - Perfil de Editor (Docente) 
 
 
 Informações de 

usuários e configuração 
da conta 

Idioma padrão do 
Software 

Fórum de discussão 
para propor 

melhorias no 
Software. 

Encerrar acesso 
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Revista de vínculo 

Dados da disciplina  

Guias de uso 

Comunicação do Software 

Status da conta 
[Docente ou Aluno] 

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 



Relatório de Originalidade – Etapas 

1º  - Clique em “Todas as Aulas”; 
2º  - Clique em “+Adicionar Aula”.  
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Relatório de Originalidade – Etapas 

Se o autor possuir a permissão para 
visualizar o relatório de 
originalidade, ele utilizará esses 
dados para se cadastrar na aula. 

Selecionar esses dados na 
tabela.   

Data limite para o autor 
efetuar o upload do arquivo. 
Sete (7) dias no máximo.   

 Selecionar a opção “Padrão”. 
Nome da Aula (inserindo 
volume, número e ano)  Volume 1, Número 2, Ano 2017 
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Relatório de Originalidade – Etapas 

Após confirmação, o Software apresentará uma mensagem com os dados de 
criação da conta. 
  Clique em “Continuar”.  
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Relatório de Originalidade – Etapas 

Caso se esqueça do nº de identificação da aula, o mesmo pode ser localizado à 
esquerda da tela.  
Para recuperar a senha, clique em “Editar” .  
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Permite alterar dados da 
aula. 

Excluir a aula. 

Status da aula 

ID da aula Nome da Aula 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clique no “Nome da Aula”. 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clique em “+ Adicionar Trabalho”. 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clique na aba “Trabalhos” . 
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Selecione a 1ª opção Data limite para efetuar o 
Upload do arquivo. Seis 
(6) dias no máximo! 

Clique em “Configurações 
opcionais” 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

As configurações abaixo estão padronizadas no Software. No entanto, podem ser  
alteradas de acordo com a necessidade de cada docente.   

Exclui lista de 
referências e 
citações na 
análise do 

documento 

Esta opção permite que o trabalho do autor 
fique dentro do repositório do Turnitin. 
Caso não deseje que qualquer usuário do 
Turnitin encontre o trabalho do aluno, 
selecione: “sem depósito”.  

Fontes onde os 
documentos serão 

comparados. No caso de 
“Depósito de 

documentos do aluno”, o 
arquivo será comparado 
com outros já enviados. 

Portanto, se for uma 
nova versão de um 

mesmo documento, 
recomenda-se desativar 

esta opção, pois a 
probabilidade de 

semelhança será alta.  Selecionar a opção, 
caso deseje que essa 

configuração seja 
padrão em seu perfil.  

Observe o 
período 

desejado para 
apresentação 
do relatório 

de 
originalidade.  

 Sempre habilitar essa funcionalidade. 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Para enviar o trabalho, clicar em “Mais Ações - Enviar” 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Para enviar o trabalho, clicar em “Mais Ações - Enviar”. 

Requisitos para fazer upload de arquivo único: 
 
O arquivo deve ter no mínimo 20 palavras e no máximo 40 
MB, respeitando-se o limite de 400 páginas.  
Tipos de arquivos permitidos: Microsoft Word, 
PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, 
OpenOffice (ODT) Hangul (HWP), Google Docs e texto 
simples. 
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Essa opção deverá ser selecionada caso o editor 
opte por fazer o Upload do Arquivo para o autor. 
Nesse caso, o aluno não conseguirá acessar o 
Software com o código e senha da aula, e não 
visualizará o relatório de originalidade.   

Preencha os dados solicitados. 

Selecione o arquivo para o qual 
se deseja a verificação e 
posterior geração do relatório 
de originalidade. 

Inclua como título o ID gerado 
para o artigo do Open  Journal 
System (OJS) e sobrenome.  
Exemplo: 86588750Pedroso 



Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Após efetuar o upload de arquivo único, clique em “Confirmar”; 
Verifique se o arquivo está correto e clique em “Confirmar”; 
Clique em “Ir para a caixa de entrada do trabalho” ou “Enviar outro Arquivo”.   

 

Tanto o autor quanto o editor 
podem enviar documentos, mas 
apenas o editor pode gerar o 
relatório de originalidade. 19 
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Em “Semelhança”, se o botão estiver com a cor cinza 
significa que o relatório ainda não está pronto.  

Caso o relatório de originalidade demore para ser 
apresentado, confira o item : “Gerar Relatórios de 
similaridades para envios dos alunos” em configurações 
opcionais da aula.  
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Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Quando o software indicar a porcentagem de 
semelhança, significa que o relatório de originalidade 
está pronto. Clique no ícone de semelhança para abrir o 
relatório.  
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Apresentação do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Visão geral das correspondências 

Fontes utilizadas 

Filtros e configurações 

Fontes excluídas 

Baixar o relatório de originalidade 

Informações sobre o envio do documento 

Atenção:  O artigo utilizado no teste já havia sido publicado pelas autoras em um periódico científico, daí o alto nível de similariedade (98%)  22 
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Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

O sistema colore e enumera os trechos que 
apresentaram semelhanças com outros 
documentos e páginas da internet. No canto 
direito da tela é indicada a referência onde o 
mesmo trecho foi encontrado.  

Ao Clicar na referência de semelhança, o 
software apresenta os trechos com a 
corresponência.   
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Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Fontes utilizadas no trabalho que 
apresentaram semelhanças. 
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Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Critérios de exclusão: se selecionado, o software não 
verificará citações e lista de referências no relatório.    

É possível selecionar a porcentagem desejada para 
exclusão de similariedade. Se preenchido, o software não 
apresentará no relatório as referências similares com a 
porcentagem abaixo da selecioanada. Exemplo:  

Após inserir os filtros, clique em  “Aplicar Alterações”. 
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Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clicar em 
“Referência 
para exclusão” 

Exclusão de 
referência 

Clicar em “Excluir 
Fontes” 

Resultado 
do filtro 
realizado 
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Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

É possível restaurar as fontes excluídas. Para isso, basta clicar no ícone “Exclusão de referências”;  

Selecione as fontes para restauração e cliquei em “Restaurar” ou “Restaurar tudo”. 
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Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Para fazer o download do Relatório de Originalidade, clique na opção “Exibição Atual”.   
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Envio de arquivos Múltiplos 
 
 
 

 
 
 

29 

 
 
 

Selecione a opção: Upload de arquivos múltiplos.  
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Envio de arquivos Múltiplos 
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Escolha os arquivos e informe o nome dos autores e 
título do artigo.  
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Envio de arquivos Múltiplos 
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Referência (Fonte de consulta e adaptação) 
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