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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.  
 



 

 

 

 

 

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. 
 



 
 
 

Como faço para acessar o Turnitin via 
Moodle? 

Acesse o site do Moodle Unicamp: [https://moodle.ggte.unicamp.br/] 
  
 
Clique em “Acessar”. 
 

https://moodle.ggte.unicamp.br/


 
 
 

Acesse o site do Moodle Unicamp: [https://moodle.ggte.unicamp.br/] 
  
 

Informe eu Usuário Unicamp e Senha e clique em Entrar 
 

https://moodle.ggte.unicamp.br/


 
 
 

Na aba Painel, Meus cursos: 

Clique na Disciplina em que Ministra aula:  
 



 
 
 

Ao criar uma tarefa, será possível indicar, por meio de um novo campo 
“Configurações do Plugin de Plágio Turnitin”, se a tarefa utilizará a 
ferramenta de análise de similaridade. 
 



 
 
 

Preencha os dados referentes a atividade; 
 
 Clique na opção “Configurações do Plugin de Plágio Turnitin”,  
 
 



 
 
 

Caso não queira utilizar o Turnitin para os envios de atividades dos alunos: 

Clique na opção “Não” e finalize as configurações da atividade: 

 
 



 
 
 

Caso queira utilizar o Turnitin para os envios de atividades dos alunos: 

Clique na opção “Sim”: 

 
 



       Funcionalidades do Turnitin 

Esta opção permite que o trabalho do aluno 
seja armazenado no Banco de Dados do 
repositório do Turnitin. 
Caso não deseje que qualquer usuário do 
Turnitin encontre o trabalho do Selecione: 
“Nenhum Depósito” 

Ao selecionar  “sim” o relatório de 
originalidade  gerado pelo Turnitin poderá 
ser visualizado pelo aluno. 

Ao marcar  “sim” o Turnitin permitirá o envio de qualquer tipo de 
arquivo e fará  a comparação de originalidade do artigo se for 
possível.  Os tipos aceitáveis de documentos são:  

O arquivo deve ter no máximo 40 MB e no mínimo 20 palavras. 
O tamanho máximo do documento é de 400 páginas . Tipos de arquivos permitidos: Microsoft Word, 
PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT) Hangul (HWP), Google Docs e 
texto simples.  



       Funcionalidades do Turnitin 

Banco de dados: são indexados 150.000 mil documentos por dia nesse repositório de 
dados Turnitin. 
Web: Internet atual e Arquivada.. 
Parceiros: Os principais editores de conteúdos, bases de dados bibliográficas e coleções 
de referência digital, dentre eles: Gale, CrossRef, Emerald, Ebsco Host.  

Ao menos uma opção precisa estar indicando 
“Sim” para que o relatório de originalidade seja 
emitido. 

Sugerimos que a  opção em azul seja marcada, assim o aluno 
poderá submeter novos documentos até a data final da 
atividade.  
 
Atenção: Os relatórios não serão gerados imediatamente para o 
aluno, se a  opção “Gerar relatórios na data de entrega”. O 
sistema aguardará e apresentará o relatório após a data  de 
entrega da atividade.  

Exclui lista de referências e citações da análise 
do documento.  

 



       Visualizando Atividades Enviadas 

Clique em Ver todos os envios: 



       Visualizando Atividades Enviadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Visualizando Atividades Enviadas 

Clique no percentual de similaridade indicado na 
coluna “Envios de Arquivo” 



       Interpretando o Relatório de Similaridade  

O Relatório de similaridades fornece um resumo de textos correspondentes ou similares encontrados em 
um documento enviado. 
 
Quanto mais alta a porcentagem, maior a quantidade de texto do envio que corresponde às informações 
nos depósitos do Turnitin. A faixa da porcentagem vai de 0% a 100%. A porcentagem é gerada pela 
quantidade de texto similar ou correspondente em comparação com o número total de palavras no envio. 
 
O Turnitin verifica o documento em relação ao banco de dados de documentos e, se em algum caso sua 
escrita for similar ou corresponder a uma das nossas fontes, será marcada para a revisão. 
 
É natural que um trabalho corresponda a algum dos documentos em nossos bancos de dados. Se você usou 
citações e fez a referência corretamente, haverá casos em que encontraremos uma correspondência. 



 Interpretando o Relatório de Similaridade 

Citações diretas ou áreas de bibliografia do documento não são excluídas automaticamente. A decisão 
de excluir permanentemente ou desconsiderar as correspondências com esses tipos de texto em um 
documento é tomada exclusivamente pelo professor da aula. 
 
A determinação e o julgamento da citação adequada e do plágio cabem exclusivamente ao professor e 
à instituição aos quais o trabalho foi enviado. 
 
O sistema não analisa similaridade entre imagens. 
 



 Interpretando o Relatório de Similaridade 

Índice de Pontuação de Similaridade destaca ao professor e editor de revistas as "áreas problemáticas" 
no seu documento. Cabe uma análise para determinar se a correspondência é ou não aceitável.  
 
Como interpretar as cores da pontuação de semelhança do relatório? 
 
A faixa percentual é 0% a 100%, sendo: 
 
Azul (nenhuma palavra correspondente) 
verde (índice de semelhança de uma palavra correspondente- 1 - 24%) 
Amarelo (índice de semelhança de 25-49%) 
Laranja (índice de semelhança de 50-74%) 
Vermelho (índice de semelhança de 75-100%)  



  Interpretando o Relatório de Similaridade 

Fontes do depósito 
 
O Turnitin utiliza vários tipos de depósitos ao gerar os Relatórios de similaridades. 
Atualmente, existem três tipos de depósitos: 
 
depósito da Internet – bilhões de páginas web ativas e arquivadas na Internet. As fontes da Internet 
indicam a data de download no Relatório de similaridades do Turnitin se a correspondência não for 
encontrada no download mais recente do conteúdo deste site; 
periódicos – um depósito de conteúdo frequentemente atualizado de revistas, periódicos e publicações 
profissionais; 
depósito de documentos de alunos – um depósito de documentos anteriormente enviados por usuários do 
Turnitin; 
depósito de documentos da instituição – uma coleção de documentos enviados ao depósito da instituição. 
 



Cinco modalidades de plágio mais frequentes 
apresentados nos relatórios de Similaridade: 

1. Clonagem: Apresentar o trabalho de outra pessoa como próprio, copiando palavra por palavra. texto copiado está sombreado 
com a mesma cor porque tudo provém da mesma fonte. 

 
2. Mosaico: Material copiado de múltiplas fontes que se completam adequadamente. Trata-se de dois parágrafos sombreados 

com diferentes cores, extraídos de fontes diferentes, sem referências e que foram colocados juntos porque se completavam. 
 
3. Copiado e Colado: Inclusão de longos trechos de textos de uma única fonte sem modificá-los. dois parágrafos extraídos da 

mesma fonte, que aparecem sombreados com a mesma cor e com o mesmo número. Mas, diferentemente da clonagem, a 
porcentagem total não é de 100%. 

 
4. Remix: Misturar material parafraseado extraído de múltiplas fontes. o relatório mostra texto sombreado de diferentes cores, o 

que significa que são seções extraídas de fontes diferentes. Em cada seção podemos ver que existem palavras que foram 
trocadas sem conseguir mudar a estrutura do texto. 

 

5. Busca e substituição: Mudar palavras e expressões chave sem alterar o conteúdo essencial das fontes. comparação do 
texto da fonte original e o texto do documento. No texto do documento são marcadas como semelhanças as palavras 
que coincidem com a fonte, mas não são marcadas as palavras que foram mudadas. 



Apresentação do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Visão Geral das Correspondências 

Fontes Utilizadas 

Filtros e Configurações 

Fontes Excluídas 

Baixar o Relatório de Originalidade 

Informações de envio do Documento 

Atenção:  O artigo utilizado no teste já havia sido publicado pelas autoras em um periódico científico, por esse motivo o alto nível de similariedade.  



Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

O sistema colore e enumera os trechos que 
apresentaram semelhança com outros 
documentos e páginas da internet. No canto 
direito da tela indica-se a referência em que 
o mesmo trecho foi encontrado.  

Ao Clicar na referência de semelhança o 
software será apresentado a referência de 
semelhança do trecho.  



Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Fontes utilizadas no trabalho e 
que apresentaram semelhança. 



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 para exclusão de 
similariedade. Se preenchido, o software não 
apresentará no relatório as referências similares com a 
porcentagem marcada. Exemplo:  

Após inserir os filtros, clique em  “Aplicar Alterações”. 



Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clicar no 
referência para 
exclusão 

Exclusão de 
Referência 

Clicar em “Excluir 
Fontes” 

Resultado 
do filtro 
realizado 



Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

É possível restaurar as fontes excluídas. Clique no ícone de Exclusão de referências;  

Selecione as fontes para restauração e cliquei em “ Restaurar” ou “Restaurar tudo”. 



Ícones do Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Para fazer o Download do Relatório de Originalidade, clique na opção “Exibir Atual”.   


