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Como faço para enviar trabalhos retrospectivos do 
Moodle no Turnitin? 

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/


 
 
 

Clique no nome da disciplina/aula de interesse: 



 
 
 

Após clicar na disciplina, selecione a(s) tarefa (s) que queira baixar em lote: 



 
 
 

Após apresentação do sumário de avaliação, clique em : “ver todos os envios” 



 
 
 

Por meio da interface do Moodle, é possível realizar o download de todos os arquivos enviados pelos 
estudantes em uma determinada tarefa.  Neste procedimento existe a possibilidade de selecionar todos os 
alunos ou somente alguns. 



 
 
 

Após selecionar os alunos, no campo “Com selecionados...” deve-se selecionar a opção “Fazer download 
dos envios selecionados” e clicar no botão “Vai”. 

O Moodle disponibilizará um arquivo compactado do tipo “Zip” com todos os arquivos enviados pelos alunos.  
Atenção: Esses arquivos são separados em pastas com os nomes dos alunos: quando você descompactar o arquivo 
Zip criado pelo Moodle, será criada uma pasta com o nome de cada aluno(a) selecionado(a) anteriormente para 
download dos arquivos entregues.  



 
 
 

Após baixar o arquivo em zip, será necessário acessar a plataforma web do Turnitin: 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



Relatório de Originalidade – Passo a Passo 

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



Relatório de Originalidade – Passo a Passo 

Permite alterar dados da 
aula. 

Excluir a aula. 

Estatísticas da Aula 

Status da Aula 

ID da Aula 

Caso esqueça-se do nº de Identificação da aula: Localiza-se à esquerda da tela. 
Para lembrar senha, clicar em “Editar”.  



Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clicar no “Nome da Aula”. 



Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Clicar em “+ Adicionar Trabalho”. 



Como Criar o Relatório de Originalidade 
 
 
 

 
 
 

Na Aba “Trabalhos”. 

Selecione a 1ª opção 
Data máxima para 
efetuar o Upload do 
Arquivo Clique em 

“Configurações 
opcionais” 



 
 
 

 
 
 

As configurações abaixo estão padronizadas no Software. Pode-se alterar conforme a 
necessidade de cada docente.   

Exclui lista de 
referências e 
citações da 
análise do 

documento 

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

Fontes onde os 
documentos serão 
comparados. No caso de 
“Depósito de 
documentos do aluno”, o 
documento será 
comparado com arquivos 
já enviados, portanto, se 
for uma nova versão de 
um mesmo documento, 
recomenda-se desativar 
esta opção, pois 
provavelmente a % de 
semelhança será alta.  Selecionar a 

opção, caso deseje 
que essa 
configuração seja 
padrão em seu 
perfil.  



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



Para enviar trabalhos em lote, clique na opção: “Upload de arquivo 
Zip” 



Selecione o arquivo ZIP gerado pelo Moodle na opção “Escolher 
Arquivo”  

 
 
 
 
 
 
 



Selecione o arquivo ZIP gerado pelo Moodle na opção “Escolher 
Arquivo”  



Selecione o arquivo ZIP gerado pelo Moodle na opção “Escolher 
Arquivo”  e clique em Upload. 

 
 
 



Após relacionar os arquivos, clique em Enviar:  






