UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp - CRBU

TUTORIAL TURNITIN
PROFESSOR

O que é Turnitin?
Turnitin é uma ferramenta de apoio à detecção e prevenção de plágio que aponta
para as semelhanças entre o texto apresentado relacionando com 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 minutos.
Como se cadastrar no Turnitin
Acesse o site: www.turnitin.com e clique em Login

Você será direcionado para a página de login do Turnitin. Clique em Sign in with
Google

Escolha a conta institucional para acessar o sistema

Você será encaminhado para o Contrato de licença do usuário final. Clique em Concordo
– continuar

Essa é a tela inicial do professor

Na aba Informação do Usuário, é possível visualizar e editar as informações da conta

Como criar “Aula”
O sistema Turnitin nomeia este espaço como “Aula”, pois foi pensado como uma
ferramenta pedagógica, para um número ilimitado de alunos.
Para uso na Unifesp, este será essencialmente o espaço do docente para submissão de
todos os textos que quiser auferir as similaridades.

Clique em Adicionar Aula

Defina a chave de matrícula

Defina a área de disciplina

Defina o nível acadêmico

No campo Data final da aula, insira 20/07/2020 e clique em Enviar

Pronto! A aula está criada

Como criar o trabalho dentro da aula
Clique em Nome da Aula

Clique em Adicionar Trabalho

Preencha com o título do trabalho.
O campo Valor do ponto tem preenchimento opcional.

O professor poderá definir o período em que os trabalhos poderão ser submetidos. A
data de entrega e a data de publicação devem ser agendadas para 30 dias

Clique em Configurações opcionais

Mantenha a maioria das opções como está

Em Enviar documentos para, escolha a opção Sem depósito, para que o sistema não
armazene o documento

Pronto! O trabalho está criado e agora os alunos poderão submeter seus documentos
para verificação

Como o professor pode enviar documentos para verificação de similaridade
Na aba Trabalhos, clique em Mais ações

Mantenha o autor como Alunos não matriculados, preencha os demais campos
requeridos e faça o upload do documento via computador, Dropbox ou Google
Drive.

O sistema solicita a confirmação do envio do arquivo desejado. Caso positivo,
clique em Confirme.

Após a mensagem de confirmação, verifique se o upload do documento já foi feito
corretamente, clicando em Ir para a caixa de entrada do trabalho

Os relatórios de similaridade são normalmente concluídos dentro de dez a
quinze minutos após as submissões. Esse tempo de geração de relatórios pode
variar conforme a quantidade de arquivos incluídos ou mesmo pelo tamanho do
arquivo.
Quanto maior a porcentagem, maior a quantidade de texto no envio que foi
destacado como correspondência em relação às informações nos repositórios do
Turnitin. O intervalo percentual vai de 0% a 100%. A porcentagem é gerada pela
quantidade de texto semelhante ou correspondente em comparação com o número
de palavras no envio no total.
A cor do ícone do relatório está vinculada a um dos cinco níveis; isso é baseado na
quantidade de texto correspondente encontrado. Os possíveis intervalos de
porcentagem do índice de similaridade são vinculados a uma cor correspondente:
Azul - sem palavras correspondentes
Verde - uma palavra correspondente - 24% de índice de similaridade
Amarelo - 25-49% de similaridade
Laranja - 50-74% similaridade
Vermelho - 75-100% similaridade

Como os alunos irão submeter seus trabalhos
Para operacionalizar o sistema na Unifesp, dividimos os alunos em dois grupos para
submissão de seus textos com autores:
A – alunos de graduação que farão a submissão através da Biblioteca de seu campus. Se
algum docente quiser usar o Turnitin como ferramenta pedagógica na sua UC, basta
solicitar que seus alunos façam isso e lhe enviem o relatório gerado pelo sistema;
B – alunos de monografia, TCC´s, mestrados e doutorados. Para estes casos, o docente
deverá enviar à Biblioteca do seu campus os nomes (ou listas de nomes) dos alunos que
orienta para que possam ter acesso à plataforma como autores. A partir do cadastro, o
aluno poderá acessar o sistema, submeter seu trabalho e gerar o relatório.
Para otimização das senhas de acesso, estabelecemos que, a partir desta solicitação, o(a)
aluno(a) terá um mês de prazo para fazer a submissão quantas vezes julgar necessário.
Sugerimos, portanto, que a solicitação seja feita no momento das entregas parciais e
final da monografia, dissertação ou tese.

Em caso de dúvidas com quem entro em contato?
Nas bibliotecas das unidades:
Baixada Santista:
Instituto do Mar (IMar): bibliotecabictmar.bs@unifesp.br / biblioimar.unifesp.bs@gmail.com

Instituto de Saúde e Sociedade
(ISS): biblioteca.bs@unifesp.br / biblio.unifespbs@gmail.com
Diadema:
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas
(ICAQF): biblioteca.diadema@unifesp.br
Guarulhos:
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(EFLCH): biblioteca.guarulhos@unifesp.br
Osasco:
Escola Paulista De Política, Economia E Negócios
(EPPEN): biblioteca.osasco@unifesp.br
São José dos Campos:
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT): biblioteca.sjc@unifesp.br
São Paulo:
Escola Paulista de Enfermagem (EPE) / Escola Paulista de Medicina
(EPM): biblioteca.csp@unifesp.br

