
Plataforma Turnitin 

 “Originality Check” 



O OriginalityCheck (Turnitin) é a uma ferramenta de identificação de similaridade de texto, 

que possui uma base de dados comparativa com mais de 143 milhões de artigos 

acadêmicos, 55 bilhões de sites armazenados e 300 milhões de trabalhos de alunos.  

 

Cada docente/pesquisador credenciado em Programa de Pós-Graduação da USP poderá 

utilizar o sistema Originality Check conforme seu interesse. 

 

FeedBack Studio possui as mesmas funcionalidades do OriginalityCheck e  um conjunto 

adicional de ferramentas que possibilita que os docentes não apenas verifiquem 

similaridades em um texto, como também incluam uma série de marcas de revisão e 

acompanhem os trabalhos dos alunos em um ambiente interativo de aprendizagem.  

 

Plataforma Turnitin: OriginalityCheck e FeedBack Studio 



http://www.turnitin.com/pt_br/home  

http://www.turnitin.com/pt_br/home


 
http://go.turnitin.com/pt/formacao-online  



Capacitação online 

 

http://go.turnitin.com/pt/demos-TFS 

http://go.turnitin.com/pt/formacao-online 



Preencha os campos com os dados (e-mail e senha) encaminhados 

na mensagem de boas vindas. Clique em Acessar. 



Todos os campos deste 

formulário são de 

preenchimento obrigatório. A 

pergunta secreta poderá ser 

usada para recuperar sua 

senha em caso de perda ou 

esquecimento. 



Para utilizar o OriginalityCheck 

é necessário aceitar os temos 

do Acordo de Usuário. 



Clique em Adicionar Aula 

Agora é possível checar a originalidade dos trabalhos dos seus alunos. 

 

Em primeiro lugar inclua um aluno a partir do link Adicionar Aula. 



Tipo de aula = selecionar Padrão 

 

Nome da aula = utilize o nome Dissertações, teses e artigos. 

 

Senha de matrícula = um código, por exemplo teses01 que poderá ser compartilhado com o aluno. 

 

Área de disciplinas = selecione a área temática na lista de opções. 

 

Nível dos alunos = As opções são: Mestrado/Doutorado, Pós-doutorado, Graduação tecnológica. 

 

Data final da aula = indicará o limite em que os textos poderão ser incluídos no sistema. Inclua a data de 31.12.2020. 

 

Clique em Enviar 



Não considere a citação  no texto de “criar uma nova aula” 

 

Agora que foi criada a área de verificação é possível incluir um trabalho e fazer a análise 

comparativa dos textos.  

 

Clique em Continuar. 



Para iniciar a análise de um texto clique no nome do aluno 



Clique em Adicionar Trabalho 



Título do trabalho – registre nesse campo o nome do aluno. 

 

Manter a opção já selecionada em relação ao tipo de arquivo. 

 

A data limite para entrega do trabalho deverá ser 31.12.2020. 

 

Clique em Configurações opcionais. 



Nas configurações opcionais considere  as 

seguintes especificações para os campos do 

formulário: 

 

Insira instruções especiais – não preencher 

 

 

 

Permitir envios após data de entrega?  Não 

 

 

 

Gerar relatório de originalidade para envio 

aos alunos? Sim 

 

 

 

Gerar relatório de originalidade para envio 

aos alunos? Manter a opção “Imediatamente 

o primeiro relatório é final”. 



Excluir os materiais bibliográficos do índice de semelhança 

para todos os documentos neste trabalho? Sim 

 

 

 

Excluir os materiais citados do índice de semelhança para 

todos os documentos neste trabalho? Sim 

 

 

Excluir correspondências menores? Sim  

 

Selecionar a opção Palavras e preencher o campo com o 

número 5 que indicará o limite de correspondência que será 

ignorado no relatório de similaridade. 

 

 

 

 

Permitir que os alunos visualizem os Relatórios de 

Originalidade? Não 

 

 

Habilitar a correspondência traduzida? Sim 



No campo  Enviar Documento para”  selecione a opção  Sem depósito  para que  uma cópia do 

documento em análise não seja mantida no banco de dados da empresa Turnitin. 

 

Os campos da área “Pesquisar opções” definem os locais que serão utilizados para a comparação do 

texto do aluno. Recomenda-se que  que os três campos sejam marcados. 

 

Selecione o último campo para aplicar a mesma configuração aos trabalhos de outros alunos. 

 

Clique em Enviar. 



Clique em Mais ações e depois em Enviar para iniciar o upload do trabalho. 



Mantenha a opção “Alunos não 

matriculados” e preencha os demais 

campos de identificação do autor do 

trabalho. 

O upload do arquivo será feito a partir 

de seu computador local ou área de 

acesso remoto. 

 

Selecionar a partir deste computador 



Caso o arquivo selecionado não seja o correto clique em Limpar 

arquivo e refaça o procedimento.  

 

Quando estiver tudo correto clique em Upload. 



Nesta tela são exibidos todos os dados do documento enviado para o sistema. Se tudo 

estiver correto clique em Confirmar. 



Agora que o envio foi concluído clique em Ir para caixa de entrada do trabalho para 

visualizar o relatório de similaridade. 



O relatório de similaridade pode demorar alguns minutos para ser gerado. 

 

Caso não queira aguardar a emissão do relatório saia do sistema e acesse novamente 

em outro dia e/ou horário. 



Os dados percentuais e o ícone colorido indicam que o relatório já está disponível. 

Clique no título do trabalho para visualizar o relatório.  



EXEMPLO DE RELATÓRIO DE SIMILARIDADE 



Para incluir novos alunos acesse o sistema e clique no nome da aula. 



O aluno João da Silva, cadastrado anteriormente,  aparece como na página principal da aula. 

Para cadastrar outro aluno clique em Adicionar trabalho 



Mantenha selecionada a opção Trabalho. 

 

Clique em Próximo Passo. 



Título do trabalho – registre nesse campo o nome do aluno. 

 

Manter a opção já selecionada em relação ao tipo de arquivo. 

 

A data limite para entrega do trabalho deverá ser 31.12.2020. 

 

As Configurações opcionais 



Nas Configurações Adicionais do primeiro aluno cadastrado foi selecionada a opção para 

aplicação do mesmo padrão aos cadastros futuros. Assim, não será necessário fazer 

qualquer alteração nas configurações deste novo cadastro. 

 

Clique em Enviar 



Agora na página principal da aula estão listados os dois alunos 

cadastrados. 

 

A partir de agora será possível cadastrar alunos e enviar textos 

para análise sem limitação de quantidade. 



CADASTRANDO ALUNOS 























O geração do relatório pode 

demorar alguns minutos 

Clique no índice de 

similaridade para 

visualizar o relatório 





Dúvidas, comentários e sugestões 

 

Departamento Técnico do SIBiUSP 

E-mail: integridade.academica@sibi.usp.br 


