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PRIMEIROS
PASSOS

1.
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      Acesse o e-mail de cadastro fornecido para a 

 equipe e abra o e-mail com o assunto “Uma nova

conta Turnitin foi criada para você”. Dentro do e-mail

clique em

          Após esse clique, uma nova página se abrirá.

Existem nessa página alguns links com passo –a –

passos curtos de como interagir com o sistema. Desça

toda a barra de rolagem e clique em

Para ter uma conta de acesso ao Turnitin, você precisa

entrar em contato com a Biblioteca Central pelo e-mail

turnitin@bce.unb.br para que a equipe gestora possa lhe

enviar o link de cadastro.
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      Um novo e-mail será enviado para que a sua senha

possa ser configurada. Acesse novamente o seu e-mail

e abra o e-mail com o assunto: “Cria a sua Turnitin

Senha”. É importante observar que esse e-mail tem

validade de 24 horas para criação de sua senha. Após

esse tempo, um novo link terá que ser solicitado.

   Preencha a nova tela com o seu E-mail e Sobrenome.

Em seguida clique em
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       Após clicar no link para finalizar a criação da sua

conta, uma nova tela se abrirá para a criação da senha

de acesso. Sua senha deverá ter no mínimo 8

caracteres. Em seguida clique em
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2. COMO
FAZER LOGIN NO
TURNITIN
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   Após fazer o seu cadastro, acesse o site

<https://www.turnitin.com/>. Em seguida clique em

     Na tela seguinte, digite o seu e-mail e senha

cadastrados e clique em 
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     Se é o seu primeiro acesso, o sistema solicitará que

você configure a sua conta. Após o preenchimento dos

campos, clique em           . Na tela seguinte, leia e se

estiver de acordo, aceite o contrato de uso do software

clicando em                          .
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   Na tela seguinte estarão listados os Institutos e/ ou

Departamentos que você atua como discente.



3. CRIANDO UMA
CLASSE
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       Para criar uma classe para o controle das atividades

é necessário escolher o departamento de origem e sem

seguida clicar em                  . A aula, preferencialmente,

deve fazer a ilusão disciplina que o professor ministra

          Após o clique, uma nova tela se abrirá para que se

possa estabelecer as configurações da turma.
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Padrão: Deve ser selecionada quando existe apenas

um professor que ministra a disciplina.

Magna: Deve ser selecionada quando a aula é

ministrada por um professor titular e professores

assistentes.

O professor deverá escolher o tipo de aula que deseja

criar. Os tipos variam entre “Padrão” e “Magna”.
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 Após o correto preenchimento dos campos, clique em

     A nova tela aberta trará as informações da

Identificação da aula e a senha de acesso. São essas as

informações que devem ser dadas aos alunos quando for

implementada a fase de integração dos discentes na

ferramenta.

        Em seguida clique em   para finalizar a criação da

disciplina                  .
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4. CRIANDO UMA
TAREFA
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          Na próxima tela, clique em

   Para criar uma tarefa para verificação de

similaridade, clique na aula desejada.
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 Após essa ação, será aberta uma tela para o início das

configurações do trabalho.
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Após o preenchimento dos campos, clique      

em                                   para finalizar a caracterização do

envio dos trabalhos.



       As seguintes opções de configurações serão

ofertadas:
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         Ao descer a barra de rolagem:                 .
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         Após escolher as configurações para o envio de

trabalho, clique em          para criar a sua atividade.        

 .
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5. COMO ENVIAR
TRABALHOS PARA
VERIFICAÇÃO
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         Em seguida, se o item de correspondência

traduzida foi selecionado na etapa de configuração, a

seguinte tela de aviso aparecerá:

     Para iniciar o envio de trabalhos para análise de

similaridade, clique em
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 Após essa ação, será aberta uma tela para o início das

configurações do trabalho.
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Após o preenchimento dos campos, clique      

em                                   para finalizar a caracterização do

envio dos trabalhos.



5.1 COMO ENVIAR
TRABALHOS
INDIVIDUALMENTE
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          Em seguida preencha os campos solicitados:

       Clique em
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 Após o preenchimento dos campos, selecione o

compartimento onde o trabalho está. O arquivo deve

estar em formatos compatíveis com Microsoft Word,

PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML,

RTF, OpenOffice (ODT) Hangul (HWP), Google Docs

e texto simples.
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    Realize a busca na unidade escolhida e selecione o

arquivo e em seguida clique em

         Ao descer a barra de rolagem:                 .
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          Observe as configurações do arquivo selecionado e

em seguida clique em
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         O upload do arquivo para verificação foi concluído.

Ao descer a barra de rolagem, serão dadas as opções de

“Ir para a caixa de entrada” ou “Enviar outro arquivo”.



      Ao acessar a sua Caixa de entrada, a depender as

configurações estipuladas, o relatório de similaridade já

estará disponível.
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5.2 COMO ENVIAR
TRABALHOS EM
LOTE
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    Para iniciar o envio de trabalhos em lote para

análise, primeiramente, é relevante destacar a

importância da organização da pasta a ser enviada.

Documentos de formatos variados podem estar na

mesma pasta, no entanto, é recomendável que se

nomeie os arquivos com um título que, já no momento

do upload, ele seja facilmente identificado.

Outro ponto importante para o envio em lote é que a

pasta com trabalhos deve estar no formato ZIP.

          Dentro da aula criada clique em
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 Em seguida, clique em

      Na tela seguinte, escolha a opção

         Clique em               .
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      Abrirá uma nova tela em que se deve escolher,

dentro do computador, o arquivo para upload em lote.

         Ao retornar a tela do Turnitin, clique em             

e aguarde o envio dos arquivos
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          Após o envio de todos os arquivos, o software fará

um mini relatório dos arquivos descritos, informando

quantos foram aceitos para análise. Em seguida,

preencha os campos solicitados.

          Desça a barra de rolagem e clique em
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       Na próxima tela, confirme os dados enviados,

desça a barra de rolagem e clique em
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6. COMO OBTER
RESULTADOS DE
SIMILARIDADES
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   Para visualizar o relatório de similaridade do

Turnitin clique no trabalho ou no relatório de

semelhança.

TURNITIN JUNHO 2020



TURNITIN JUNHO 2020

           O software exibira a seguinte tela com o relatório:



6.1. COMO EXCLUIR
FONTES DO
RELATÓRIO
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           Em seguida, clique em                            , selecione

a fonte que deseja retirar. O próximo passo é clicar em

        Para excluir uma fonte da análise do documento,

clique em         .
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     As fontes selecionadas serão excluídas e um novo

índice de similaridade será reportado.
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6. 2  COMO
INTERPRETAR O
RELATÓRIO
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        As fontes de similaridades são destacadas em cores

diferentes relatando o percentual de cada fonte.         .
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6. 3 COMO BAIXAR
O RELATÓRIO
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          O arquivo será baixado para a sua máquina e pode

ser enviado por e-mail para o discente autor do arquivo.

        Para baixar o relatório para que possa ser enviado

aos alunos, clique no ícone       , em seguida a seguinte

fonte de opções será aberta. Clique em                 .
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     As fontes selecionadas serão excluídas e um novo

índice de similaridade será reportado.
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