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Tutorial para Turnitin Originality Check 
 

Está disponível para todos os docentes a ferramenta de verificação de originalidade de trabalhos científicos 

Turnitin Originality Check (https://www.turnitin.com/pt). Recomenda-se o acesso ao Turnitin através da plataforma 

Moodle (https://moodle.maieutica.pt), já que agiliza todo o processo de submissão de trabalhos entre alunos e 

docentes.  

Em complemento à utilização do Moodle, os docentes poderão também utilizar o Turnitin Originality Check 

através da cloud. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço helpdesk@ismai.pt, para despoletar o processo 

de registo. 

 

Passos para o registo na plataforma Turnitin on-line: 

1. Após envio do pedido para helpdesk@ismai.pt, irá receber posteriormente um e-mail para efetuar o registo 

online na plataforma. 

 

2. Na página seguinte, clique no botão “Criar Senha” 
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3.  Surgirá posteriormente um formulário, onde deverá colocar o seu login de docente D0xxxxx@ismai.pt ou 

D0xxxxx@ipmaia.pt e seu apelido: 

 

 

  

http://e-servicos.maieutica.pt/
https://www.turnitin.com/
mailto:D0xxxxx@ismai.pt
mailto:D0xxxxx@ipmaia.pt


Maiêutica 2019 

http://e-servicos.maieutica.pt / https://www.turnitin.com  

 

P á g i n a  3 | 17 

 

4.  Irá receber 2º e-mail para definir sua senha de acesso ao Turnitin online. 
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5. Após efetuar o registo, poderá aceder à plataforma através do endereço https://www.turnitin.com,  colocando o 

seu endereço de docente e senha previamente criada. 
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Criar Aula 

A criação de uma aula é a primeira etapa para utilizar os serviços do Turnitin. Uma aula do Turnitin agrupa 

os trabalhos, ajudando a organizar os envios dos alunos. Após criar suas aulas, poderá começar a criar 

trabalhos. 

1. Clique na guia Todas as aulas, em qualquer página do Turnitin, para ser direcionado à página inicial 

2. Clique no botão verde Adicionar aula 

3. A partir da página Criar nova aula, selecione o tipo de aula e preencha os campos marcados com um 

asterisco 

4. Selecione a data final das aulas 

5. Clique em Enviar para adicionar sua aula ao Turnitin 

6. Após criar sua aula, você receberá a identificação da aula e senha de matrícula, que permitirão aos seus 

alunos se matricularem por conta própria 

 

 

 

http://e-servicos.maieutica.pt/
https://www.turnitin.com/


Maiêutica 2019 

http://e-servicos.maieutica.pt / https://www.turnitin.com  

 

P á g i n a  6 | 17 

 

Criar um trabalho 

Após criar a aula, poderá efetuar upload de trabalhos. Os trabalhos do Turnitin formam também a base 

para aceitar os envios dos alunos. Após configurar seus trabalhos, já pode começar a adicionar alunos à 

sua aula. 

1. Clique no nome da aula relevante 

2. Na sua aula, clique no botão verde Adicionar trabalho 

3. Insira o título do trabalho 

4. Opte por permitir que os alunos enviem apenas arquivos de tipos que gerem Relatórios de 

Originalidade, ou por permitir qualquer tipo de arquivo 

5. Em seguida, selecione a data inicial, a data final e a data de publicação do seu trabalho; a data de 

publicação do trabalho é a data a partir da qual os alunos podem visualizar seu feedback 

6. Para personalizar ainda mais seu trabalho, clique no botão de configurações opcionais para exibir 

uma série de opções; cada opção será acompanhada por ícones de ajuda contextual 

7. Clique em Enviar para adicionar seu trabalho à sua aula do Turnitin 
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Adicionar alunos 

1. Clique na guia todas as aulas, no canto superior direito da página inicial do Turnitin 

2. Na página inicial da aula, clique na guia Alunos, na parte superior da página 

3. Clique no botão Adicionar aluno, à direita 

4. Insira o primeiro nome, último nome sobrenome e endereço de e-mail do aluno 

5. Clique em Enviar para adicionar o aluno 
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Utilização do Turnitin no contexto da atividade “Trabalho” da plataforma Moodle 
 

O Turnitin está incorporado na atividade “Trabalho” da plataforma Moodle. Para além da possibilidade 

verificação de plágio, a atividade “Trabalho” tem as seguintes características: 

• Permite ao professor definir tarefas, disponibilizar o enunciado de um trabalho, estabelecer períodos 

de entrega com prazos e tolerâncias bem definidos, recolher submissões dos estudantes, rever, avaliar 

e dar feedback 

• Os estudantes podem submeter ficheiros, tais como documentos office, imagens, áudio, vídeo, etc. 

• Em alternativa, ou como complemento, o trabalho pode incluir a submissão de um texto usando o 

editor de texto da plataforma.  

• Os estudantes podem ver o acesso ao trabalho condicionado pela conclusão prévia de outras tarefas. 

• Os estudantes podem submeter o trabalho individualmente ou em grupo. 

• Os professores e, eventualmente, os estudantes podem avaliar a originalidade do trabalho, mediante a 

articulação com o Turnitin (software de análise de plágio) 

• Ao avaliar os trabalhos, os professores podem inserir comentários de feedback, submeter ficheiros, 

nomeadamente o ficheiro de trabalho do estudante com comentários, submeter um ficheiro de áudio 

com o feedback. 

• Os trabalhos podem ser avaliados utilizando uma escala numérica, uma escala personalizada, um 

critério avançado de avaliação, como as grelhas qualitativas.  

• As notas dos estudantes são registadas na pauta da disciplina. 

 

Parte I – Configuração da atividade “Trabalho” da plataforma Moodle 

1. Fazer login na UC/Moodle, no contexto da qual vai ser entregue o trabalho (https://moodle.maieutica.pt/) 

 

2. Na página da UC, ativar modo de edição  

 
3. Escolher o tópico onde pretende que seja adicionado trabalho e fazer “Adicionar uma atividade ou 

recurso”. 

 
4. Escolher “Trabalho” e fazer adicionar. 
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5. Verificar as configurações que estão por defeito e fazer as alterações que pretender. 

 
Deverá ser dada particular atenção às seguintes definições: 

a) Disponibilidade  
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A definição de uma data de início e fim para a entrega de trabalhos é fundamental, pois a gestão do 

número de licenças de utilização do Turnitin será feita a partir destas datas.  

b) Tipos de submissão 

 
O Turnitin está configurado para analisar apenas ficheiros do tipo pdf, pelo que esta obrigatoriedade 

deverá constar das definições. 

c) Configurações da submissão do trabalho 

 
Ao ativar as opções da figura, estamos desde logo a solicitar ao estudante um primeiro compromisso de 

que o trabalho é da sua autoria. 

d) Turnitin plagiarism plugin settings 

As configurações relativas à utilização do Turnitin são vistas em detalhe na secção seguinte. 

 

6. Fazer “guardar alterações e voltar à disciplina”. 

 
Neste momento está configurada a entrega de um trabalho através da plataforma Moodle. 

 

Parte II – Configuração do Turnitin no contexto da entrega de um trabalho através do Moodle 

 

 

 

http://e-servicos.maieutica.pt/
https://www.turnitin.com/


Maiêutica 2019 

http://e-servicos.maieutica.pt / https://www.turnitin.com  

 

P á g i n a  13 | 17 

 

1. Enable Turnitin 

Sim / Não.  

 

2. Display Originality Reports to Students 

Se definido como sim, o relatório de originalidade gerado pelo Turnitin estará disponível (também) para o 

estudante. 

 

3. When should the file be submitted to Turnitin? 

Enviar arquivo para análise quando o estudante submete o trabalho para classificação. 

 

4. Allow submission of any file type? 

Não. Apenas são aceites arquivos em formato pdf. 

 

5. Store Student Papers 

Nenhum repositório: O Turnitin é instruído a não armazenar os documentos enviados em qualquer 

repositório. Apenas é realizada a verificação inicial de similaridade.  

ou 

Repositório Padrão: O Turnitin armazenará uma cópia do documento enviado apenas no Repositório 

Padrão. Ao escolher essa opção, o Turnitin é instruído a usar os documentos armazenados apenas para 

fazer verificações de similaridade em relação a qualquer documento enviado no futuro. 

 

6. Check against stored student papers 

Sim / Não.  

 

7. Check against internet 

Sim / Não.  

 

8. Check against journals, periodicals and publications 

Sim / Não.  

 

9. Report Generation Speed 

Gera um relatório de similaridade imediatamente após a submissão. Os estudantes não podem 

ressubmeter o trabalho  

ou 
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Gera um relatório de similaridade imediatamente após a submissão, os estudantes podem ressubmeter o 

trabalho até à data de fecho de atividade. Após três verificações de similaridade, o relatório é gerado 

apenas 24 horas depois. 

ou 

Gera um relatório de similaridade na data de fecho da atividade. Os estudantes podem ressubmeter o 

trabalho até essa data. 

 

10. Exclude bibliography 

Sim / Não.  

 

11. Exclude quoted material 

Sim / Não.  

 

12. Exclude Small Matches 

Permite definir um número mínimo de palavras (ou percentagem de correspondência) a partir do qual é 

verificada a similaridade. Por exemplo, se definirmos um mínimo de 4 palavras, apenas as 

correspondências com 5 ou mais palavras serão consideradas para efeitos de plágio. Uma correspondência 

até 4 palavras é ignorada. 

 

13. Translated Matching 

Sim / Não.  

 

Parte III – Entrega de um trabalho através da plataforma Moodle 

Uma vez configurada / disponibilizada a atividade na plataforma Moodle, caberá ao estudante fazer a 

submissão do seu trabalho. Só são aceites para efeitos de verificação de plágio, trabalhos submetidos no formato 

pdf. Para fazer a submissão do trabalho, o estudante deverá seguir os passos seguintes: 

1. carregar no link referente ao trabalho 

 

2. Escolher “Enviar trabalho” 
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3. Anexar o trabalho, em formato pdf, e guardar alterações 

 

4. Submeter o trabalho.  

 

Aquando da submissão do trabalho, o docente pode, desde logo, solicitar ao estudante um compromisso de 

originalidade (opcional). 
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Parte IV – Resultados da verificação de plágio através do Turnitin no contexto da entrega de um trabalho através 

do Moodle 

Depois do estudante ter submetido o trabalho na plataforma Moodle, o docente pode acompanhar o processo 

de verificação da originalidade desse trabalho. Para isso,  deverá seguir os seguintes passos: 

1. Aceder ao link do trabalho 

 

2. Escolher “Ver todas as submissões” 

 

E, a partir daqui pode acompanhar a análise da originalidade do trabalho submetido pelo(s) estudante(s). Esta 

análise passa por três etapas: 

- entrada em “fila de espera” no Turnitin (pode ficar em fila de espera vários minutos) 

 

- atribuição de um identificador Turnitin 
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- relatório com os resultados da análise (o período de tempo entre a atribuição de um identificador Turnitin e 

a disponibilização de resultados pode ser longo, às vezes horas) 

 

Para visualizar os detalhes do relatório, basta clicar sobre o ícone com a % de plágio. 

 

http://e-servicos.maieutica.pt/
https://www.turnitin.com/

