
1  Forneça um feedback 
significativo:

QuickMarks de arrastar 
e soltar, comentários  
de texto e voz, verificação  
gramatical automatizada  
e rubricas fornecem feedback 
personalizado e acionável  
aos alunos.

O novo padrão em 
integridade acadêmica
Vá além da verificação de similaridade de texto
Com uma solução projetada para lidar constantemente com as tendências 
crescentes de má conduta e simplificar fluxos de trabalho de feedback  
e de avaliação, para tornar o processo mais rápido e consistente, Turnitin 
Feedback Studio com Originality apoia os administradores e professores  
a manter a integridade no centro de toda a produção e avaliação de 
trabalhos, teses e pesquisa acadêmica, enquanto impulsiona o sucesso  
do aluno na escrita e além dela.

Totalmente integrado para apoiar 
professores e estudantes em 
todas as fases da avaliação

• Incorpora verificação de similaridade
em todas as tarefas

• Gera automaticamente um relatório de 
similaridade, em instantes

• Relatório intuitivo e orientação para 
melhorar o feedback do professor

• Privado, seguro e construído para 
exceder os padrões do setor

• Integrações disponíveis com a maioria 
dos Sistemas de Gestão de Aprendizagem

• Acessível e responsivo para todos
os usuários

• Treinamentos robustos com 
educadores experientes para agilizar
o processo de adoção

• Guias e ajuda on-line disponíveis
24/7/365

2 Explore a semelhança 
de texto:
Analise as semelhanças no contexto, 
exclua semelhanças individuais, ou 
fontes, e identifique potencial cópia 
entre estudantes.

3 Revele manipulações 
de texto:
Caracteres ocultos ou substituídos 
destinados a driblar verificadores  
de similaridade  e integridade.

4  Conheça detalhes sobre 
a criação do documento:
Os metadados fornecem 
informações sobre o processo 
de criação e edição do 
texto e, potencialmente, 
oferecem insights que validam 
preocupações sobre  
a originalidade do documento.
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Dados e insights que apoiam o crescimento positivo dos estudantes
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Entre em contato com seu representante Turnitin para saber mais.

Tendência: compra de trabalhos acadêmicos
“A fraude acadêmica descreve o processo pelo qual os alunos podem ter um trabalho original produzido 
para eles, que pode ser submetidos como se fosse seu próprio trabalho. Muitas vezes, isso envolve o 
pagamento de uma taxa e isso pode ser facilitado usando sites de compra e venda de trabalhos.”
Thomas Lancaster, Robert Clarke (2006).

Identificando e conduzindo um caso suspeito

Quando professores encontram uma tarefa que não parece alinhada ao estilo dos trabalhos anteriores de um estudante, 
é uma indicação de que o estudante pode ter contratado os serviços de elaboração de teses e trabalhos acadêmicos. 
Esse tipo de fraude é particularmente difícil de identificar e provar, porque se baseia na premissa de que 
o trabalho submetido é original e passará por medições tradicionais de verificação de similaridade.

O professor pode sentir, instintivamente, diferenças na tarefa comparado ao que conhece sobre o estilo do aluno e seus 
outros trabalhos. No entanto, esse sentimento instintivo pode ser muito difícil de quantificar. Sem uma validação da sua 
preocupação, é ainda mais difícil para os professores se sentirem confortáveis em encaminhar o caso para revisão.

Turnitin Originality apoia professores e administradores com uma visão mais profunda dos metadados do trabalho  
ou tese, oferecendo dados que suportam  as preocupações dos docentes, bem como um caminho para conduzirem  
o caso para a área apropriada na instituição.

Investigando um caso suspeito

Com Turnitin Originality, o professor pode facilmente comparar  
o trabalho do estudante com todas as suas tarefas anteriores, para
identificar padrões e determinar se há anomalias.

Metadados do documento: Analisa as preferências de escrita e edições 
do aluno com metadados em todo o trabalho do estudante.

Linguística Forense: Estuda padrões de linguagem, estilo de escrita, 
preferências ortográficas e mais, para ajudar a entender se o estudante 
realmente foi o autor da tarefa.

Medindo o risco institucional

Aplique uma probabilidade padrão aos documentos de sua instituição 
para entender quais documentos se enquadram nos critérios 
conhecidos, como compra de trabalhos acadêmicos, e então conduzir  
os casos mais preocupantes.
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Apoio à educação responsável: Os insights oferecidos pela plataforma ajudam 
estudantes, professores e administradores a se engajarem positivamente no processo 
de aprendizagem, mesmo quando há indícios de má conduta acadêmica.

Painéis para uma visão mais profunda: Painéis de análise de risco, revisão  
em grupo e outros insights para análise mais ampla e identificação de tendências.

Informações esclarecedoras como relatórios: Relações entre pontos  
de dados são esclarecidas em relatórios que fornecem detalhes destacados 
e em contexto, para melhor compreensão.

Pontos de dados individuais: Centenas de pontos de dados acompanham 
cada submissão: correspondências, citação potencial, elementos  
de metadados. Mas, isoladamente, esses dados não têm sentido.

Informação

Dados

Conhecimento

Sabedoria
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