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Passo-a-passo de como obter o relatório utilizando a
ferramenta Turnitin



OBTENHA SEU RELATÓRIO EM APENAS 3 PASSOS:

Obtendo o relatório.

Acesso ao Turnitin.

Envio do arquivo.
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ACESSO AO TURNITIN
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Acesse o site https://www.turnitin.com/pt e clique na opção
"Criar conta":

CRIANDO SEU CADASTRO
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Caso já possua uma
conta, utilize a opção
"Acessar" para fazer seu
login.

Observação:

https://www.turnitin.com/pt


Selecione como perfil de usuário "Aluno":
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Para criar uma conta de novo aluno, preencha os campos
utilizando  a Identificação da aula e Chave de matrícula:

Caso ainda não possua os
dados de identificação da
aula, preencha o formulário
disponível aqui, e receba as

informações por e-mail.
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https://forms.gle/TZnqRJdDr3BypK2d8


Preencha os demais dados do formulário:

Importante: utilize seu e-mail
institucional (@dac.unicamp.br)
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Cadastre uma senha, aceite os termos de usuário, e clique em
"Concordo - criar perfil":
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ENVIO DO ARQUIVO
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Seu nome aqui

Clique no nome da aula "Relatório de Similaridade":
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Após a criação do cadastro ou efetuação do login, você deverá
ter acesso a tela a seguir.



Clique no botão "Enviar":
Seu nome aqui
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Em "Enviar", observe se está selecionada a opção de envio "Upload
de arquivo único". 

Se necessário, faça a
alteração manualmente.



Preencha título do arquivo.
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Selecione o arquivo para
envio em seu computador.

Clique em "Upload".

Preencha os demais campos do formulário conforme a seguir:

Observe se em "Enviar" está
a opção "Upload de
arquivo único".



Confira os dados e depois clique em "Confirmar":
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Após a conclusão do envio, clique em "Retornar à lista de
trabalhos":
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Você também receberá por e-mail um
"Recibo Digital" confirmando o envio.



OBTENDO O RELATÓRIO
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Após retornar à lista de trabalhos, o campo de Semelhança vai ficar 
com o status "Processando", até que seja completada a análise de
similaridade. Aguarde alguns minutos para concluir o processo. Se
necessário, atualize a página de vez em quando.
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Após o índice de semelhança ser calculado, clique em
"Visualizar" para ter acesso ao Relatório de verificação de
escrita original.
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Ao abrir o relatório, essa será a interface visualizada:
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Visão geral de correspondências
Indica todas as correspondências encontradas no documento e permite que você
veja claramente a pontuação da similaridade associada. Saiba mais aqui.

Ferramentas de entrega

Feedback do instrutor
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Disponível apenas quando configurado pelo docente, apresenta os comentários inseridos
pelo professor.

Permite fazer o download do relatório.

Conheça as funções do menu:

https://help.turnitin.com/pt-br/originality-check/aluno/como-visualizar-o-relatorio-de-similaridades.htm


Para fazer o download do relatório, clique em 
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, e depois clique 
em "Exibição atual".

Como baixar seu documento



O arquivo em formato PDF gerado possui uma capa com os detalhes
do envio, seu texto completo, e um resumo do relatório de
originalidade.
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Entregue o documento na íntegra para a secretaria de pós
graduação, conforme previsto no fluxo de agendamento das defesas. 

https://www.eco.unicamp.br/normas-e-procedimentos?view=article&id=3031%3Adefesasedissertacao&catid=35


INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

A entrega do Relatório de Verificação de Escrita Original é pré-requisito para
solicitar a defesa dos trabalhos de dissertações, de teses e de TCCs de cursos
lato sensu. Saiba mais aqui.

Os pedidos de defesa serão analisados mediante parecer emitido pelo
orientador, conforme Artigo 3 da Instrução Normativa CPG/IE n° 03/2021.

O(A) aluno(a) poderá submeter até 03 vezes por dia o trabalho na ferramenta.

Não será necessário encaminhar o Recibo Digital gerado pelo Turnitin, apenas o
relatório em formato PDF.
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https://www.eco.unicamp.br/normas-e-procedimentos?view=article&id=3031:defesasedissertacao&catid=35
https://www.eco.unicamp.br/images/posgraduacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o/03_2021_Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_Plagio.pdf


DICAS:
O relatório apresenta de forma numerada e ordenada as fontes que o software
encontrou trechos semelhantes. Portanto, converse com seu orientador e analisem
juntos os dados do relatório, para que possam fazer os ajustes necessários.
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Na maioria dos casos, pequenos ajustes com relação à normalização do trabalho
(forma correta de fazer as citações, referências, etc.) são suficientes para diminuir
o índice de similaridade. Consulte a Biblioteca em caso de dúvidas.

O objetivo do relatório é servir como uma ferramenta de apoio pedagógico,
auxiliando os usuários durante o processo de escrita científica, e fornecendo
aos docentes recursos avançados de feedback e avaliação.



FALE CONOSCO!

iecedoc@unicamp.br

E-MAIL

(19) 3521-5729  - Setor de Referência (Alexandra)

TELEFONE

Rua Pitágoras, 353 Cidade Universitária,  Barão Geraldo, Campinas-SP CEP 13083-857

ENDEREÇO DA BIBLIOTECA

Em caso de dúvidas sobre a validação do cadastro ou geração do relatório, por favor,
entre em contato:
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