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Prezado (a) docente,

 

Recentemente a Universidade de Brasília adquiriu, por meio do Decanato de

Pós-Graduação (DPG) a licença de um software para auxiliar a comunidade

acadêmica  durante a elaboração dos trabalhos de pesquisa, o Turnitin.

Trata-se de uma ferramenta que detecta similaridades entre os textos

analisados e outros trabalhos já publicados ou em fase de publicação,

preservando assim a integridade acadêmica das publicações científicas

apresentadas e evitando que os trabalhos desenvolvidos na UnB possam vir a

serem considerados plágios no futuro.

Na primeira etapa de implementação da ferramenta, os docentes que atuam na

Pós-Graduação foram convidados a se cadastrar diretamente na ferramenta e

testar as funcionalidades do novo sistema.

Sentindo a necessidade de que ampliar o serviço oferecido, o Decanato de Pós

Graduação, a Biblioteca Central (BCE/UnB), o Centro de Educação a Distância

(CEAD/UnB) e a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/UnB) uniram

esforços para que houvesse a integração das plataformas Turnitin e Moodle,

possibilitando assim, que toda a comunidade acadêmica tivesse acesso, direto

ou indireto as funcionalidades do Turnitin.

 Este manual foi desenvolvido pela equipe da BCE/UnB para guiar a utilização

e configuração do Turnitin dentro do Moodle.

Por favor, se sentir qualquer dificuldade relacionada ao sistema, nos avise para

que possamos lhe ajudar.

Pedimos que enquanto estiver fazendo o uso da ferramenta, tente verificar

possíveis falhas e dúvidas para nos notificar. Isso ajudará muito nas próximas

fases de implementação.

Agradecemos imensamente toda a sua contribuição para o avanço da qualidade

da produção científica desenvolvida pela Universidade de Brasília.

 

Atenciosamente,

 

Raquel Viana

Bibliotecária.

PROCESSO DE
INTEGRAÇÃO

Turnitin-Moodle



ACESSO AO
MOODLE

1.
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            Preencha os campos com suas credenciais e em

seguida clique em                       .

     Dentro do ambiente "Aprender UnB", acesse a

turma que deseja configurar.

       Para verificar o funcionamento da integração

Moodle-Turnitin acesse o site:

<https://aprender3.unb.br/>.
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2. COMO

CONFIGURAR A

DISCIPLINA NO

MOODLE
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       Dentro da disciplina ofertada, clique em         .

para exibir as opções de edição dos tópicos.

          Em seguida, selecione                      .
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     A página de edição da disciplina abrirá permitindo

as alterações nos tópicos. Escolha o tópico que deseja

criar uma tarefa verificável, em seguida clique em          

              para abrir a lista de opções. Nessa lista, clique

selecione                 .

     Nesta nova etapa é possível editar o título do tópico

e acrescentar uma descrição do que ele se refere. Após

as edições, clique em 
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3. COMO CRIAR

UMA TAREFA NO

MOODLE
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             Nessa nova etapa, desça a barra de rolagem e

selecione o ícone                          em em seguida             .

           Para criar a atividade, clique em 
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       Após editar o tópico, é possível criar uma tarefa em

que o Turnitin poderá identificar e existência de

semelhanças com outros textos.



4. COMO

CONFIGURAR A

TAFERA CRIADA
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       Após criar a tarefa é possível editar as suas

configurações e adicionar sua descrição de acordo com

a disciplina e o calendário acadêmico.
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          Para configurar o plugin do Turnitin o (a) docente

deve descer a barra de rolagem e selecionar o item
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   Ao selecionar o item, as seguintes opções de

configurações serão exibidas.
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         As próximas opções:



     Nas últimas opções de configuração referentes ao

Turnitin:
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     Após finalizar as configurações da disciplina, clique

em                        .
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   A tarefa foi criada e os trabalhos já podem ser

submetidos pelos docentes.                        .



5. COMO
SUBMETER UM
TRABALHO PARA
ANÁLISE
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          Na nova tela, clique na opção               .

      Para submeter um trabalho após a criação da

disciplina teste, suba a barra de rolagem e clique no

seu perfil, em seguida em 

TURNITIN NOVEMBRO 2020



       Na área da disciplina, clique na tarefa criada.
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         Dentro da tafera criada, clique em 



       A próxima etapa consiste no envio da tarefa. Para

realizar o upload do arquivo a ser analisado, clique no

ícone         . Na próxima etapa, anexe o arquivo a partir

de sua localização. faça uma breve descrição e salve.

  Após realizar o upload do arquivo, ele

automaticamente será enviado para a central de

análises do Turnitin. A conclusão da análise pode

demorar alguns minutos, mas pode ser que, em

alguns navegadores, a página necessite ser atualizada

para mostrar o resultado.                  .
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   A tarefa analisada aparece com o percentual de

similaridade identificado. Para ter acesso ao relatório

detalhado, basta clicar sobre a porcentagem e uma

nova página será aberta.
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      As similaridades serão destacadas em cores de

acordo com suas fontes.



6. RESULTADOS DE
SIMILARIDADES

TURNITIN NOVEMBRO 2020



TURNITIN NOVEMBRO 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         .

TURNITIN NOVEMBRO 2020



     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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