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Prezado(a) Aluno(a),

Nome: XXXXXX

Sobrenome: XXXXX

E-mail: P111111@dac@unicamp.br

P111111@dac@unicamp.br

Após a biblioteca 

receber a solicitação de 

cadastro, via formulário 

eletrônico, o(a) aluno(a) 

receberá esta mensagem 

da Biblioteca.
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NESTA ETAPA EXISTEM DUAS POSSIBILIDADES PARA O(A) 
ALUNO(A):

1) ATIVAR O CADASTRO NO SOFTWARE (CRIAR SENHA): 
Para estudantes que nunca tiveram contato com o 

Software

OU 

2) REDEFINIR A SENHA DE ACESSO NO SOFTWARE: 
Para estudantes que já possuem cadastro no Software
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CRIAR SENHA NO TURNITIN

Para estudantes que nunca tiveram 

contato com o Software

1) ATIVAR O CADASTRO NO SOFTWARE
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Clicar em 

“Criar sua 

senha”

Olá Aluno(a),

Assim que a biblioteca 

realizar o cadastro no 

Turnitin, o(a) aluno(a) 

receberá esta 

mensagem do Software
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Digitar o e-mail 

institucional 

(DAC/UnicampDigitar o 

sobrenome como 

informado no 

formulário 

eletrônico
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X111111@dac.unicamp.br

Acessar o e-mail 

e validar a conta. 

O(A) aluno(a) 

tem 24 horas 

para esta ação
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Prezado(a) Aluno(a),

O Turnitin enviará este 

segundo e-mail para 

que o(a) aluno(a) 

conclua a configuração 

da conta
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Cadastrar a 

senha
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Clicar aqui 

para fazer 

login no 

software
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Preencher os 

campos 

solicitados
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Clicar em 

Concordo
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 FAZER LOGIN NO TURNITIN  

Para estudantes que já possuem 

cadastro no Software

2) REDEFINIR A SENHA DE ACESSO NO 
SOFTWARE
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Clicar em “Fazer 

login agora”
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Caso tenha esquecido 

a “Senha” clicar em 

“Esqueceu sua senha?” 

e prosseguir

Entrar com 

“Endereço de e-mail”  

e “Senha” e ir direto 

para a página 24

OU
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Digitar o sobrenome que você 

foi cadastrado no Turnitin 

(que consta na mensagem de 

boas-vindas) 

Digitar o e-mail que você foi 

cadastrado no Turnitin (que 

consta na mensagem de boas-

vindas) 
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Após receber esta 

mensagem, ir para a caixa de 

entrada de seu e-mail para 

acessar o link de redefinição 

da senha. 

O(A) aluno(a) tem 24 horas 

para fazer essa ação

X123123@dac.unicamp.br
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O Turnitin enviará 

essa mensagem 

para o e-mail 

cadastrado

18



Digitar a nova 

senha
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Clicar aqui

para fazer

“login” no 

software
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Entrar com o login 

e senha que foram 

redefinidos
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Preencher os

campos

solicitados. 

Lembre-se de entrar 

com o e-mail 

institucional (DAC)
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Clicar em

Concordo
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ENCAMINHANDO O TRABALHO 
PARA VERIFICAÇÃO DE 

SIMILARIDADE
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Clicar em Nome 

da Aula
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Clicar em 

enviar
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Entrar com o 

título do 

trabalho

Selecionar o local 

onde está o 

arquivo que deseja 

analisar

Entrar com o 

nome e 

sobrenome
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Faça o upload do arquivo 
sem as páginas prefaciais, 

referências bibliográficas ou 

anexos, pois isso pode indicar 

similaridade com teses que já 

estejam depositadas no banco 
de dados. 

As línguas reconhecidas pelo Software: 

Albanês, árabe, armênio, bengali, 

búlgaro, birmanês, catalão, chinês 

(simplificado e tradicional), croata, 

tcheco, dinamarquês, dari, holandês, 

estoniano, finlandês, francês, georgiano, 

alemão, grego, hausa, hebraico, hindi, 

húngaro , indonésio, italiano, japonês, 

javanês, khmer, coreano, curdo, letão, 

lituano, malaio, maltês, norueguês, 

pashto, persa, polonês, português, 

romeno, russo, sérvio, eslovaco, 

esloveno, somali, espanhol, suaíli, 

sueco , tailandês, turco, ucraniano, urdu, 

uzbeque, vietnamita

Requisitos para fazer upload 

de arquivo único:  

O arquivo deve ter no mínimo 
20 palavras e no máximo 40 
MB, respeitando-se o limite de 

400 páginas.

Tipos de arquivos permitidos: 

Microsoft Word, PowerPoint, 
WordPerfect, PostScript, PDF, 

HTML, RTF, OpenOffice (ODT) 

Hangul (HWP), Google Docs e 

texto simples.



Clicar em 

Upload 28



Clicar em 

confirmar 29



Clicar em 

Retornar à lista 

de trabalhos 30



Clicar em 

visualizar para 

abrir o 

documento
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A verificação pode levar alguns  

minutos ou demorar mais para 
apresentar o relatório e a barra 

com percentual de similaridade.

Após o upload deixe a 

ferramenta realizando a análise. 



Clicar no 

número 

(percentual) 

para  ter visão 

geral da 

similaridade
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Observe as 

correspondências 

identificadas (fontes 

similares) versus 

documento
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Clicar no ícone 

“seta” para 

baixar o 

relatório  
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Clicar em “Exibição 

atual” - observe a 

mensagem do Turnitin 

“preparando para 

download” 
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Será baixado o 

arquivo em PDF 

com as 

informações do 

relatório
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Ao final do 

documento 

gerado 

aparecerá o 

resultado do 

relatório Turnitin 
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O Turnitin também 

enviará ao e-mail 

do(a) aluno(a) o 

Recibo Digital 

Prezado(a) Aluno(a),
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Informações importantes para concluir esta etapa:

✔O(A) aluno(a) deverá  enviar à Secretaria do Programa de Pós-Graduação o arquivo em PDF referente ao 

Relatório de Similaridade Turnitin.

✔Se o percentual de similaridade for superior a 25%, o(a) aluno(a) deverá encaminhar junto com o arquivo 

uma justificativa, conforme Deliberação CPG/IFCH 271/2021.

✔Não será necessário encaminhar o Recibo Digital gerado pelo Turnitin.
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Em caso de dúvidas e problemas para validação do cadastro e geração 

do relatório de similaridade, por favor, entre em contato:

E-mail: bibifch@unicamp.br

Telefones: (19) 3521-1618 e (19) 3521-1586
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