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Integração TEAMS e TURNITIN



O que é TURNITIN?



Turnitin é a ferramenta de verificação de similaridade que ajuda os docentes a identificar 

facilmente trechos de texto que apresentam semelhança. 

É importante ressaltar que a ferramenta NÃO aponta plágio!

Ela apenas ressalta os itens que apresentam similaridade. Cabe ao docente analisar possíveis apontamentos, 

tais como: enunciado da questão, orientações sobre o trabalho, citações informadas, nome do trabalho, nome 

da disciplina, etc.

Na integração com TEAMS, a ferramenta Turnitin está disponível apenas para “Tarefas”.



Ativar Turnitin em 
novas tarefas do 
Teams



A ativação do Turnitin em uma “nova tarefa” é simples. Basta que o docente crie sua tarefa e 

selecione a opção “sim” disponível no final da página de configuração. 



A ativação de Turnitin em uma “Nova Tarefa” é simples, basta que o docente crie sua tarefa e 

selecione a opção “sim” disponível no final da página de configuração da nova tarefa: 

Após a entrega do aluno, o docente seleciona a tarefa entregue e visualiza o resumo da análise com 

o “% de similaridade”. Ao clicar em “Exibir relatório do Turnitin”, o docente tem acesso ao documento 

detalhado:



Ativar Turnitin em 
tarefas existentes



A ativação do Turnitin em uma “tarefa existente” segue o mesmo processo aplicado à “criação de 

tarefa”, selecionando a opção “sim” disponível no final da página de configuração da tarefa: 

• Nossa orientação é que você ative o Turnitin ANTES de 

postar a tarefa. 

• Se o botão for acionado depois do envio da tarefa, os 

arquivos recebidos não terão o relatório automático.



O que muda é o comportamento da verificação de similaridade, que só será aplicada aos arquivos 

entregues após a ativação do Turnitin. Portanto, os arquivos entregues ANTES da ativação do 

Turnitin não serão analisados.  

Arquivo entregue APÓS a ativação do Turnitin Arquivo entregue ANTES da ativação do Turnitin

Veja a solução para contornar essa 

situação no próximo slide:



Solução para aplicar verificação de similaridade aos arquivos entregues ANTES da ativação do 

Turnitin e que permanecem sem o relatório:  

Quando o status de verificação de similaridade apresenta a mensagem de “relatório pendente do Turnitin” por 

muito tempo, pode ser necessário solicitar um reenvio do arquivo para gerar o relatório. Existem duas formas 

de realizar esse processo: 

1. Se o arquivo ainda não foi corrigido e está sem nota:

Orientar o aluno a “desfazer” a entrega e reenviar o arquivo; 

2. Se o arquivo já foi corrigido e possui nota: 

O docente pode “retornar arquivo para revisão”. Desse modo o 

aluno recebe seu arquivo e tem a opção de reenvia-lo. 



Importante



IMPORTANTE! Na Integração do TEAMS com TURNITIN, uma vez que a ferramenta de 

verificação de similaridade é ativada na tarefa, tanto o docente quanto o aluno terão acesso ao 

relatório de similaridade simultaneamente:

• No TEAMS, diferente do ECLASS, os alunos veem o 

relatório de similaridade. Na visão da Direção da 

EESP, isso não é um problema. 

• Os alunos podem enviar mais de um arquivo depois 

de verem o relatório, mas isso pode servir de 

incentivo para evitar plágio.

Visão Aluno

tela de entrega de tarefa



IMPORTANTE! No relatório de similaridade detalhado, o docente consegue excluir as fontes de 

similaridade, porém não consegue salvar estas configurações:

Visão Docente:

Tela de Relatório de similaridade detalhado




