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Módulo de Atividade Turnitin Assignment 
 

O Turnitin é uma ferramenta da verificação da originalidade de trabalhos científicos que se baseia na 

comparação de textos com referências existentes na base de dados do Turnitin. Com base nesta 

comparação, é produzido um relatório de similaridade. 

O presente documento indica como se pode utilizar o TurnitIn de forma integrada com o Moodle, 

através da utilização da atividade Turnitin Assignment. 

No final do documento é especificada leitura recomendada de documentação disponibilizada no site 

do Moodle e do Turnitin. 

 

O que é o módulo de atividade Turnitin Assignment? 
O módulo de atividade Turnitin Assignment permite ao docente criar um pedido de trabalho no 

Moodle, para análise e validação de originalidade, de forma integrada com o sistema Turnitin. O 

relatório de similaridade é consultável através do Moodle. 

 

Como se adiciona uma atividade Turnitin Assignment no Moodle? 
 

Para adicionar uma atividade Turnitin Assignment no Moodle, o docente necessita de: 

1. Aceder à página da disciplina 

2. Ativar o modo de edição 

3. No tópico pretendido, escolher “Adicionar uma atividade” e 

selecionar a atividade “Turnitin Assignment 2” (imagem à 

direita) 

4. Atribuir um nome à atividade e definir o tipo de submissão que 

pretende 

5. Gravar as alterações 

 

 

A configuração da atividade compreende opcionalmente, entre outros, 

a definição se os alunos acedem ou não ao relatório, intervalo de 

disponibilidade, a classificação, etc. que se mostram nos tópicos 

seguinte. 
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Configurações pré-definidas para o Turnitin Assignment 

 
Se o docente não alterar nenhum parâmetro de configuração do Turnitin Assignment que adicionou 

na sua página da disciplina no Moodle, a atividade funcionará do seguinte modo: 

- os alunos podem através do Moodle, escolher um tipo de submissão de entre os 2 

disponíveis: documento ou texto (introdução do texto por copy/paste); 

- o trabalho tem a duração de 1 semana, disponível desde o momento que gravar as alterações 

na atividade; 

- os alunos através do Moodle acedem ao relatório de feedback / similaridade 

- os alunos através do Moodle recebem o relatório de feedback / similaridade de imediato 

com possibilidade de ressubmissão 

Para alterar algumas dessas configurações pré-definidas, continue para o tópico seguinte. 

Opções de parametrização disponíveis: 
 

 

Método de submissão: 

- Qualquer tipo 

- ficheiros 

- texto 

Mostrar relatório 

aos alunos: 

- sim 

- não 
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Nos tópicos seguintes são definidos os métodos de avaliação, cotação e as datas de disponibilidade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Definir as datas de 

início, de término e 

a data de entrega 

de resultados 

Definir a 

metodologia de 

avaliação 
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No tópico “Originality Report Options” é necessário avaliar e definir as opções que vão ser utilizadas 

na produção do relatório, nomeadamente:  

- o momento em que o relatório é gerado e possibilidade de ressubmissão 

- se os trabalhos submetidos são adicionados aos repositórios Turnitin 

-  as fontes de comparação: trabalhos de alunos, internet, jornais, … 

- partes em exclusão: bibliografia , etc.  

 

Para finalizar, escolha “Save and return to course” ou “Save and display” para gravar as alterações. 

 

Definir em que momento o 

relatório vai ser gerado: 

- imediatamente sem 

possibilidade de ressubmissão 

- imediatamente com 

possibilidade de ressubmissão 

- na data de término do trabalho 
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Consulta dos relatórios: 
 

Após a submissão dos trabalhos pelos alunos, é emitido um relatório de similaridade que pode ser 

consultado na lista de trabalhos submetidos: 

 

 

No exemplo apresentado foi produzido um relatório que indica 0% de similaridade: 
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Noutro exemplo apresentado foi encontrado 100% de similaridade, sendo indicada a provável origem 

dos dados: 

 

 

O aluno consultará a avaliação e o relatório de similaridade (depende das configurações): 

 

O aluno ao efetuar a submissão do seu trabalho, recebe uma prova digital que fica disponível para 

consulta:   
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Acesso dos utilizadores ao Portal Turnitin  
 

O acesso preferencial para verificação da originalidade de trabalhos científicos é através da plataforma 

Moodle, que se encontra integrada com o sistema Turnitin pela atividade Turnitin Assignment.  

Nas situações em que o Turnitin é utilizado via portal (www.turnitin.com) em particular no caso dos 

colaboradores que não tem acesso ao Moodle ou em outras situações particulares que possam 

ocorrer em função de necessidades específicas da vida académica, o registo de utilizador deverá ser 

feito com email UCP, sob o risco de perda de acesso aos trabalhos para contas de email externas à 

Universidade Católica Portuguesa. 

Por exemplo, colaboradores ou docentes designados para tal que queiram submeter teses ou 

trabalhos de estudantes no Turnitin, poderão fazê-lo via portal do Turnitin.  Necessitam para tal, de 

constarem como instrutores neste portal se não forem já utilizadores do Turnitin via Moodle (ver 

parágrafo seguinte) e adicionar uma classe/turma/Unidade curricular fictícia exclusiva para esse 

propósito.  Devem solicitar esta colocação junto do responsável Turnitin da sua unidade de ensino, 

ou, caso este não exista, junto da DSI. 

Os colaboradores ou docentes que utilizam a integração Turnitin através do Moodle, podem recuperar 

os dados de acesso ao portal Turnitin, solicitando a reemissão da password através da opção “Forgot 

your password? Click here” na página de login do Turnitin:  

 https://www.turnitin.com/login_page.asp 

 

http://www.turnitin.com/
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us
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Consulta recomendada: 
 

https://docs.moodle.org/36/en/Turnitin%27s_Moodle_Direct_Integration_(Instructor_Guide) 

 

https://help.turnitin.com/feedback-studio/moodle/direct-v2/moodle-direct-v2-home.htm 

 

https://help.turnitin.com/Home.htm 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/36/en/Turnitin%27s_Moodle_Direct_Integration_(Instructor_Guide)
https://help.turnitin.com/feedback-studio/moodle/direct-v2/moodle-direct-v2-home.htm
https://help.turnitin.com/Home.htm

