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Recomendação sobre Má conduta e desonestidade académica 
C. Pedagógico da ENSP de 18/01/2012

Na ENSP assume-se que, por princípio, os alunos que a frequentam

são pessoas responsáveis, que se pautam por elevados padrões de

honestidade e conduta pessoal. Cópia, plágio, colaboração não

autorizada, fabrico ou falsificação de dados e outras formas de

desonestidade académica são, assim, considerados ofensas graves ao

bom nome da Instituição e de todos os que a compõem

1.Introdução



1.Introdução

Recomendação sobre Má conduta e desonestidade académica 
C. Pedagógico da ENSP de 18/01/2012

As questões relacionadas com comportamentos de má conduta e
desonestidade académica, se sempre foram alvo de reprovação e
repúdio, assumem hoje em dia uma importância crescente, em
resultado de maiores facilidades no acesso à informação e
manipulação da mesma. O Conselho Pedagógico da ENSP entende,
deste modo, ser oportuno reclamar de todos a maior atenção e
responsabilidade sobre o assunto, enquanto, simultaneamente,
recomenda uma harmonização do entendimento sobre os
comportamentos em causa e das respostas institucionais quando tal
acontece.



2. Objectivo

• Garantir a originalidade dos documentos produzidos pelos alunos,

investigadores e docentes da ENSP;

• Constituir a médio prazo uma base de dados de trabalhos realizados

na ENSP;

• Dissuadir a má conduta e desonestidade académica;

• Uniformizar os procedimentos de dissuasão da má conduta e

desonestidade académica na Universidade NOVA de Lisboa.



Turnitin - Introdução

Tipos de Plágio

Similariedade não significa plágio



Turnitin - Introdução

O que é o Turnitin ?

• Turnitin – Technology to improve student writing – é uma ferramenta 
de verificação da originalidade científica

• É uma aplicação web que promove o pensamento crítico, assegura a 
integridade académica e ajuda os alunos a promover a sua escrita



O que faz o Turnitin ?

Prevenção de Plágio

Verificação da originalidade

• Verifica se os textos 
produzidos pelos alunos 
são da sua autoria, ao 
comparar com a base de 
dados do Turnitin. Desta 
forma, é mais fácil os 
alunos assumirem a 
originalidade dos trabalhos 
entregues e a mencionar 
citações de forma 
apropriada.

3. Turnitin



O que faz o Turnitin ?

Delivers Rich Feedback

• Permite uma rápida e 
completa avaliação 
dos trabalhos 
submetidos pelos 
alunos, através de 
recursos práticos 

• Para além da atribuição da avaliação 
global do trabalho, permite ao docente 
fazer um comentário geral ao trabalho por 
escrito ou/e por voz, assim como fazer 
anotações específicas em partes do texto 

3. Turnitin



O que faz o Turnitin ?

Add a comment

Revisão por pares
• Incentiva a discussão e a reflexão 

entre os alunos. 
• Através da “avaliação” dos 

trabalhos dos colegas, é possivel 
é recolher o feedback dos 
estudantes de forma anónima.

Esta funcionalidade não será 
abordada nesta apresentação

3. Turnitin



O que faz o Turnitin ?

Relatório de Avaliação

3. Turnitin

• Os alunos veem as fontes das 
similaridades do conteúdo e o 
feedback do professor 
diretamente no seu trabalho

• Disponibiliza um relatório de 
fácil visualização e que pode 
ser obtido por download



Acesso
• A integração do serviço Turnitin no Moodle permite que os utilizadores

continuem a utilizar as suas credenciais da ENSP/UNL, não havendo
necessidade de ter um conjunto de credenciais diferentes para a
utilização deste serviço

Requisitos obrigatórios para a submissão de trabalhos

• Upload dos ficheiro/s no Moodle
• Tamanho máximo do ficheiro: 5MB
• Formatos admitidos:

• Microsoft Word™ (DOC and DOCX)
• Corel WordPerfect®
• HTML
• Adobe PostScript®
• Plain text (TXT)
• Rich Text Format (RTF)
• Portable Document Format (PDF)
• Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX, and PPS)
• Hangul (HWP)

3.1. Criação de Trabalho



Passo 1- Criar uma actividade
Faça login no Moodle e escolha a UC clique em “Turn editing on”

3.1. Criação de Trabalho



Passo 2 – Criar a actividade Turnitin 2
Em Activities escolha “Turnitin Assignment 2” e clique em Add

3.1. Criação de Trabalho



Passo 3 – Configurar a actividade Turnitin 2
• Em Summary descreva a sua actividade e as suas condições de

submissão

3.1. Criação de Trabalho



Passo 4 – Definição de parâmetros

Submission Type:

• Any Submission Type

• File Upload

• Text Submission

Number of Parts:

• 1; 2; 3; 4 or 5

Maximum File Size:

• 5MB; 2MB; 1MB; 500KB; 200KB; 10KB

Allow submission of any type?

• No

3.1. Criação de Trabalho



Passo 5 - Definição de parâmetros
Defina os parâmetros

Display Originallity Reports to Students:

• No

• Yes

Grade Display:

• ex: 89%

• ex: 89/100

By default after each call to Turnitin the 

Moodle integration plug in will attempt to 

automatically pull down changes made 

while in within Turnitin. You can use this 

option to turn off this feature, however in 

order to maintain synchronisation

between both systems you will need to 

frequently manually refresh grades and 

originality scores from within Moodle

3.1. Criação de Trabalho



Passo 6 - Definição de parâmetros
Defina os parâmetros do Originallity Report

Allow Submissions after the Due Date:

• No

• Yes

Report Generation Speed:

• Generate reports immediately 

(resubmissions are not allowed)

• Generate reports immediately 

(resubmissions are allowed until due 

date)

• Generate reports on due date 

(resubmissions are allowed until due 

date)

Store Student Papers:

• No

• Yes

3.1. Criação de Trabalho



Passo 6 - Definição de parâmetros
Defina os parâmetros do Originallity Report e clique em Save and
Display

Allow Submissions after the Due Date:

• Check against the Turnitin student 

paper repository when processing 

Originality Reports for papers.

Check against internet: 

• Check against the Turnitin internet 

repository when processing Originality 

Reports for papers

Check against journals, periodicals and 

publications:

• No

• Yes
Este parametros podem ser 

alterados no Report Setting layer

3.1. Criação de Trabalho



Passo 6

Students Submission Inbox

A actividade Turnitin 2 está criada

3.1. Criação de Trabalho



Passo 1
Faça login no Moodle e escolha a actividade pretendida

3.3. Submissão de Trabalho



Passo 2
Clique em se pretender ver o sumário das Condições da Submissão

3.3. Submissão de Trabalho



Passo 3
Clique em Submit Paper

3.3. Submissão de Trabalho



Passo 4
Dê um título à sua submissão e faça Drag & Drop do ficheiro com o
trabalho que pretende submeter e clique em Add Submission

3.3. Submissão de Trabalho



Turnitin/Moodle - Demonstração

Condições de utilização:

• Caso contrário não aceite as condições de utilização, feche as janelas
do serviço e contacte o coordenador do curso

• Caso seja a primeira submissão do utilizador, surgirá as condições
de utilização do serviço Turnitin. Caso concorde com as mesmas,
clique em cima do seguinte link

3.3. Submissão de Trabalho



Passo 4
Clique em Close

3.3. Submissão de Trabalho



Passo 5
Surgirá um Recibo Digital que permite imprimir para PDF. Este é um
comprovativo da Submissão

3.3. Submissão de Trabalho



Simultaneamente o sistema envia um email com as informações
relevantes da repectiva submissão

3.3. Submissão de Trabalho



Ver a sua Submissão
Para ver o documento submetido clique novamente na actividade
pertendida

3.3. Submissão de Trabalho



Turnitin – Relatório

Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade



Turnitin – Relatório

Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade



Turnitin – Relatório

Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade
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Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade
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Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade
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Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade
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Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade



Turnitin – Relatório

Turnitin/Moodle – Document Checker3.3. Relatório de Similariedade



Turnitin – Document Checker

Através da submissão de documentos, esta funcionalidade permite ao
utilizador saber se as fontes primárias utilizadas para a elaboração do
seu trabalho são fidedignas ou fruto de plágio

3.2. Document Checker



Turnitin – Document Checker

• As submissões aqui efectuadas não são consideradas para a base de
dados do Turnitin

• A submissão de documentos através desta funcionalidade é
semelhante à Submissão de Trabalhos anteriormente referida

• Os relatórios de similariedade das Resubmission demoram 24h

• Os utilizadores não poderão reclamar os ficheiros submetidos, pois os
mesmos são, periodicamente, apagados dos servidores da ENSP

• É possível ao utilizador submeter qualquer documento para detecção
de similariedade de forma anónima

• Só o próprio utilizador vê as submissões que são feitas através desta
funcionalidade

3.2. Document Checker



3.2. Document Checker

Turnitin – Document Checker



Submissão de Documento – Document Checker

• Escolha um tab Submission Plagiarism Check
• Clique em Submit Paper para submeter o documento
• Aguarde alguns minutos e clique em Refresh Submissions até o

estado de Similitary passar de Pending para apresentar uma
determinada percentagem

3.2. Document Checker



Relatório de Similiariedade – Document Checker

• Para visualizar o Relatório de Similaridade clique em cima da
percentagem apresentada

3.2. Document Checker



Turnitin – Document Checker

• É possível guardar o Relatório de Similaridade clicando em cima do
botão de Download

3.2. Document Checker



Promove a Aprendizagem

Poupa Tempo

Prático e Intuitivo

Reduz o Plágio

Envolve os Estudantes

Dúvidas


