
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE ALUNOS NA PLATAFORMA TURNITIM 
PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SIMILARIDADE DE 

DISSERTAÇÕES/TESES  
 
 
Por este procedimento, o estudante solicita acesso à plataforma Turnitin para a 
Biblioteca Central do Campus Ribeirão Preto (BCRP). Assim, deverá aguardar a BCRP 
realizar o pré-cadastro do aluno na Plataforma, procedimento que será comunicado 
pelo e-mail informado em um formulário online.  
 
Esse pré-cadastro pode levar por volta de 7 dias úteis. Portanto, recomendamos 
antecipação de pelo menos 10 dias na finalização do trabalho a ser verificado, 
principalmente no caso de depósito final de dissertação e tese. Caso necessário, o aluno 
pode tentar contato com a Biblioteca Central pelo e-mail bcrp@usp.br ou telefone (16) 
3315-3533.  
 
Conforme decisão da CPG, caso o estudante não se antecipe, será necessário solicitar a 
verificação ao orientador, o qual possui acesso direto à Plataforma através da USP. 
 
IMPORTANTE: No momento do envio do trabalho, não selecionar a opção "depósito" 
na Plataforma Turnitin. Caso selecione, o trabalho será inserido no banco de dados da 
Plataforma e, caso o aluno envie uma nova versão atualizada futuramente, o índice de 
similaridade será impactado, pois será comparado com o trabalho anterior. O 
estudante pode submeter até 3 arquivos por dia. A partir do 3º envio, deverá aguardar 
24 horas para fazer novos envios. Por isso é importante que o aluno planeje o envio 
do arquivo. 
 

PASSO A PASSO 
 
O estudante deverá acessar http://www.bcrp.prefeiturarp.usp.br/ e clicar no link da 
imagem abaixo: 

mailto:bcrp@usp.br
http://www.bcrp.prefeiturarp.usp.br/


 
 
 

1: Preenchimento de formulário. Nota: as configurações do formulário permitem que 

este seja preenchido mais de uma vez com o mesmo e-mail USP. 

 



 

 

 

 

2: Recebimento de confirmação no e-mail USP. 



 

3: Recebimento de e-mail sobre matrícula na aula “Estação de Autochecagem Turnitin – 

USP”. 

 



4: Ao clicar em fazer login agora, o usuário é redirecionado para a Plataforma para 

configuração da conta. O usuário deve configurar o sobrenome exatamente como 

digitado no formulário. 

 

5: Então, o sistema informará que um e-mail foi enviado para o usuário. 

 

6: No e-mail recebido, o usuário irá criar uma senha para usar a Plataforma. 

 



7: Ao abrir o link do e-mail, o usuário é redirecionado para criar uma senha na 

Plataforma. 

 

8: O usuário recebe a confirmação de que a conta foi configurada corretamente, tanto 

no Turnitin quanto através de um e-mail. 

 

 



9: O usuário agora pode fazer o login no site da Plataforma. 

 

10: No primeiro acesso, o usuário será direcionado a uma página para configurar uma 

pergunta secreta para recuperação de senha. 

 

11: E depois para aceitar os termos de uso da Plataforma. 



 

 

12: Neste momento, o usuário pode acessar a página inicial da Plataforma. Para enviar 

um trabalho para autochecagem no sistema, o aluno deve clicar na aula “Estação de 

Autochecagem Turnitin” 

 

 

13: As informações da página serão atualizadas e o usuário deve clicar no botão 

“Enviar”. 

 

14: O usuário pode selecionar trabalhos disponíveis no computador ou nas 

plataformas Dropbox ou Google Drive. Deve também digitar um título para o envio. 



 

 

15: Verificar as informações e clicar em “Upload”. 

 

 

16: Para enviar, o aluno deve confirmar novamente as informações do arquivo. 



 

 

17: Após a confirmação, o usuário receberá um recibo digital (tanto no Turnitin quanto 

em seu e-mail), que pode ser impresso. 

 



 

 

18: Agora, o aluno pode observar o percentual de semelhança indicado pelo Turnitin. 

 

 

19: Quando o aluno clica no percentual de semelhança (no “22%” em azul no exemplo 

anterior) um relatório completo é aberto em uma nova página. 

 


