
Instruções para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu

Apresentação

Para o devido aproveitamento da ferramenta iThenticate, foram definidos procedimentos
que envolvem a participação dos Programas de Pós-graduação, orientadores e discentes.
Segue o que cabe a cada um:

1. Programa de Pós-graduação:
○ realizar o pedido de criação da sua conta de usuário na ferramenta

seguindo as instruções da próxima sessão;
○ manter o gerenciamento das pastas e arquivos das dissertações e

teses analisados dentro da ferramenta;
○ receber as solicitações de análise do arquivo na ferramenta. Esta

solicitação deve ser realizada pelo orientador por meio de e-mail
especificado pelo PPG para este fim, e deve estar em cópia para o
discente;

○ efetuar o upload dos arquivos das teses e dissertações para que
sejam analisados pela ferramenta;

○ viabilizar o acesso do orientador e discente ao arquivo da dissertação
ou tese analisado, por meio do compartilhamento de pastas dentro da
ferramenta;

○ avisar o orientador e discente da disponibilização do arquivo na
ferramenta, por meio de resposta ao e-mail de solicitação.

2. Orientador:
○ realizar o pedido de criação da sua conta de usuário na ferramenta

seguindo as instruções disponíveis no site da Biblioteca;
○ efetuar a solicitação de análise do arquivo na ferramenta ao seu PPG;
○ acessar a ferramenta e interpretar o relatório de análise de

similaridade da dissertação ou tese, gerada pela ferramenta, após o
upload do arquivo realizado pelo PPG.

3. Discente:
○ realizar o pedido de criação da sua conta de usuário na ferramenta

seguindo as instruções disponíveis no site da Biblioteca;
○ certificar-se de já possuir uma conta de usuário na ferramenta, para

que possa ter acesso ao relatório de análise de sua tese/ dissertação;
○ acessar a ferramenta e interpretar, junto com seu orientador, o

relatório de análise da dissertação ou tese.

1. Criação da conta de usuário do Programa de Pós-graduação no iThenticate

● A criação da conta de usuário do Programa de Pós-graduação ocorrerá da seguinte
forma: a Biblioteca enviará um Ofício circular no SEI para todos os Programas de
Pós-graduação, o qual deve ser respondido por meio de um despacho, informando
os seguintes dados:

■ nome do Programa de Pós-graduação;



■ e-mail do Programa de Pós-graduação, que não seja pessoal, uma
vez que essa conta poderá ser acessada pelo Secretário(a),
Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a).

● Cada PPG deve possuir apenas uma conta de usuário para acessar a ferramenta. A
conta do PPG deve ser única para manter o controle de todos os arquivos
analisados ao longo do tempo, independente das pessoas que possuem acesso à
conta.

● A Biblioteca criará contas para os PPGs que já participaram do treinamento para uso
da tecnologia. Ao ser criada a conta do PPG com sucesso, a ferramenta enviará
mensagem automática, para o e-mail inserido no cadastro, informando sobre a
criação da conta e as instruções para o acesso (atenção: o e-mail será o login de
acesso e a senha criada automaticamente pelo software deve ser alterada no
primeiro acesso).

● O site para acessar a ferramenta é: https://www.ithenticate.com/
● Após o cadastro da conta de usuário do PPG, deve ser criado o Grupo de pastas do

orientador.

2. Ações do usuário  após a criação da conta do Programa de Pós-Graduação

2.1. Criar o Grupo de pastas do orientador

Criar um Grupo de pastas para cada orientador é importante, pois dentro desse ambiente
serão criadas as pastas para cada discente. Dentro da pasta do discente, será inserido o
arquivo da dissertação ou tese a ser analisado.

Atenção: antes de criar o Grupo de pastas do orientador, certifique-se de que este
procedimento não tenha sido realizado. Para isso, na lateral esquerda da tela, em “Minhas
pastas”, veja se o nome do orientador não consta como o nome de algum Grupo de pastas.

Siga as instruções a seguir para criar um Grupo de pastas para um orientador:

1. Clique em “Minhas pastas” (seta A da imagem abaixo):

2. Clique em “Novo grupo de pastas” (seta A da imagem abaixo):



3. Preencha o nome do Grupo de pastas (seta A da imagem abaixo). Insira o nome
completo do orientador e, à frente do seu nome, “ - Orientador”, por exemplo “João
Alves da Silva - Orientador”;

4. Clique em “Criar” (seta B):

5. Repare que agora aparece a pasta “João Alves da Silva - Orientador" no bloco de
“Minhas pastas” (seta A da imagem abaixo):

6. Repita o procedimento de criação de Grupo de pastas para cada orientador que
necessite subir arquivos para serem analisados pela ferramenta iThenticate;

7. Sugerimos deixar os grupos de pastas previamente criados para cada um dos
orientadores que o Programa de Pós-Graduação possui. Caso prefira, também é
possível criar as pastas conforme as demandas forem chegando.



2.2. Criar a Pasta para o discente dentro do Grupo de pastas do orientador

Ao receber a solicitação de um orientador para análise de um arquivo dentro da ferramenta,
será necessário entrar no Grupo de pastas do orientador e criar uma nova Pasta para o
discente, na qual será inserido o arquivo da dissertação ou tese (upload).

Atenção: antes de criar a Pasta do discente, certifique-se de que este procedimento não
tenha sido realizado. Para isso, na lateral esquerda da tela, em “Minhas pastas”, veja se o
nome do discente não consta como o nome de alguma pasta dentro do Grupo de pastas do
seu orientador.

Siga as instruções a seguir para criar uma Pasta para o discente dentro do Grupo de pastas
do orientador:

1. Clique no Grupo de pastas do orientador (seta A da imagem abaixo) e depois em
“Criar uma pasta” (seta B) ou em “Nova pasta” (seta C):

2. Preencha o nome da Pasta (seta A da imagem abaixo). Insira o nome completo do
discente e, à frente do seu nome, “ - Discente”, por exemplo “Ana Maria Oliveira
Santos - Discente”;

3. Não é necessário mexer nas configurações dos checkboxes, deixe como vêm por
padrão;

4. Clique em “Criar” (seta B):



5. Repare que agora a pasta “Ana Maria Oliveira Santos - Discente” (seta A da imagem
abaixo) aparece dentro do Grupo de pastas “João Alves da Silva - Orientador” e, na
parte central da tela, aparece a pasta (seta B);

6. Uma ação muito importante é compartilhar a pasta com o orientador e discente,
pois somente desta forma que eles terão acesso ao arquivo que será analisado pela
ferramenta. Para isso, clique na aba “Compartilhando” (seta C):



7. Marque o nome do discente (seta A da imagem abaixo), do orientador (seta B) e
depois em “Atualizar compartilhamento” (seta C):

8. Caso não localize o usuário do orientador ou discente, avise-o para criar a sua conta
seguindo as instruções no site da Biblioteca, para que posteriormente seja possível
compartilhar a pasta com ele.

2.3. Subir o arquivo (upload)

Após criar o Grupo de pastas do orientador e a Pasta do discente, o arquivo pode ser
submetido à análise pela ferramenta, dentro da Pasta do discente.
É recomendável que o usuário no perfil do PPG, antes de enviar o arquivo para análise na
ferramenta:

I. verifique se realmente se trata de uma dissertação ou tese;
II. certifique-se de que o material ainda não foi analisado. Para isso, na lateral

esquerda da tela, em “Minhas pastas”, localize o Grupo de pastas do orientador,
depois a Pasta do discente e veja se o arquivo da dissertação ou tese não consta
dentro da pasta. Isso se faz necessário porque cada dissertação ou tese poderá ser
analisada apenas uma vez pela ferramenta.

Siga os passos as seguir para subir o arquivo:

1. Localize o Grupo de pastas do orientador, depois a Pasta do discente e clique nela
(seta A da imagem abaixo);

2. Repare que a tela apresenta a pasta do discente em questão (seta B);
3. Clique em “Fazer o upload de um arquivo” (seta C):



4. Confirme a “Pasta destino”, que já vem preenchida (seta A da imagem abaixo);
5. Preencha os campos “Nome do autor” e “Sobrenome do autor” com o nome do

discente;
6. Preencha o campos “Título do documento” com o título da dissertação ou tese;
7. Clique em “Enviar arquivo” (seta B), para subir o arquivo na ferramenta;
8. Em “Requisitos de arquivo” (seta D), estão os detalhes sobre os arquivos que a

ferramenta aceita;
9. Clique em “Upload” (seta C) para concluir o envio do arquivo:

10. Na tela seguinte irá aparecer o título do arquivo enviado (seta A da imagem abaixo)
e na coluna “Relatório” será visualizado que a análise está pendente e, depois de



pouco tempo, a análise será concluída e irá aparecer a porcentagem (seta B) de
similaridade encontrada no arquivo analisado:

11. Feito isso o arquivo está submetido e analisado pela ferramenta;
12. Verifique se a Pasta do discente está compartilhada com o orientador e discente,

caso não esteja, efetue o procedimento conforme instrui a sessão a seguir;
13. Caso não localize o usuário do orientador ou discente, avise-o para criar a sua conta

seguindo as instruções no site da Biblioteca, para que posteriormente seja possível
compartilhar a pasta com ele;

14. Com o arquivo analisado e compartilhado com o orientador e discente, o próximo
passo é avisá-los que o arquivo está disponível na ferramenta, para isso responda o
e-mail de solicitação que o orientador lhe enviou com cópia para o discente.

2.4. Compartilhar uma pasta com um usuário

O iThenticate possibilita o compartilhamento de pastas entre usuários. Como não é possível
compartilhar apenas um arquivo, o compartilhamento de arquivos dentro do iThenticate é
possível apenas por meio do compartilhamento de pastas.

Cuidado ao compartilhar uma pasta, pois o usuário terá acesso a todos os arquivos que
existem dentro dela. Atenção: apenas o orientador e o discente poderão ter acesso à pasta
do discente em questão, e consequentemente ao arquivo dentro desta pasta, referente à
análise da dissertação ou tese.

1. Localize o Grupo de pastas do orientador, depois a Pasta do discente e clique nela
(seta A da imagem abaixo);

2. Repare que a tela apresenta a pasta do discente em questão (seta B);
3. Clique em “Compartilhando” (seta C):



4. Marque o nome do usuário que deseja compartilhar a pasta. Na imagem abaixo, a
pasta foi compartilhada com o discente (seta A da imagem abaixo) e com o
orientador (seta B). Para salvar, basta clicar em “Atualizar compartilhamento” (seta
C):

2.5. Descompartilhar uma pasta com um usuário

Para descompartilhar a pasta com um usuário, basta seguir as instruções do
compartilhamento porém, no momento de definir o compartilhamento, desmarcar o usuário
com quem a pasta estava sendo compartilhada e depois clicar em “Atualizar
compartilhamento”.

2.6. Atualizar os dados do perfil de usuário

Caso seja necessário atualizar algum dado do seu perfil, siga os passos abaixo:

1. Na barra superior, clique na aba “Info da Conta” (seta A da imagem abaixo):



2. Modifique os dados que deseja atualizar e depois clique em “Atualizar perfil” (seta A
da imagem abaixo):

❖ Em caso de dúvidas, dificuldades ou sugestões, entre em contato pelo email
grtsibi@gmail.com

Material de apoio elaborado pela Biblioteca Central/GRT e PRPG. junho/2021.
Para verificar se esta é a versão final ou se ela foi atualizada

acesse o link: https://www.bc.ufg.br/p/38553-ithenticate-teses-e-dissertacoes
e tenha acesso à versão mais recente deste documento.
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