
Instruções para os Orientadores e Discentes sobre o iThenticate

Apresentação

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

As respectivas funções são:

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

seguindo as instruções da próxima seção;
○ verificar se o arquivo a ser analisado possui os requisitos necessários

para ser submetido na ferramenta:
i. ser referente à uma dissertação ou tese. Conforme orientação

da Pró-Reitoria de Pós-graduação, o material deve ser
enviado para análise antes do início dos procedimentos de
solicitação da composição de banca examinadora, uma vez
que pode ser necessário efetuar adequações no trabalho
antes da defesa;

i. não passar do limite de dois envios de arquivos referentes a
um mesmo trabalho. Isso se faz necessário porque cada
dissertação ou tese poderá ser analisada apenas duas vezes
pela ferramenta.

○ efetuar a solicitação de análise do arquivo na ferramenta ao seu PPG.
Esta solicitação deve ser feita por meio de e-mail especificado pelo
PPG para este fim, e deve estar em cópia para o discente. Antes de
efetuar a solicitação, é necessário certificar-se de já possuir uma
conta de usuário na ferramenta;

○ acessar a ferramenta e interpretar o relatório de análise da
dissertação ou tese após o upload do arquivo, realizado pelo PPG.
Esta análise deve ser realizada de forma dialógica, com o discente
(orientando).

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

seguindo as instruções da próxima seção;
○ certificar-se de já possuir uma conta de usuário antes de acessar a

ferramenta para interpretar o relatório de análise da dissertação ou
tese, gerado após o upload do arquivo ser realizado pelo PPG.

○ discutir o relatório com o orientador.

3. Programa de Pós-graduação:
○ manter o gerenciamento das pastas e arquivos das dissertações e

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

realizadas pelos orientadores;



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

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

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

1. Criação da conta de usuário do Orientador ou Discente no iThenticate

● Para criar um login e senha para acessar a ferramenta, envie um email para
treinamentogrt.bc@ufg.br e informe os seguintes dados:

○ nome completo;
○ se você é um aluno ou um orientador;
○ PPG(s) de vínculo(s);
○ e-mail.

● Assim que a biblioteca criar a sua conta com sucesso, a ferramenta enviará uma
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).

● Atenção usuários que possuem conta na ferramenta Similarity Check (utilizada pelas
revistas do Portal de Periódicos da UFG): para o cadastro no iThenticate, deve ser
utilizado um e-mail diferente do e-mail utilizado na conta do Similarity Check.

2. Esclarecimentos

● Após o arquivo ser compartilhado com você, ele ficará disponível na sua conta e
poderá ser revisto quantas vezes forem necessárias.

● Atenção: as similaridades levantadas pela ferramenta, entre a dissertação ou tese
analisada e os documentos comparados, devem ser interpretadas e analisadas pelo
orientador e discente. Conforme for o caso e havendo necessidade, citações diretas
ou indiretas que não foram realizadas devidamente devem ser adequadas para
assegurar que não ocorram casos de danos aos direitos autorais de terceiros.

● O site para acessar a ferramenta é: https://www.ithenticate.com/.

3. Perguntas frequentes

● A ferramenta detecta plágio?
○ Não. A ferramenta detecta similaridades entre o texto analisado e os textos

comparados (estes textos são provenientes de uma extensa base, em que a
ferramenta engloba documentos e páginas web tanto de acesso aberto
quanto de acesso restrito).

● Caso a ferramenta aponte muitas similaridades, o que ocorre?
○ A ferramenta serve justamente para isso. Similaridades acontecem, pois o

trabalho requer citações de outros documentos para respaldar o que é
apresentado. O intuito do uso da ferramenta é apontar possíveis casos em
que seja necessário corrigir ou adicionar citações e referências que não
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foram feitas corretamente ou não foram realizadas. Após a ferramenta
apontar os pontos a serem analisados, o orientador/estudante, conforme for
o interesse, pode efetuar modificações no trabalho.

● Quem terá acesso ao arquivo analisado?
○ O Programa de Pós-Graduação, o orientador do trabalho e o autor do

trabalho (discente).
● O arquivo analisado ficará disponível na ferramenta por quanto tempo?

○ Os arquivos analisados ficarão arquivados na ferramenta de forma
permanente.

● O arquivo analisado será considerado para algum tipo de análise/avaliação do
Programa de Pós-Graduação ou qualquer outra instância da universidade?

○ Não. Os únicos interessados na análise serão orientador e estudante. A
ferramenta terá aproveitamento apenas se orientador e estudante usufruírem
do relatório de análise para auxiliar na melhoria da qualidade do trabalho. A
aquisição do iThenticate é uma das iniciativas da UFG em prol da integridade
acadêmica nos trabalhos defendidos na universidade. Vale destacar que a
versão válida para a defesa do trabalho será a que o estudante entregar para
a sua banca, a versão do trabalho que fica no sistema não será
considerada para nenhum tipo de avaliação.

4. Acessar o arquivo analisado

Após o Programa de Pós-graduação ter efetuado o upload do arquivo da dissertação ou
tese na ferramenta e compartilhado com você, siga os passos a seguir para acessar o
arquivo analisado:

1. Em "Minhas pastas” (seta A da imagem abaixo) você poderá ver as suas pastas e as
pastas que outros usuários compartilham com você. Para ter acesso à dissertação
ou tese analisada, clique no usuário que subiu o arquivo para você, no caso o
usuário do seu Programa de Pós-graduação (seta B), e depois na pasta que ele
compartilhou com você, que será uma pasta com o nome do discente (seta C);

2. Ao clicar na pasta, você verá a pasta na parte central da tela (seta D) e dentro dela o
arquivo que foi enviado (seta E). Você pode localizá-lo pelo título ou autor do
documento. Para abri-lo, clique na porcentagem (seta F) que aparece na coluna
"Relatório". Essa porcentagem é a quantidade de similaridade do documento
analisado com os documentos comparados.



3. Você verá uma tela parecida com a da imagem abaixo; no canto superior direito
aparece novamente a porcentagem (seta A da imagem abaixo) de similaridade da
dissertação ou tese analisada com os documentos comparados;

4. Do lado esquerdo da tela está a dissertação ou tese analisada e é possível rolar
todo o documento. Cada trecho grifado é um trecho que possui similaridade com o
trecho de outro documento comparado:

5. Ao clicar em um dos trechos, é aberta uma janelinha contendo o trecho do
documento comparado. Ao clicar no link (seta A da imagem abaixo), é possível ter
acesso ao documento comparado. Também é possível clicar em "Visualização
completa da fonte" (seta B):

6. Ao clicar em "Visualização completa da fonte", do lado direito será possível visualizar
o documento comparado, conforme mostra a imagem abaixo. Dessa forma, a
comparação entre os dois documentos é facilmente visualizada. No exemplo da
imagem abaixo é possível observar que a dissertação ou tese possui 5% de
similaridade com o documento comparado (seta C). A seta B indica que está sendo



apresentada a correspondência 1 entre as 9 que o documento comparado possui em
relação à dissertação ou tese e, ao clicar na seta indicada pela seta D, é possível
visualizar cada uma dessas 9 correspondências. Para fechar a visualização do
documento comparado, basta clicar no x (seta A):

7. Na imagem abaixo, em “Visualização geral das correspondências” (seta A), estão
listados todos os documentos comparados que possuem similaridade com a
dissertação ou tese analisada. O documento fonte que aparece primeiro é o que
possui mais trechos similares aos trechos da dissertação ou tese. Repare que cada
um dos documentos listados possui uma cor; isso ocorre para combinar com a cor
utilizada no destaque para os trechos da dissertação ou tese analisada:

8. Leve o mouse até o documento que deseja ver com mais detalhes e clique na seta
que surgir (seta A da imagem abaixo):



9. É possível observar, no exemplo da imagem abaixo, que a dissertação ou tese
possui 6% de similaridade com o documento comparado (seta E da imagem abaixo).
A seta D indica que a janelinha que aparece do lado direito da tela (seta A) é a
correspondência 1 entre as 11 que o documento comparado possui em relação à
dissertação ou tese e, ao clicar na seta indicada pela seta F, é possível visualizar
cada uma dessas 11 correspondências. A seta B está grifando o trecho da
dissertação ou tese que é semelhante ao trecho indicado na janelinha (seta A). Para
fechar a visualização do documento comparado, basta clicar no seta indicada pela
seta C:

5. Para excluir marcações no texto analisado

Caso desejar excluir alguma marcação no texto da dissertação ou teses analisada, siga os
passos abaixo:

1. Verifique o número da marcação; no caso do exemplo abaixo, o número é “17” (seta
A  na imagem abaixo);



2. Encontre o número na lista das correspondências (seta B);
3. Clique na bolinha que aparece (seta C):

4. Clique em “Excluir fontes” (seta A da imagem abaixo):

5. Marque todos os checkboxes (seta A da imagem abaixo) e, se necessário, role a
barra (seta B) para verificar se existem mais checkboxes a serem marcados. Cada
checkbox corresponde a um documento comparado que possui o mesmo trecho
marcado na dissertação ou tese; geralmente, trechos que são muitos citados vão
gerar uma lista grande de documentos comparados;

6. Clique em “Excluir” (seta C):



6. Para restaurar fontes excluídas

1. Clique no ícone de “Visualizar/editar fontes excluídas” (seta A da imagem abaixo):

2. Marque as exclusões que deseja restaurar (seta A da imagem abaixo) e depois
clique em “Restaurar” (seta B);

3. Caso deseje restaurar tudo que foi excluído, clique em “Restaurar tudo” (seta C):



7. Sobre os filtros utilizados para efetuar a análise da dissertação ou tese

1. Para configurar os filtros utilizados para efetuar a análise da dissertação ou tese,
clique no ícone de filtro (seta A da imagem abaixo):

2. No exemplo da imagem abaixo, se for:
a. Marcado para “Excluir citações” (seta A): a ferramenta irá identificar todos os

trechos marcados na dissertação ou tese que são referentes a citações e irá
excluí-los da marcação. Obs.: ocasionalmente, ocorre da ferramenta não
identificar todos os trechos que se referem a citações e acaba não excluindo
alguns.

b. Marcado para “Excluir bibliografia” (seta B): a ferramenta irá identificar todos
os trechos marcados na dissertação ou tese que são referentes à seção de
bibliografia e irá excluí-los da marcação.

c. Marcado para “Excluir fontes que têm menos que” 10 palavras (seta C): a
ferramenta irá identificar todos os trechos dos documentos comparados que
são semelhantes à dissertação ou tese analisada, mas que possuem menos
de 10 palavras e irá excluí-los da marcação.



d. Marcado para “Excluir correspondências que têm menos que” 10 palavras
(seta D): a ferramenta irá identificar todos os trechos da dissertação ou tese
analisada que são semelhantes aos documentos comparados, mas que
possuem menos de 10 palavras e irá excluí-los da marcação.

3. Para confirmar o novo filtro, basta clicar em “Aplicar” (seta E):

4. Repare que depois de aplicar o novo filtro, excluindo alguns trechos marcados
anteriormente como similares, a porcentagem de similaridade, que antes era 43%
(veja na imagem acima), caiu para 16% (seta A da imagem abaixo):

8. Para imprimir o Relatório da análise

Para imprimir o pdf do Relatório da análise realizada pela ferramenta, basta clicar no ícone
de impressão (seta A da imagem abaixo):



9. Para atualizar os dados do seu perfil

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):



10. Sobre as fontes dos documentos comparados

O iThenticate compara os documentos carregados com 3 bases de dados consideradas as
maiores do mundo para este fim, que incluem:

● 70 milhões de artigos de conteúdo editorial: a ferramenta compara os documentos
com mais de 50 milhões de artigos especializados, periódicos, artigos e outros
conteúdos de pesquisa por meio do parceiro CrossRef, que inclui conteúdo de mais
de 800 periódicos indexados em todo o mundo.
Esta base inclui conteúdo dos editores das revistas mais reconhecidas
internacionalmente e nacionalmente, entre as quais estão, por exemplo:

○ American Chemical Society
○ Scielo e Scielo Brasil
○ ABEC
○ American Institute of Physics
○ American Physical Society
○ Elsevier
○ IEEE
○ Institute of Physics
○ Lippincott Williams & Wilkins



○ Nature Publishing
○ Ovid
○ Oxford University Press
○ Sage Publications
○ Springer
○ Taylor & Francis
○ Wiley Blackwell

● 115 milhões de artigos de conteúdo especializado dos bancos de dados acadêmicos
mais reconhecidos em todo o mundo: a ferramenta compara os documentos com
mais de 110 milhões de conteúdo especializado dos maiores bancos de dados
acadêmicos do mundo, entre outros, incluindo:

○ ABC CLIO
○ ProQuest: 300,000+ teses e dissertações
○ Cengage Learning
○ Emerald Journals
○ Gale: 86 milhões de artigos
○ Pearson, McGraw-Hill and Wiley: 2,000+ textos acadêmicos
○ PubMed/MedLine: 1.4m de resumos e recursos médicos
○ SAGE Reference: 160+ títulos de enciclopédias

● 70 bilhões de páginas da Web, atuais e indexadas: a ferramenta compara os
documentos com mais de 70 bilhões de páginas da Web, atuais e indexadas,
aumentando essa base diariamente em aproximadamente 10 milhões de páginas da
Web, por meio do próprio sistema rastreador que compila/recolhe/acessa
documentos que estão disponíveis no momento, bem como conteúdos de sites da
web que já tenham sido removidos há até 10 anos. Aqui podem ser incluídas as
páginas de acesso aberto, como por exemplo:

○ Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações
○ Repositórios Institucionais
○ Wikipédia
○ Blogs
○ Portais de notícias

❖ Em caso de dúvidas, dificuldades ou sugestões, entre em contato pelo email:
treinamentogrt.bc@ufg.br.

❖ Para saber mais sobre o funcionamento das ferramentas de detecção de
similaridades e dicas para evitar possíveis danos aos direitos autorais de terceiros,
sugerimos  acessar o canal, no Youtube, do Professor Marcelo Krokosck.

Material de apoio elaborado pela Biblioteca Central/GRT e PRPG. março/2022. Revisão: Luiz Siqueira.
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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