
Similarity 
Check

Quando um editor está avaliando um manuscrito recém-enviado, 
é importante saber se o trabalho é original. O Similarity Check 
(anteriormente conhecida como CrossCheck) disponibiliza para 
editores e editoras comerciais ou públicas o software iThenticate, 
da Turnitin, que possibilita o upload de documentos para 
verificação de similaridade com um banco de dados de milhões 
de outros artigos acadêmicos, livros, artigos de conferências, 
dissertações, outros conteúdos acadêmicos publicados e bilhões 
de páginas da web, para garantia de originalidade do material.
O Similarity Check instantaneamente gera um relatório que 
destaca possíveis correspondências e indica se e como o artigo 
coincide com outro trabalho. Este relatório permite que os 
editores avaliem a originalidade do trabalho antes de publicá-lo, 
proporcionando confiança para editores e autores e indicativo de 
confiabilidade para os leitores. 

Certificar‑se de que apenas pesquisas originais sejam 
publicadas proporciona: 
•  tranquilidade para editores e autores a respeito da 

identificação e proteção de seus conteúdos;
•  um meio para que editores eduquem seus autores e garantam 

a reputação de suas publicações, e
•  clareza para leitores a respeito da autoria do trabalho.

Por que o Similarity Check?
Nós colaboramos com a Turnitin para produzir o Similarity Check 
para que nossos membros pudessem desfrutar do uso eficaz do 
iThenticate porque eles contribuem com seu próprio conteúdo 
publicado com o banco de dados de textos completos do 
Turnitin. Isso significa que, à medida que o número de membros 
do Similarity Check aumenta, o mesmo acontece com o tamanho 
do banco de dados que o alimenta, e mais conteúdo no banco 
de dados significa maior tranquilidade para qualquer um que 
deseja determinar a originalidade de um manuscrito.

Introdução - utilizando o Similarity Check
Para começar a usar o Similarity Check, os membros precisam 
primeiro registrar os metadados corretos (URLs de texto 
completo) junto à Crossref, para que o texto completo deles 
possa ser indexado pelo Turnitin. Quando (ao menos) 90% 
dos metadados de periódicos de um membro incluir URLs de 
texto completo, ele estará qualificado para participar e poderá 
comparar seus manuscritos com o corpus total de conteúdo 
acadêmico e geral da web publicado.
O iThenticate fornece um escore geral de similaridade e gera 
um relatório ressaltando correspondências a textos similares. 
Cabe aos próprios membros tomar decisões relacionadas com 
a originalidade dos trabalhos.
Usuários do Similarity Check também têm acesso a recursos 
adicionais no iThenticate, como correspondências aprimoradas 
de texto integradas ao visualizador de documentos e acesso 
à equipe de suporte do Turnitin dedicada ao Similarity Check, 
o que significa que sempre haverá uma linha direta para discutir 
questões técnicas ou dúvidas.

Boas práticas - elegibilidade 
Este serviço é aberto a todos os membros da Crossref que 
estejam ativamente publicando conteúdos de artigos atribuídos 
com DOI. Para usar o Similarity Check, os membros precisam 
ter URLs de texto completo presentes em pelo menos 90% de 
seus metadados do DOI em nível de artigo (em todos os prefixos 
das revistas, se aplicável). Essas URLs precisam direcionar 
diretamente ao PDF, HTML ou conteúdo de texto completo 
e devem ser incluídas em todos os depósitos futuros.

Um serviço oferecido pela Crossref com suporte do iThenticate - O Similarity Check 
oferece aos editores uma ferramenta amigável para ajudar a detectar plágio.



Publicação

Similarity Check: como funciona

Quando você está lendo um artigo 
de pesquisa, é importante saber que 

se trata de um trabalho original.

O relatório ajuda os editores a verificar 
se o trabalho é original antes de 
publicar os artigos que você lê.

O Similarity Check oferece confiança 
para editores e autores e clareza para 
os leitores, que precisam de certeza 

a respeito da originalidade do trabalho.

O Similarity Check conecta editoras 
e editores com a ferramenta 

iThenticate, da Turnitin.

Todas as correspondências são 
destacadas instantaneamente 

em um relatório.

O manuscrito enviado é verificado 
em contraste com um banco 

de dados de milhões de artigos 
acadêmicos publicados...

...e bilhões de páginas da web.


