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O que é o Similarity Check?
Nosso serviço Similarity Check (verificação similaridade) oferece aos 

editores um caminho de se envolver ativamente nos esforços para 

prevenir o plágio. 

Nossos membros recebem acesso ao Turnitin, através da poderosa 

ferramenta de comparação de texto, iThenticate. Isso permite que eles 

comparem seus próprios documentos junto a maior base de dados de 

comparação de conteúdo científicos, técnico e médico do mundo.

Membros do Similarity Check contribuem com o seu próprio conteúdo 

publicado no banco de dados da iThenticate de literatura de texto 

completo.



•  Sistema de identificação de plágio da 
Turnitin

•  Verificação baseada em texto

•  Contém conteúdo indexado de mais de 1 
bilhão de páginas web, 57 milhões de 
itens de membros do Crossref e outros 
105 milhões de outros parceiros de 
conteúdo, como: Pearson, Cengage, 
EBSCOHost, etc.

O que é o iThenticate? 



Como o serviço funciona

•  Carregar (upload) um documento para o 
iThenticate

•  Um relatório de similaridade é produzido
•  Compare lado a lado
•  O editor decide se a semelhança detectada 

é legítima ou se é necessário uma 
investigação mais aprofundada

•  Quando os membros publicam novos 
conteúdos, eles fornecem um link para o 
texto completo que o Turnitin usa para 
indexar o item e adicioná-lo ao seu banco 
de dados



Quem está usando o Similarity Check?
Mais de 1.300 membros do Crossref!
!
Média de 405,209 manuscritos selecionados a cada mês!
!
Aumento do uso de editores do Japão, Brasil, Coréia do Sul e Turquia!
!
Os editores estão colocando mais tempo e esforços em suas políticas de plágio !

•  recursos (pessoal e tempo)!
• custos!
• fluxo de trabalho!
• educação!
• ações de acompanhamento!



Qual é o custo? 
•  Taxa administrativa anual equivalente a 20% de sua taxa de 

associação ao Crossref, pago ao Crossref

•  Taxa de carregamento por documento, pago diretamente ao 
Turnitin



Quem pode usar o Similarity Check?
• É aberto aos editores/instituições membros do Crossref com 

boa posição e que estão ativamente atribuindo DOIs do artigo 
para o seu conteúdo.


•  Os metadados DOI do editor devem incluir uma URL 

rastreavel no campo <iparadigms> que aponta para o 
conteúdo em texto-completo em HTML, PDF ou texto 
simples.



Interessado em se juntar? 

https://www.crossref.org/services/similarity-check/ 
 
Envie suas perguntas por e-mail para  
similaritycheck@crossref.org 


