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1.1 Contextualizando a pesquisa 

Este documento apresenta o produto da dissertação de Mestrado intitulada 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação como facilitadoras dos processos 

educativos da Educação Permanente a Distância: Contribuições no contexto da UNA-

SUS/UNIFESP, resultado da pesquisa realizada no Curso de  Especialização em 

Saúde da Família, um curso de Educação Permanente ofertado a distância pela 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) por meio de sua  participação da 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). 

Como mencionado na referida pesquisa, a partir da observação de 

problemas e do aumento de suporte técnico no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), em determinadas situações do curso, definiu-se o objetivo geral da pesquisa: 

Analisar a percepção de alunos, tutores e coordenadores, participantes da 14ª edição 

do curso de Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP, em relação 

aos recursos tecnológicos utilizados no referido curso que contribuíram ou dificultaram 

os processos educativos. 

Por meio de grupos focais realizados na pesquisa,  foi possível identificar 

as facilidades, dificuldades e necessidades de alunos, tutores e coordenadores não 

somente no âmbito dos Recursos Tecnológicos, mas também no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, nos Processos de Ensino e Aprendizagem e Trabalho na Atenção 

Básica. 

Com base na análise dos dados, dos resultados e discussões da pesquisa,  

foi feito um recorte para a temática Recursos Tecnológicos, com as indicações de 

recursos que facilitaram, dificultaram ou foram indicados como sendo necessários 

para o aperfeiçoamento dos processos educativos do curso, e que se encontram 

categorizados no quadro a seguir. 
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Núcleos 
Temáticos 

Categorias Subcategorias 

Facilidade(F), Dificuldade(D), 
Necessidade(N) 

Aluno Tutor 
Coorde-
nador 

1. Recursos 
Tecnológicos 

1.1 Ferramenta de 
elaboração do Projeto 
de Intervenção (PI) 

  -- (F) (F) 

1.2 Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
Soluções Tecnológicas 

1.2.1 Anotações–percurso formativo do 
aluno 

-- (D) (N) 

1.2.2 Antiplágio -- (N) (N) 

1.2.3 Big Data (grande volume de dados) -- -- (N) 

1.2.4 Chatbot (automatizar conversas) -- -- (N) 

1.2.5 Corretor ortográfico e tradutor para 
língua portuguesa 

(N) (N) (D,N) 

1.2.6 Formatação de Referências 
Bibliográficas (ABNT) 

(F,N) (N) (N) 

1.2.7 Novos recursos em fórum -- (N) (N) 

1.2.8 Processo de trabalho -- -- (N) 

1.3 Integração de 
Sistemas com o 
Moodle 

1.3.1 Gerência de notas -- -- (D) 

1.3.2 Recursos externos -- -- (D,N) 

Fonte: Pesquisa “TDIC como facilitadoras dos processos educativos da Educação Permanente a 
distância: Contribuições no contexto da UNA-SUS/UNIFESP” 
 

Figura 1. Recursos tecnológicos para os processos educativos do curso 

 

 

Das três categorias que compõem o tema Recursos Tecnológicos, a 

“Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas” é da qual emergiram oito 

subcategorias com indicações de recursos necessários para o aperfeiçoamento do 

curso. 

O recurso de Antiplágio foi apontado por orientadores/tutores e 

coordenadores como uma necessidade para o aperfeiçoamento dos processos 

educativos do curso e foi o recurso escolhido para o desenvolvimento do produto deste 

mestrado.  

Justifica-se a escolha do referido recurso devido aos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) elaborados por mais de 2.093 alunos estarem 

armazenados nas bases de dados da UNIFESP, não sendo possível que buscadores 

de Internet os acessem para pesquisa de textos.  

Além disso, com base na fala de orientadores/tutores, identificado como T3 

na referida pesquisa, foram identificadas  semelhanças de textos atuais com  textos 

de ofertas anteriores, porém, sem um recurso que efetivamente comprovasse a 

semelhança e apresentasse evidências, não foi possível apontar o problema para o 



I N T R O D U Ç Ã O  |  4 

 

 

aluno e, assim buscar solução do caso e também dialogar com o intuito de 

conscientização e orientação.  

T3 – Eu acho que deveríamos ter, também na ferramenta de PI, algum 
dispositivo de plágio[...] tem coisas que está muito evidente, que já é de 
edições anteriores, você já até viu aquilo. Aquela referência você já falou pra 
pessoa lá atrás corrigir, e está aí de novo. Mas como que eu vou falar que é 
plágio? Em qual plataforma que eu vou colocar? O que eu vou usar de 
dispositivo de plágio [...] Então, assim, eu acho que todos os PIs de todas as 
edições já foi colocado em alguma plataforma de vocês, guardados. Acho que 
isso tinha que se tornar um campo nosso, assertivo mesmo, pra detectarmos 
o plágio. (N) 

 

Dessa forma, a “Ferramenta de detecção de similaridade de textos” foi 

priorizada e considerada importante para a melhoria da qualidade do curso.  

Cabe destacar que esse recurso é um complemento da “Ferramenta de 

elaboração do TCC” desenvolvida pela UNIFESP, uma vez que utilizam as mesmas 

tabelas e o mesmo banco de dados para confrontar a existência ou não de textos 

similares em trabalhos desenvolvidos por alunos que realizaram o mesmo curso em 

tempos e ofertas diferentes. 

Dessa forma, para um melhor entendimento do produto objeto deste 

mestrado, primeiramente será apresentada a “Ferramenta de elaboração do TCC”. 

Em seguida, será apresentado o produto “Ferramenta de detecção de Similaridade de 

Textos”.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Contextualizando o Produto 

O número de matrículas na educação superior ofertados na modalidade a 

distância tem aumentado gradativamente nos últimos 12 anos. De acordo com o 

Censo da Educação Superior, em 2006 foram registrados em torno de 207.206 

matrículas nessa modalidade de ensino, representando 4,2% do total de matrículas 

no ensino superior e em 2017 essa porcentagem atingiu 21%, representando em torno 

de 1.756.982 matrículas (INEP, 2017). 

Além disso, o número de cursos de graduação a distância também vem 

aumentando. Em 2006 eram 349 e em 2017 já eram 2.108 (INEP, 2017). 

Essa modalidade de ensino atinge milhares de pessoas, dando-lhes 

oportunidades de cursar Universidades conceituadas e de excelência, permitindo-lhes 

a formação e capacitação para o mercado de trabalho. 

Por outro lado, a modalidade a distância só é possível porque está 

alicerçada nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). As TDIC 

por sua vez, por meio dos computadores portáteis ou não, dos softwares e Internet 

possibilitam que as informações estejam disponíveis a qualquer momento e lugar que 

o estudante desejar. Este por sua vez, deve ter um papel ativo e ser corresponsável 

no seu processo de aprendizagem (LAPA, 2018). 

Na área da Saúde, a Educação a Distância e as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação apoiam a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) à medida que possibilitam que milhares de profissionais da saúde 

sejam capacitados, contribuindo com a construção do conhecimento e pensamento 

reflexivo e a autoaprendizagem. 

Nessa direção, uma das iniciativas governamentais institui por meio do 

Decreto nº 7.385 em 2010, o Sistema Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS, 

visando o atendimento às necessidades de capacitação e educação permanente dos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2010). 

Um dos objetivos da UNA-SUS é a oferta de cursos e programas de 

especialização, aperfeiçoamento e qualificação dirigida aos trabalhadores do SUS, 

por meio das Instituições de ensino superior que integram a Rede UNA-SUS. 

Atualmente são 36 Instituições que compõe esta Rede (UNA-SUS, 2018b). 

A UNIFESP é uma das instituições participantes dessa rede e oferta cursos 

de especialização em Saúde da Família e Saúde Indígena e os cursos livres: Gestão 
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local de desastres naturais para a Atenção Básica, O Fazer da Saúde Indígena, 

Introdução à Avaliação em Saúde e Conhecendo a realidade Indígena no Brasil, na 

modalidade a distância para um público essencialmente de profissionais da saúde que 

trabalham na Atenção Básica, mais especificamente os que participam do Programa 

de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB)1 e Mais Médicos para 

o Brasil (PMMB)2. 

Os profissionais que participam desses programas têm como um dos 

requisitos estar participando de um curso de especialização voltados à Atenção 

Básica e entregar um Projeto de Intervenção, que vem a ser uma proposta de ação a 

ser realizada pelo aluno que deve ter como foco a observação de um problema real 

em seu território de atuação, seja no âmbito da clínica ou da organização dos serviços, 

e propor melhorias das condições de saúde da população, no contexto da Atenção 

Básica. Dessa forma, a UNIFESP adequou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

para um Projeto de Intervenção (PI) que os alunos desenvolvem ao longo do curso. 

Os cursos de pós-graduação em nível especialização têm carga horária 

mínima de 360 horas. Apesar da Resolução nº 1, de 6 de abril de 2018 não mencionar 

mais a obrigatoriedade da realização de TCC como um requisito para a obtenção do 

certificado especialista, os alunos participantes do Curso de Especialização em Saúde 

da Família UNA-SUS/UNIFESP, ainda devem desenvolvê-lo e apresentá-lo conforme 

regulamento do curso.  

Na matriz curricular do curso, há uma carga horária destinada ao 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção (PI), um desafio e um caminho a ser 

percorrido pelo aluno e seu orientador, que no caso desse curso é o próprio tutor.  

Desenvolver o projeto de intervenção requer dos alunos muita observação 

em seu território de atuação, pesquisa, disciplina e foco. No PI, o aluno dialoga com a 

sua prática profissional a partir dos estudos e reflexões teóricas geradas no ambiente 

virtual do curso e com mediação do orientador/tutor. 

O processo de elaboração do projeto é realizado no Ambiente Virtual 

(Moodle - Modular Object Oriented Distance Learning). O Moodle não oferece 

                                                 
1 O PROVAB foi instituído pelos Ministérios da Saúde e Educação pela portaria nº 2.087/2011, com o objetivo de 
estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Básica 
e da Estratégia de Saúde da Família (UNA-SUS, 2018a). 
2 O PMMB foi implementado em 2013 pelos Ministérios da Educação e Saúde com o objetivo de fortalecer a 
Atenção Básica do país, suprindo a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias dos centros 
urbanos (BRASIL, 2013). 
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recursos específicos para essa atividade, gerando transtornos entre alunos e 

orientadores nos vários momentos de trocas de arquivos.  

Para auxiliar o processo, soluções tecnológicas foram implementadas por 

Instituições que compõem a Rede da UNA-SUS. A Universidade Federal de 

Pernambuco (UNA-SUS/UFPE) desenvolveu uma plataforma para o construção de 

TCCs que facilita a comunicação entre aluno e orientador, automatiza a distribuição 

de TCCs para os orientadores de acordo com as áreas pré-identificadas,  disponibiliza 

formulário eletrônico para o desenvolvimento do trabalho, gera a estrutura do trabalho 

no formato PDF, dentre outras funcionalidades (MACHIAVELLI, SIEBRA, GUSMÃO, 

2014). A Universidade Federal de Santa Catarina (UNA-SUS/UFSC) também 

disponibiliza uma plataforma para o desenvolvimento do TCC e ainda disponibiliza 

recursos para gerar as referências bibliográficas no formato recomendado pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (COELHO et al., 2015). 

A Universidade Federal de São Paulo (UNA-SUS/UNIFESP) desenvolveu 

em 2016 a “Ferramenta de elaboração do Projeto de Intervenção”, que permite maior 

eficiência no desenvolvimento do projeto. O produto deste mestrado está diretamente 

vinculado a essa ferramenta. 

 

2.2 Ferramenta de elaboração do Projeto de Intervenção - Unifesp 

Esse recurso tecnológico disponibiliza uma área de interação entre aluno e 

orientador/tutor além de uma área específica para o desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção. A ferramenta leva em consideração os perfis de acesso, ou seja, por 

meio da identificação do usuário, cada aluno edita o seu próprio Projeto de Intervenção 

e o orientador/tutor tem acesso a edição e controle de todos os projetos de seus 

alunos.  

As principais funcionalidades da ferramenta estão descritas a seguir: 
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1) Interface de gerência dos projetos – A figura 1 representa a tela em que 

os orientadores/tutores fazem o acompanhamento dos projetos que estão sendo 

desenvolvidos por seus alunos. Tem-se uma visão geral do percentual de cada etapa 

por aluno, e o orientador/tutor controla a edição por parte de cada aluno. Cada linha 

representa os dados de um aluno.  

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 

 
Figura 1. Controle dos Projetos de Intervenção por orientador/tutor 

 

Na primeira coluna, havendo o link “Analisar” indica que o aluno enviou para 

análise do orientador/tutor e a partir disso, este poderá editar o projeto, fazer 

comentários e posteriormente devolver ao aluno. Ao enviarem ou liberarem a edição 

um para o outro, a ferramenta envia e-mails alertando-os sobre esses envios.  

Na segunda coluna, tem  a identificação do aluno. Da terceira coluna em 

diante são os blocos temáticos que compõem a estrutura do projeto, tem-se: 

Problema, Resumo, Áreas Temáticas, Palavras-Chaves, Introdução, Objetivos Gerais 

e Específicos, Método, Resultados Esperados e Referências. Esses blocos são 

configuráveis por curso, ou seja, cada curso poderá definir quais blocos irão compor 

o TCC e quais blocos serão considerados para compor a visualização em PDF. 

As porcentagens que aparecem na intersecção entre uma linha e uma 

coluna, indicam o quanto do projeto foi realizado pelo aluno. Essa visão geral e 

colorida permite que o orientador/tutor perceba rapidamente quais alunos estão 

atrasados e desse modo poderão dar mais atenção a eles. Cada bloco com 100% 

indica que o orientador/tutor considera o texto encerrado e o aluno não pode mais 

editá-lo. 

2) “Verificar similaridade de TCC” – Este botão ao ser acionado, o 

orientador/tutor tem a possibilidade de verificar se o conteúdo de um ou mais blocos 
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tem similaridades com outros TCCs armazenados no Banco de Dados. Esta 

funcionalidade é o produto deste mestrado, descrito mais à frente. 

3) Desenvolvimento do projeto – A figura 2 representa a tela que é comum 

ao aluno e orientador/tutor. Cada bloco temático equivale a um capítulo do Projeto de 

Intervenção. Os blocos possuem as funcionalidades de um editor de texto, sendo 

possível inserir imagens, vídeos, tabelas além de alterar fontes e tamanhos de letras; 

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 

Figura 2. Elaboração do Projeto de Intervenção (TCC) 

 

4) Controle de acesso ao bloco - O orientador/tutor pode dar nota e alterar 

a porcentagem de conclusão para cada bloco e o aluno somente pode visualizá-las. 

O orientador/tutor pode tirar o aceso de edição de um bloco, trazendo a barra de 

porcentagem para 100%. Ao fazer isso, a edição do bloco fica inacessível ao aluno. 

Caso o aluno deseje alterar um texto já bloqueado pelo orientador/tutor, terá que 

solicitar a ele.  

Os blocos são editáveis pelo aluno e pelo orientador/tutor, mas cada qual 

deverá fazê-lo separadamente, um de cada vez. Quando o aluno termina um texto, 

deve pressionar o botão “Enviar para análise do orientador” (figura 3), ao fazer isso 

um e-mail é disparado para o orientador ter ciência de que tem um trabalho a ser 

analisado. Quando o orientador finaliza a análise ele deve devolver para o aluno, 
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pressionando o botão “Enviar para o aluno” e ao fazer isso, um e-mail é disparado 

para o aluno para a sua ciência. 

 

Fonte:https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 3. Botões de controle da Ferramenta do PI 

 

Os avisos por mensagens eletrônicas agilizam o processo tanto por parte 

do orientador, para que ele possa analisar e devolver o quanto antes para o aluno, 

quanto para o aluno que pode dar continuidade com a elaboração do projeto; 

 

5) Interação entre aluno e orientador/tutor - O diálogo entre o aluno e seu 

orientador/tutor é essencial para o desenvolvimento do Projeto. Isso pode ser feito 

pela própria ferramenta, numa janela de interação que pode ser observado no canto 

inferior direito da tela. Para facilitar a visualização e identificação dos donos das 

mensagens, registra-se com cores diferentes. Por motivo de sigilo, os nomes de 

orientador/tutor e aluno foram substituídos na imagem a seguir. 

 

 

Fonte:https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 

Figura 4. Troca de mensagens entre aluno e orientador/tutor 
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6) Cópia de segurança - É possível fazer cópia de segurança e retornar a 

qualquer versão do texto; 

7) Visualização do projeto - A visualização do projeto também poderá ser 

feita em qualquer momento do processo. O sistema consolida as informações dos 

blocos temáticos num arquivo de formato PDF, inserindo automaticamente a capa e 

contracapa, como pode ser visto na figura a seguir: 

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 
 

Figura 5. Visualização do Projeto de Intervenção - capa e contracapa 

 

 

Desde a sua implantação em 2016 até o momento, essa ferramenta foi 

utilizada por quatro ofertas do curso e tem sido aperfeiçoada para facilitar e auxiliar 

tanto o aluno quanto o orientador/tutor nessa árdua tarefa de elaboração do Projeto 

de Intervenção. 

 

Características da Ferramenta de elaboração do Projeto de Intervenção: 

 

1) Desenvolvida em linguagem de programação PHP (v.7.0.29); 

2) Todos os Projetos de Intervenção, ou TCC, ficam armazenados no Banco de 

dados da UNIFESP: PostGreSQL (v.8.4.12); 
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3) Os blocos temáticos ou a estrutura do Projeto de intervenção, são 

configuráveis, ou seja, é possível determinar a quantidade de blocos, nomeá-los 

como desejar, disponibilizar ou não o campo de nota, as logomarcas do cabeçalho, 

bem como o nome da Instituição. 

A Coordenação do desenvolvimento do Projeto de Intervenção elaborou 

dois vídeos no formato de tutorial, uma na versão para uso do aluno e outra para o 

uso do orientador/tutor. O acesso a esses vídeos é livre e estão disponibilizados na 

Biblioteca Virtual da página principal da UNA-SUS/UNIFESP nesse endereço 

eletrônico: https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/640-videos. 

 

2.3 Plágio 

No contexto atual, o aluno têm acesso a muitas informações e 

conhecimentos disponíveis nas bases de dados e na internet como um todo que 

podem ser utilizadas em trabalhos acadêmicos de modo geral e em trabalhos de 

conclusão de curso, especificamente.  

Se por um lado tais informações estão disponíveis por meio de poucos 

cliques do mouse, beneficiando a busca, o estudo e a pesquisa, por outro lado essas 

informações se não forem utilizados da maneira correta, podem se configurar como 

plágio. 

A Lei nº 9610/98 sobre direitos autorais, indica que plágio é considerado 

crime (DE LIMA SILVA, et al, 2014). 

De acordo com a Plagiarism.org - What is Plagiarism? 

(https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism) existem situações que se 

configuram plágios: 

- Ao tornar o trabalho de alguém como se fosse o seu;  
- Copiar palavras ou ideias de outro autor sem dar crédito; 
- Deixar de colocar aspas nas citações de outros; 
- Dar informações incorretas sobre a origem da citação; 
- Mudar palavras, mas copiar a estrutura da sentença sem dar crédito; 
- Copiar palavras ou ideias compondo a maioria do seu trabalho sem dar 
crédito (PLAGIARISM.ORG, 2017). 
 

https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/640-videos
https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism
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Para Souza (2014, p.79) os alunos costumam praticar plágio em atividades 

de ”fórum, blogs3, wikis4, elaboração de artigos, relatórios técnicos e projetos de 

pesquisa [...] Isto ocorre, normalmente, devido ao desconhecimento das normas de 

citação; pouca importância para as normas e regras relacionadas aos direitos autorais 

e crença de que o professor não saberá localizar o plágio”. 

Além das cópias de textos ou parte deles, Sanchez e Innarelli (2012) 

comentam que a academia reconhece outros tipos de plágio: 

  

 (1) o autoplágio, em que um indivíduo utiliza um trabalho próprio já publicado 
anteriormente, mas apresentado de maneira diversa; (2) a autoria fantasma, 
onde há a inserção de supostos autores que efetivamente não participaram 
de modo significativo, levando indivíduos à apropriação dos benefícios de 
conteúdos que os recompensa indevidamente; combinações, em variados 
graus, de (3) plágios literários (cópias de textos, integrais ou em partes, 
substituindo-lhes algumas palavras) e (4) plágios de conteúdo (em que as 
ideias de autores originais são reapresentadas sem que lhes seja 
reconhecida a origem) (SANCHEZ, INNARELLI, 2012 p. 47) 

 

A preocupação no meio acadêmico e o crescente aumento de ocorrências 

de plágio, fizeram com que ferramentas automatizadas de combate à similaridade de 

textos fossem desenvolvidas (LIMA, 2011). 

De Lima Silva et al. (2014) fizeram um levantamento na literatura a respeito 

de programas de busca de similaridade no combate ao plágio e identificaram “48 

publicações referentes a detectores de plágio de manuscritos acadêmicos, 7 

detectores de códigos de programas e 3 detectores de plágio em sítios eletrônicos 

(websites)” (DE LIMA SILVA, et al, 2014 p. 10). 

Conforme Maurer, Kappe e Zaka (2006), os métodos de detecção de plágio 

são divididos em três categorias: a comparação de um documento com outros 

documentos baseado palavra por palavra; pesquisa de um parágrafo na internet e por 

estilometria em que é feito uma análise do estilo de escrita do autor com outros 

documentos de sua autoria. 

Santos (2010) por exemplo, desenvolveu um software que compara textos 

dissertativos desenvolvidos por alunos no ambiente virtual TelEduc5, que detecta 

plágio nas formas intra e extra-corpal. O termo intra-corpal, conforme Liu et al. (2007) 

                                                 
3 Blogs são diários on-line (SOUZA, 2014, p.80) 
4 Wikis são softwares colaborativos que possibilitam a criação de páginas web ou textos coletivamente (Souza, 
2014, p.80) 
5 TelEduc é um sistema de e-learning (aprendizado eletrônico) livre e gratuito. Fonte: 

http://www.teleduc.org.br/?q=content/o-que-%C3%A9-o-teleduc-para-que-ele-serve 

http://www.teleduc.org.br/?q=content/o-que-%C3%A9-o-teleduc-para-que-ele-serve
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é quando ocorre cópias referente a mesma atividade num espaço limitado e extra-

corpal quando a cópia ocorre a partir de artigos, livros e Internet.  

  A mesma autora pesquisou diversos softwares detectores de plágio e 

testou os de acesso livre. Tomou como base de estudo e comparação, o software 

Sherlock que tinha integração com Ambiente Virtual e apresentava o resultado em 

tempo real. Santos seguiu os mesmos princípios para a construção desse software e 

implementou o Sherlock* diferenciando pelo nome, do software original e chegou a 

conclusão que o software era ineficiente por apresentar pequena quantidade de 

ocorrências com valores abaixo de 12% de porcentagem entre 1540 iterações 

realizadas (SANTOS, 2010). 

A partir desse estudo a autora desenvolveu o software Araponga com 

melhorias a partir do Sherlock*. A partir de um pré-processamento dos textos a serem 

comparados (separação de frases, remoção de caracteres inválidos, remoção de 

linhas em branco, remoção de conectivos, de palavras repetidas, de valores em 

branco e inclusão em vetores) e depois a comparação propriamente dita, o software 

Araponga se mostrou mais eficiente. 

Os resultados obtidos pelo estudo de Santos (2010) e o algoritmo 

apresentado de forma clara e didática, conduziu o desenvolvimento do produto deste 

mestrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P E R C U R S O   M E T O D O L Ó G I C O   |  17 

 

 

Por meio da ‘Ferramenta de elaboração do Projeto de Intervenção”, 

descrita acima, os textos que compõem cada Projeto de Intervenção (ou TCC), são 

armazenados em tabelas do Banco de Dados da UNIFESP, que estão descritas a 

seguir. 

3.1 Modelo do Banco de Dados UNA-SUS/UNIFESP 

Na época da elaboração da “Ferramenta de elaboração do Projeto de 

Intervenção”, foi feita uma análise para modelagem do Banco de Dados da UNIFESP. 

Algumas tabelas tiveram que ser reestruturadas e outras novas foram criadas. 

A seguir tem-se a visualização de algumas tabelas do banco de dados que 

armazenam as identificações dos alunos, orientadores/tutores, oferta do curso, bem 

como as novas tabelas (identificadas em amarelo) que armazenam os Projetos de 

Intervenção. 

Fonte: Banco de Dados UNA-SUS/UNIFESP, São Paulo, SP. 2019. 

Figura 6. Tabelas para gerência e armazenamento dos Projetos de Intervenção 
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Apresenta-se a seguir, a descrição de cada tabela e o que armazenam. 

 
Tabela Descrição 

Pessoa Dados pessoais e de identificação dos usuários 

Docente Cadastro de um usuário do perfil Orientador/tutor 

Discente Cadastro de um usuário do perfil Aluno 

Discente_docente Tabela de relacionamento orientador/tutor e aluno. Identifica o grupo 

Tcc Títulos de TCC de cada aluno em uma determinada oferta. Indica um 
TCC para cada aluno de uma oferta. Nesse registro fica armazenada a 
informação do Termo de autorização do aluno para que o seu TCC seja 
publicado na Internet. 

Tcc_chat Mensagens trocadas entre orientador/tutor e aluno relacionadas a um 
TCC 

Bloco Os blocos que aparecem em cada oferta de curso são configuráveis, ou 
seja, os nomes dos blocos e a quantidade podem variar conforme 
necessidade. Esta tabela armazena essas informações e a ordem em 
que cada bloco deve aparecer em tela. Se o campo atividadeid estiver 
com código, será possível atrelar a nota dada em cada bloco. 

Tcc_Bloco Contém todos os textos de cada bloco, digitados pelo aluno e/ou 
orientador/tutor.  

Oferta Dados da oferta de um curso. Código da oferta é chave estrangeira em 
outras tabelas que diferenciam a participação de uma pessoa em 
ofertas diferentes 

 

 

Para pesquisar e detectar possíveis existência de textos similares entre os 

projetos armazenados, era necessário desenvolver um recurso tecnológico que 

auxiliasse nessa tarefa. Dessa forma foi feita uma pesquisa na literatura a procura de 

soluções que pudessem ser utilizadas para comparar textos nas bases de dados da 

UNIFESP. O processo de pesquisa na literatura, bem como o processo de 

desenvolvimento da solução tecnológica estão descritos a seguir. 

3.2 Pesquisa sobre soluções antiplágio em Banco de Dados 

Por meio da ferramenta Google Scholar foi possível levantar soluções 

desenvolvidas que tratavam sobre similaridade de textos em Banco de Dados. 

Primeiramente foram utilizados os descritores [(plágio) and (educação a distância)], 

presentes no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) da Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME) que retornou em 1.630 artigos. Ao acrescentar as palavras chave 

“detecção”, e “banco de dados” a pesquisa resultou em 419 e 156 artigos 

respectivamente. Considerando ainda apenas artigos publicados no período de 2010 

à 2019, a pesquisa retornou 115 artigos. Todos os títulos foram lidos e 107 artigos que 
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não estavam relacionados com o foco da pesquisa, foram descartados. Os resumos 

de cinco artigos foram lidos e na observância de que não atendiam a necessidade, 

foram descartados. Outros três artigos foram lidos na íntegra e o de Flávia Aparecida 

Oliveira Santos de 2010, foi o escolhido pois atendia a necessidade, contendo um 

texto claro objetivo e didático, o que permitiu o desenvolvimento desta solução. 

Tomando como base, o método utilizado por Santos (2010) para o 

desenvolvimento de software detector de plágio entre documentos textuais, que está 

descrito no Referencial Teórico, ocorreu o desenvolvimento da “Ferramenta de 

detecção de similaridade de textos”, que é descrita a seguir.  

3.3  Desenvolvimento da Ferramenta de Detecção de Similaridade de Textos 

Como mencionado anteriormente, a construção de um TCC se dá a partir 

de uma determinada estrutura proposta pela Coordenação do curso. Um exemplo de 

estrutura/bloco pode ser: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados esperados e 

Referências. A partir da indicação dos orientadores/tutores sobre qual aluno deseja 

pesquisar e a porcentagem mínima de similaridade deve ser considerada para a 

pesquisa, o processo de pesquisa identifica quais blocos o aluno possui textos 

elaborados. 

A partir dessa informação, a comparação de cada bloco do aluno, que 

identificaremos como “texto 1”, ocorrerá com os blocos de mesmo tipo, dos demais 

alunos armazenados no banco de dados que identificaremos como “texto 2”. Em 

outras palavras, o texto da Introdução de um aluno é comparado com todos os textos 

de Introdução dos demais alunos, o texto do Método é comparado com todos os textos 

de Métodos e assim por diante. 

Para otimizar a pesquisa, alguns procedimentos são realizados:  

a) a primeira etapa consiste em remover dos “textos 1” e “textos 2”, os 

caracteres e os conectivos listados na figura a seguir: 
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Remoção de 

caracteres 

inválidos 

à, è, ì, ò, ù, á, é, í, ó, ú, ã, ĩ, õ, ũ, â, ê, î, ô, û, ä, ë, ï, ö, ü, ç, À,  Ì, Ò, Ù, Á, É, 

Í, Ó, Ú, Ã, Ĩ, Õ, Ũ, Â, Ê, Î, Ô, Û, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ç, ', \, @, #, $, %, ¨, &, *, (,) ,-, 

+, =, [, ], {, }, /, :, ; , < , > , ^, ~, ` , ', , ", ¹, ², ³, £, ¢, ¬, §, ª, º, °, !, ?; 

Remoção de 

conectivos 

o, ao, na, no, que, da, de, do, das, dos, com, para, por, esta, este, pela, 

pelo, dela, dele, num, numa, deste, desta, disto, dessa, desse, daquela, 

daquele, daquilo, aquilo, em, as, os, aos, ou, se, e, um, uma 

Fonte: Santos (2010, p. 40) 

Figura 7. Caracteres e conectivos retirados antes da comparação dos textos 

 

 

b) os códigos HTML6 também são retirados, pois são armazenados 

juntamente com os textos; 

c) todas as palavras são transformadas em minúsculas; 

d) todas as palavras do “texto 1” e “texto 2” são armazenadas em vetores 

(Arrays7) diferentes; 

f) é feito uma comparação entre os elementos dos vetores e contabilizado 

as palavras em comum; 

g) é calculado a porcentagem da quantidade de palavras em comum com 

a quantidade de palavras do “texto 1” de acordo com a fórmula: 

 

% de similaridade = Palavras em comum / Total de palavras em “texto 1” 

 

Se a porcentagem encontrada for maior ou igual a porcentagem solicitada 

pelo orientador/tutor, os dois textos são apresentados em tela além da identificação 

do nome do aluno, os textos encontrados e as porcentagens de similaridades 

encontradas em cada bloco. 

Esse processo pode ser realizado com no máximo 10 registros por vez, ou 

seja, o orientador pode determinar um aluno e aplicar a pesquisa ou pode determinar 

até no máximo 10 alunos e solicitar a pesquisa. 

 

 

 

 

                                                 
6 HMTL - Hyper Text Markup Language é uma "linguagem" que permite a construção das páginas da Internet.  
7 Array – em desenvolvimento de sistemas, é uma forma de organizar os dados na memória do computador 
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4  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E S C R I Ç Ã O   D O   P R O D U T O   |  22 

 

 

4.1 Ferramenta de Detecção de Similaridade de Textos 

Esta ferramenta pode ser acionada a partir da “Ferramenta de elaboração 

do Projeto de Intervenção”. A qualquer momento os orientadores/tutores conseguem 

verificar se existe textos ou parte de textos iguais no banco de dados da UNIFESP. 

Ao informarem uma porcentagem mínima de retorno de similaridade de texto e os 

trabalhos a serem pesquisados, a ferramenta faz a procura no banco de dados 

comparando os registros de acordo com o algoritmo adaptado de Flávia Santos 

(2010). 

A partir do resultado o orientador/tutor deve ler e comparar os textos 

retornados pela ferramenta e analisar se é caso de plágio ou não. Sendo positiva, 

deve retornar ao aluno, alertá-lo e solicitar que faça as devidas alterações no texto. 

A primeira versão desta ferramenta foi disponibilizada para os 

orientadores/tutores da 14ª edição do curso, e uma vez utilizada, foi solicitado que 

estes dessem um retorno quanto aos resultados obtidos. Foi criado um tópico 

específico sobre a “Ferramenta de detecção de Similaridade de textos” no fórum de 

interação da equipe e dos 28 orientadores/tutores, 20 (71%) deram o retorno. Foram 

relatados 25 casos de similaridades de textos, com 60% a 98% de similaridades. 

Casos esses que já foram solucionados pelos alunos, por orientação dos 

orientadores/tutores. Os 20 orientadores/tutores relataram no fórum que a ferramenta 

foi muito útil e de grande valia para o curso. Veja alguns retornos de 

orientadores/tutores quanto aos resultados da ferramenta: 

 

T1-É deslumbrante a ‘Ferramenta de Similaridade’. Identifiquei um trabalho 
com problema, acima de 80% no Resumo e nos Resultados Esperados. Mas 
já estou conversando com a aluna 
 
T2-A ferramenta é ótima! Fiz a verificação de todos os Pis, encontrei apenas 
04 com ‘similaridades muito similares demais’. Já orientei os alunos para 
efetuarem a correção. Os outros alunos tinham similaridades compatíveis 
com aquilo que se espera, ‘este estudo’, a ‘diabetes’... 
 
T3-Após realizar revisão de todos os PI's do grupo, encontrei similaridades 
acima de 60% em três trabalhos, sendo considerados plágios 
 
T4-[...] Os dois textos são praticamente idênticos, apensar de um trabalho ser 
sobre diabetes e o outro sobre hipertensão.  Vou dar o prazo para a aluna 
arrumar o trabalho até o dia 11. Os trabalhos dos demais alunos não 
apresentaram similaridades, mesmo com filtro em 50% 
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T5-No meu grupo não encontrei similaridades significativas, que demandem 
intervenção junto aos alunos. Os percentuais identificados foram baixos e se 
referem a problemas e resultados semelhantes, mas que não caracterizam 
cópias 

 

Os números de trabalhos com similaridades de textos indicados pelos 

orientadores/tutores, como resultado da utilização da Ferramenta de detecção de 

similaridade de textos, indicam que os trabalhos foram passados de alunos de edições 

anteriores do curso para os alunos da edição atual, provavelmente porque eles devam 

trabalhar nas mesmas Unidades Básicas de Saúde (USB) ou em mesmos Municípios. 

 

A seguir telas da ferramenta: 

Integração entre as ferramentas: Elaboração do Projeto de Intervenção e a 

de Similaridades de textos ocorre na interface através do botão “Verificar similaridade 

de TCC”. 

 

 

Fonte: UNA-SUS/UNIFESP, São Paulo, SP. 2019. 
 

Figura 8. Acionando a Ferramenta de detecção de Similaridades de Textos 

 

A imagem a seguir representa a tela em que o orientador/tutor indica quais 

alunos deseja pesquisar. É possível indicar de 1 a 10 alunos por vez. A indicação da 

porcentagem de similaridades também deve ser informada antes de pressionar o 

botão “Pesquisar”. 
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Fonte: UNA-SUS/UNIFESP, São Paulo, SP. 2019. 
 

Figura 9. Procurando similaridades de textos 

 

A ferramenta faz o processamento de busca e caso exista similaridades de 

textos que obedeçam a porcentagem indicada, aparecerá a tela a seguir: 

 

 

 Fonte: UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018 
 

Figura 10. Indicação de similaridades de textos entre os alunos indicados 

 

 

Na figura 10 foram encontradas similaridades de textos em 76% entre as 

alunas 3 e 1090 e também entre as alunas 9 e 1059 em 83,33%. Ao clicar na lupa, 

aparecerá a tela a seguir, em que são apresentados os textos lado a lado. No 

cabeçalho aparecem as identificações dos alunos: oferta, grupo e o nome do aluno. 
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Fonte: UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018 

Figura 11. Apresentação de textos similares encontrada pela ferramenta 

 

Com o resultado em tela, cabe ao orientador/tutor analisar os textos, 

compará-los e verificar se é caso de plágio. 

Ao constatar que houve caso de plágio, o orientador/tutor deve retornar ao 

aluno, explicar a ocorrência e solicitar as devidas correções. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A “Ferramenta de detecção de similaridade de textos” está em sua primeira 

versão, mas foi utilizada pelos orientadores/tutores da 14ª edição do curso de 

Especialização em Saúde da Família e se mostrou eficiente ao trazer textos com 

similaridades entre trabalhos de conclusão de curso, armazenados no banco de dados 

da UNA-SUS/UNIFESP. 

De acordo com as falas na página 19, os orientadores/tutores reconhecem 

que a ferramenta foi de grande utilidade para o processo educativo do aluno, munindo-

os com um referencial concreto do texto original e a partir desse referencial, poder 

conversar com o aluno. 

A ferramenta ainda deve ser aperfeiçoada, e para os próximos passos, esta 

deverá dar opção de comparar textos na Internet. Também está previsto a geração de 

pacote para distribuição dessa ferramenta bem como da Ferramenta de elaboração 

do TCC. 
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