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Site
http://www.anticutandpaste.
com/download/
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gratuito
não

Center for Academic Integrity

http://www.academicintegrit
y.org/

CheckForPlagiarism.net

http://www.checkforplagiari
sm.net/
www.ephorus.pt

Ephorus

pago

não

Pago
não

Etblast

http://etest.vbi.vt.edu/etblas
t3/

Gratuito

Descrição
O AntiPlagiarist compara múltiplos documentos rapidamente,
procurando por trechos de textos que foram copiados e colados. Os
fragmentos suspeitos são relatados em um formato de fácil
compreensão, contendo os trechos suspeitos, número de linha e
coluna onde se encontram em seus respectivos documentos e o
número de caracteres contidos em cada um.
Fórum destinado ao fortalecimento e desenvolvimento de princípios e
valores acadêmicos entre alunos, professores instrutores e
administradores. O site também disponibiliza subsídios e oferece
respaldo para a implementação de políticas e iniciativas de integridade
acadêmica em instituições interessadas.
Ferramenta que permite a menor possibilidade de plágio de
documentos digitalizados.
Com Ephorus, você prevenirá o plágio sem qualquer esforço
adicional. Além disso, com este software, líder do mercado no campo
de anti-plágio, você terá a segurança do melhor serviço com o mais
baixo preço. Com Ephorus, ensinar será novamente divertido! Pode
criar uma conta de demonstração.
O software Etblast identifica a duplicação de palavras-chave e
compara a proximidade e o encadeamento de palavras, entre outras
variáveis.
Oferece um método eficiente e rápido para conduzir buscas na
literatura científica e permite aos editores de revistas identificar a
ocorrência de práticas questionáveis de publicação. A ferramenta
também é útil para pesquisadores que desejam verificar se e quando
o tema do projeto em que estão trabalhando foi objeto de publicações
anteriores, não apenas para ampliar o conhecimento, mas também
para identificar possíveis colaboradores.
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Site
http://www.farejadordeplagi
o.com.br/
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Gratuito sem
registro, pago com
registro
não

JANE

http://www.biosemantics.or
g/jane/

Plagiarism Advice

Plagiarism.org

http://www.plagiarismadvic
Trial
e.org/
http://www.plagiarismdetect Uso limitado gratuito,
.com/index.php
Pago para analises
avançadas
http://www.plagiarism.org/

Plagiarisma - Online

http://plagiarisma.net/

Plagiarism Detect (inglês)
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Gratuito

sim

não

Gratuito
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Descrição
Software brasileiro de detecção de plágio. O “Farejador de Plágio”:
programa criado pelo professor do curso de Sistemas da Informação
da Universidade do Contestado-SC, Maximiliano Zambonatto Pezzin.
O rastreador busca dados e informações em diversos sites para
acusar o plagiamento em um trabalho acadêmico através de um
software instalado, por download, no computador. O programa faz a
analise em trabalhos que são submetidos eletronicamente (upload). A
versão gratuita analisa apenas uma parte do arquivo enviado.
A verificação completa é disponibilizada apenas para assinantes
JANE é um recurso que permite não só identificar trabalhos
semelhantes para prevenir o plágio. Também pode ser usado para
identificar
autores, artigos
e periódicos
que estão divulgando
Oferece conselhos
para prevenção
de plágio
Programa de detecção de plágio com a possibilidade de uso limitado
gratuito. Analises avançadas requerem que o usuário seja assinante.
Página norte-americana com variado conteúdo relacionado ao plágio.
O Plagiarisma.net é um detector de plágio que pode ser usado online,
sem precisar instalar nada no seu computador.
Basta incluir um pequeno trecho do texto para iniciar a pesquisa. São
mais de 190 idiomas suportados, inclusive o português.
A pesquisa é rápida e em alguns segundos você tem um relatório com
todas as páginas que contém o texto plagiado.
O resultado inclui também resultados semelhantes, que podem não
ser necessariamente plágio, mas são bastante “parecidos”.
No final, você tem um sumário com a quantidade de palavras,
sentenças e um percentual de originalidade, que mede a chance do
seu texto ter sido plagiado.
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Site
http://www.plagium.com/

http://www.plagius.com/s/br Gratuito para testar
/Versoes.aspx

Safe assign

http://safeassign.com/

Uso limitado

ScholarOne

http://scholarone.com/

Pago

http://www.turnitin.com/

Viper

http://www.scanmyessay.c
om/

Elaborado pela DGDI - DT-SIBi/USP

Descrição

não

Plagium é um site gratuito que rastreia a internet para identificar se
alguém plagiou seu material: você pode informar um trecho do texto
ou um endereço (URL) para análise. A análise não é feita em
arquivos, mas em fragmentos inseridos em uma caixa de textos.
O resultado sai na hora, inclusive com uma linha do tempo, para saber
quando cada site publicou algo seu.

Gratuito

Plagius - Detector de Plágio
Personal 2.0

Turnitin

Recursos
adicionais

Pago

Software que foi inventado e defendido pelo formando em Ciência da
Computação, Gustavo A. Hennig, em seu Trabalho de Conclusão de
Curso e popularizado na internet para ajudar a melhorar o nível dos
trabalhos acadêmicos.
Serviço de detecção de plágio que pode ser utilizado por instituições
de ensino que possuem licença de uso do Blackboard (plataforma
virtual de aprendizagem).

sim

Ferramenta profissional que se propõe a gerir todos os processos de
editoração e publicação científica, englobando fluxos e ferramentas de
revisão e prevenção de plágio.

sim

Site norte-americano com serviços voltados para a identificação e
prevenção do plágio que agrega ferramentas educacionais

sim

É uma ferramenta de ensino, utilizado pelos professores, docentes e
estudantes em todo o mundo para detectar casos de plágio em
trabalhos acadêmicos, como ensaios, dissertações e pedaços de
curso.

Gratuito
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