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APRESENTAÇÃO 

 

Evidenciar um profissional com os conhecimentos e as habilidades que o qualifiquem a 

solucionar ou propor estratégias de solução a determinado problema social ou corporativo 

não é uma tarefa fácil. Inegavelmente, a articulação entre pesquisadores e as empresas é 

fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias e geração de inovação. Foi a 

partir desse contexto que surgiu o Sistema de Mapeamento de Competências e 

Interações - SisMapCI.  

Com esta solução, a busca por conhecimentos e habilidades dos pesquisadores da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, tanto pelo setor produtivo 

como pela comunidade em geral, será mais rápida e fácil, agilizando dessa forma, o 

processo inicial de interação para formação de parcerias.  

Também é possível, a partir da ferramenta, a sugestão de temas de pesquisas por parte 

do setor produtivo, informação esta, de extrema relevância, que aprimorará a utilização de 

conhecimentos e habilidades em pesquisas aplicadas, impactando a realidade local e 

regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este manual tem como objetivo orientar o usuário no modo de utilização do Sistema de 

Mapeamento de Competências e Interações (SisMapCI) da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco - UNIVASF. 

 

2. PLATAFORMA 

 

O SisMapCI é uma ferramenta web desenvolvida usando tecnologias como a linguagem 

de programação PHP em conjunto com CSS, JavaScript, AJAX e HTML.  É executada no 

servidor web Apache e utiliza para armazenamento e gerenciamento dos dados o 

PostgreSQL. Para funcionamento, necessita apenas de uma conexão com a Internet e um 

navegador. O sistema foi testado nos navegadores Firefox versão 82.0.2 e Google 

Chrome versão 86.0.4240.183. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

O público-alvo da plataforma são especialmente os pesquisadores da UNIVASF, setores 

de gestão da instituição, como o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, e empresas. Isso 

para as funcionalidades relacionadas aos cadastros, busca e interações do 

sistema,porém, o acesso ao formulário de busca do SisMapCI, que contempla uma base 

de habilidades e conhecimentos científicos que os docentes e técnicos possuem e 

produzem, é de acesso geral, ou seja, está disponível para qualquer pessoa ou empresa, 

que queira visitar o sistema, mesmo sem ter as credenciais de acesso. 

 

4. CONVENÇÕES E OPERAÇÕES COMUNS 

 

4.1. Convenções 

Este manual utiliza em sua estrutura as seguintes convençõestipográficas e de estilo: 

 

[Texto entre colchetes e em negrito]:Indica itens dos menus e submenus do sistema, bem 

como botõesexibidos nos formulários. Exemplo: Clique no botão [inserir] do formulário; 
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"texto entre aspas e em negrito":Indica nomes dos formulários. Exemplo: Ao abrir o 

formulário "Demandas"o usuário...; 

 

"texto entre aspas e itálico": indica o nome de um campo do formulário ou um valor para 

este campo. Ainda pode indicar referência a mensagens na tela. Exemplo:  para fazer o 

login o usuário deverá preencher os campos "usuário" e "senha". 

 

4.2.Função paginar e não paginar 

Os formulários de listagem apresentam em sua estrutura botões [Paginar](Figura 1) e 

[Não paginar] (Figura 2). 

 
Figura 1 - Função paginar. 

 

Figura 2 - Função não paginar. 

 

O objetivo da função Paginaré de fazer a organização dos registros limitando a 

quantidade de itens a serem exibidosna tela, sendo assim, os registros poderão ser 

apresentados em várias páginas seguidas. Nesse caso, o sistema fornecerá alguns 

botões de controle para navegação entre as páginas. Os botões fornecidos pelo sistema 

referente às páginas são: [Primeira], [Anterior], [Próxima]e [Última]. 

O usuário poderá optar pela função Não paginar, clicando no respectivo botão, assim 

todos os itens serão agrupados em apenas uma página e será acionada a barra de 

rolagem. 

 

4.3. Busca avançada 

Permite buscar itens  de  um  outro  cadastro. Essa funcionalidade pode ser utilizada em 

alguns formulários do SisMapCI como "Equipamentos"(Figura 3)e "Auto cadastro"de 

usuários da categoria"Empresa", por exemplo. 



  

 

8 8 

 
Figura 3 - Busca avançada. 

 

Ao clicar no botão  será aberta uma caixa de diálogo conforme imagem abaixo (Figura 

4): 

 
Figura 4 - Campo de busca avançada. 

 

Deve-se digitar pelo menos um caractere e depois clicar no botão [Buscar]. Ao clicar 

neste botãoo sistema fará uma busca instantânea na suabase de dados. Quanto mais 

significativo for o texto da busca, mais rápido será o resultado. O sistema está limitado a 

trazer no máximo 100 resultados. Caso o resultado seja maior do que 100, será exibido 

uma mensagem e os 100 primeiros resultados encontrados.Segue abaixo resultado de 

uma busca (Figura 5): 

 
Figura 5 - Resultado de busca avançada. 

 

Após o sistema listar os resultados na tela, para selecionar um resultado basta clicar na 

linha referente ao resultado desejado. Para apagar o resultado selecionado, basta clicar 

no botão  conforme imagem abaixo: 

 
Figura 6 - Opção para apagar resultado da busca selecionado. 
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4.4. Ordenar registros da listagem 

Nos formulários de listagem existe a possibilidade de ordenar os registros de acordo com 

o campo que se queira ordenar, bastando dar um cliquena coluna desejada, conforme 

mostra a Figura 7: 

 
Figura 7 - Opção de ordenar registros da listagem. 

 

No primeiro clique na coluna, o sistema ordenará em ordem crescente, no segundo 

clique, por ordem decrescente. 

 

4.5. Função Exportar 

Os formulários de listagem do SisMapCI apresentam em sua estrutura a opção de 

exportar seu conteúdo (Figura 8). 

 
Figura 8 - Opçãoexportar dados. 

 

Esta funcionalidade é muito prática e indicada quando o usuário desejar trabalhar com os 

dados exibidos no formulário fora da aplicação. A lista com os registros cadastrados no 

sistema podem ser exportados para um arquivo clicando no botão [Exportar]. A 

exportação é feita para um arquivo delimitado por tabulação com extensão ".txt". 
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5. ACESSO E CREDENCIAMENTO 

 

Para acessar o SisMapCI, o usuário deverá digitar o endereço 

www.sismapci.univasf.edu.brno navegador web de sua preferência. Será exibida a 

interface inicial do sistema (Figura 9), com as opções de busca,  informações sobre os 

termos mais buscados, gráfico com os pesquisadores mais acessados, e o menu com a 

opção de login. 

Figura 9 - Interface inicial do SisMapCI. 

 

Caso o usuário deseje acessar a área restrita do sistema, deverá clicar no menu [Iniciar] e 

em seguida clicar na opção  [Login (Entrar)], conforme mostra a Figura 10. 

Figura 10 - Formulário de identificação. 

 

Será exibido o formulário "Identificação". A partir dele, caso o usuário tenha feito o seu 

credenciamento, deverá preencher os campos "Usuário" e "Senha", e clicar no botão 

[Entrar]. Se o sistema não reconhecer o login,irá mostrar a mensagem “Usuário ou senha 

inválida!”. 
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Caso o usuário tenha se cadastrado no sistema mas tenha esquecido suas credenciais, 

deverá clicar no botão [Esqueci a senha], onde será apresentado o formulário intitulado 

"Recuperar senha" para recuperação dos dados de acesso (Figura 11). 

Figura 11 - Formulário de recuperação de senha. 

 

Nesse formulário é solicitado o preenchimento dos campos  "CPF" ou "CNPJ, "E-mail" e o 

texto com o código de segurança fornecido na própria tela, e em seguida deverá clicar no 

botão [Confirmar]. Assim, os dados informados serão analisados, e caso sejam válidos, o 

usuário receberá um e-mail com as credencias de acesso. Caso  queira desistir  da  

operação,  clique  em [Cancelar]. 

Caso não tenha feito ainda o credenciamento, deverá clicar no botão [Não possui 

cadastro?Faça agora!] e será exibido a tela "Auto cadastro" (Figura 12). 

Figura 12 - Formulário de auto cadastro. 

 

Nessa tela, para dar sequência ao preenchimento dos campos,o usuário deverá escolher 

sua categoria, conforme opções descritas abaixo: 
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• "Pesquisador":Para Docentes ou Técnicos Administrativos pesquisadores da 

Instituição. Os usuários dessa categoria serão vinculados ao perfil "Servidor" do 

sistema, que é um perfil pré-configuradocom as funcionalidadesespecíficas para 

um pesquisador; 

• "Empresa":Para todas as Empresas que tenham interesse em formar parcerias 

com a Instituição. Os usuários dessa categoria serão vinculados ao perfil 

"Empresa" do sistema, que é um perfil pré-configuradocom 

funcionalidadesespecíficas para umaempresa. 

 

Por padrão o formulário já é iniciado na categoria "Pesquisador".Após preencher todos os 

campos, o usuário deverá clicar no botão [Confirmar], e, caso os dados sejam válidos, ele 

receberá no e-mail informado os dados de login (usuário e senha). No caso de usuáriosda 

categoria "Empresa" é checado apenas se o campo "CNPJ" é válido ou não. Já para o 

usuário pertencente a categoria "Pesquisador", os dados são verificados de acordo com 

informaçõesregistradas no Sistema de Gerenciamento de Serviços (SGS) da 

Universidade, responsável por constituir uma base de usuários unificada da instituição. 

Caso  queira desistir  da  operação,  o usuário deverá clicar  em [Cancelar]. 

É importante ressaltar que os usuários do perfil "Administrador" ou outro perfil criado e 

adequado às necessidades de uso do sistema, serão gerados pelo gestor do SisMapCI. 

Após estar com suas credenciais cadastradas e ter se autenticado no sistema, será 

exibido inicialmente o formulário demonstrado na Figura 13. 

Figura 13 - Tela principal do SisMapCI após login. 

 

Parte 1 

111111 

Parte 2  

221211

1111 

Parte 3 

131111

11 
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A imagem acima mostra a tela principal do SisMapCI após o usuário fazer login.A "Parte 

1" exibe o Menu e os submenus de acesso asfuncionalidades do sistema, eles serão 

dispostos de acordo com o perfil do usuário. Na "Parte 2"  da tela, fica a identificação do 

usuário que está logado no sistema. São exibidos o "Nome", o "CPF" e o "e-mail"para 

usuários administrativos ou pesquisadores. Caso o usuário seja uma empresa serão 

exibidos os campos "Empresa", "CNPJ" e "e-mail".  Além dos campos informados também 

é exibido o botão [Sair],que também pode ser usado para fazer logoff no sistema.Por fim, 

na "Parte 3"   está o quadro dos últimos acessos onde são mostrados o "IP" da máquina, 

a "data" e o "horário" de acesso ao sistema, bem como as ações realizadas pelo usuário. 
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6. FUNCIONALIDADES 

 

O acesso às funcionalidades do sistema é feito a partir do menu vertical localizado na 

parte esquerda da tela. Ele traz as funções de cadastros e manutenção de dados, 

interações, relatórios, etc. Abaixo pode-se observar todas as opções de funcionalidades 

possíveis(Figura 14).  

 
Figura 14 - Menu do SisMapCI com todas as funcionalidades. 
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A visibilidade delas para um usuário vai depender do seu perfil de acesso. Nos tópicos 

seguintes deste manual serão detalhados cada ítem do menu. 

6.1. Iniciar 

 

6.1.1. Logoff 

Sempre que o usuário terminar de usar o sistema deverá clicar no menu [Iniciar] e no 

submenu [Logoff (Sair)]. Dessa forma impedirá que usuários não autorizados façam o uso 

indevido. 

 

6.1.2. Tela Principal 

Como já mencionado anteriormente (Figura 13) deste manual, esta opção é apresentada 

sempre que o usuário fizer o login no sistema, mas também poderá ser acessada clicando 

no menu [Iniciar] e no submenu [Tela Principal]. 

 

6.1.3. Buscar 

Clicando-se no menu [Iniciar] e no submenu [Buscar], será aberta a tela de busca do 

SisMapCI, conforme a Figura 15. 

Figura 15 - Formulário de busca. 

 

Nesta tela é apresentada a área ("área 1") que contém o campo "Buscar" para digitação 

de uma ou várias palavras-chave a serem pesquisadas na base de dados do sistema, 

área 1 

área 2 

área 3 
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separando-as com vírgula caso tenha mais de uma. O interessado na busca deverá 

selecionar qual opção de filtragem deseja realizar: "com qualquer um dos termos" ou 

"com todos os termos". No primeiro caso, a busca retornará todos os registros que 

contenham pelo menos uma das palavras-chave digitadas. Já na segunda opção, serão 

retornados todos os registros que contenham todos os termos digitados. Para efetivar a 

busca, o usuário deverá clicar no botão pesquisar, representado pelo ícone . 

Também é apresentado neste formulário a área com os termos mais buscados ("área 2"). 

Esta área consiste na apresentação das palavras-chave mais procuradas na base de 

dados da ferramenta até o momento. Cada uma delas corresponde a um link que ao ser 

clicado será realizado o procedimento de busca com a palavra destacada. 

Outro item disponível no formulário de busca são informações dos pesquisadores mais 

acessados através SisMapCI ("área 3"). Nessa área é exibido um gráfico com o nome do 

pesquisador e a quantidade de acessos que foram feitas em sua base de competências e 

habilidades registradas. Ao clicar no nome do pesquisador, que também é um link, o 

sistema irá mostrar detalhes sobre o mesmo.  

 

6.1.3.1.Resultado da busca e interações 

Quando realizado o procedimento de busca e encontrado ocorrências para o(s) termo(s) 

pesquisado(s), de acordo com os critérios utilizados, a tela de busca será exibida comona 

Figura 16. 
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Figura 16 - Formulário de busca com resultado. 

 

Nesta área ("área 4") é possível visualizar a quantidade de registros localizados na busca, 

bem como o botão [Imprimir lista], que poderá ser usado para impressão da lista com o 

resultado em arquivo no formato PDF. 

Também é apresentado na área central do formulário uma tabela com os registros 

localizados contendo as seguinte colunas: 

 

• "Pesquisador":Nome do pesquisador que possui em seu cadastro o termo 

buscado; 

• "Conhecimento/Laboratório":Especifica se é um item relacionado ao 

conhecimento/habilidade ou laboratório do pesquisador; 

• "Descrição":Descrição do item que contém o termo buscado. 

 

Quando clicado em um registro da coluna "Pesquisador", será exibido o formulário 

"Competências e Habilidades"(Figura 17). Nele é apresentado de forma unificadaos 

dados pessoais do pesquisador e todas as informações referentes aos conhecimentos, 

habilidades e laboratórios vinculados a ele, que tenham sido cadastrados e autorizados 

para exibição. 

área 4 
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Figura 17 - Formulário de competências e habilidades do pesquisador com todos os itens. 

 

De forma parecida também ocorre quando se clica nos registros das colunas 

"Conhecimento/Laboratório" ou "Descrição". A diferença é que a partir do clique em um 

registro dessas colunas serão exibidos apenas os dados pessoais, formação do 

pesquisador e o item que foi resgatado na busca (Figura 18). 
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Figura 18 - Formulário de competências e habilidades do pesquisador com um item específico 

 

É importante destacar que qualquer pessoa ou empresa pode realizar uma busca no 

SisMapCI, estando autenticada ou não no sistema. Porém, caso o usuário não tenha se 

autenticado, não serão exibidas as opções de interação com o pesquisador na tela de 

"Competências e Habilidades".  

Para que as opções de interação sejam disponibilizadas (Figura 19) é necessário que o 

usuário da categoria "Pesquisador" ou "Empresa" esteja autenticado no sistema com as 

suas credenciais de acesso. 
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Figura 19 - Formulário de competências e habilidades  com opções de interações habilitadas. 

 

Nesta janela, o usuário autenticado tem a opção de iniciar uma interação com um 

pesquisador através da marcação de um dos itens listados, bem como fazer o 

acompanhamento da interação, e, dependendo da situação em que ela se encontre, 

poderá realizar ações sobre a mesma. Seguem as ações e situações possíveis:  

 

Marcar item: Ao clicar nessa opção, o usuário marca o item compartilhado 

por um pesquisador e uma interação é iniciada; 

 

 Marcado: indica que o usuário marcou o item e iniciou uma interação; 

 

 Aguardando confirmação: indica que o item foi apenas marcado e 

está aguardando a confirmação da interação pelo usuário que a iniciou para que a mesma 

seja analisada pelo gestor de interações; 

 

 Confirmar: Nesse caso, ao clicar, o usuário confirma a interação, para 

análise, devendo preencher o campo "Descreva seu interesse por esse tópico";  
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Interesse confirmado: Indica que o usuário confirmou o interesse pela interação; 

 

 Aguardando análise: indica que o usuário confirmou interesse pela 

interação e está aguardando análise pelo setor responsável por fazera gestão das 

interações; 

 

 Análise realizada: Indica que o setor gestor das interações fez as devidas análises em 

relação a interação e informou o resultado para o usuário; 

 

Aguardando conclusão: indica que o setor gestor das interações já 

analisou a interação e está trabalhando para finalizá-la; 

 

Cancelar: opção disponível para que o usuário que iniciou a interação possa 

fazer o seu cancelamento, devendo preencher o campo "Descreva o motivo do 

cancelamento"; 

 

 Finalizado: Indica que a interação foi finalizada; 

 

 Cancelado: indica que a interação foi cancelada pelo usuário que a iniciou. 

Todas essas opções de ações e situações possíveis para uma interação, com exceção da 

opção [Marcar item], também estão disponíveis para os usuários das categorias 

"Empresa" e "Pesquisador" através do formulário "Minhas interações" (tópico 6.4.2., pág. 

43). 
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6.2. Tabelas 

 

6.2.1. Níveis de formação 

Clicando-se no menu [Tabelas] e no submenu [Níveis de formação], será aberta a tela 

abaixo: 

Figura 20 - Formulário Níveis de formação. 

 

Nessa tela serão listados os níveis de formação já cadastrados no sistema. O usuário 

poderá clicar em um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir um nível de 

formação.Para inserir um novo nível de formação, basta clicar no botão [Inserir] que está 

localizado no final da lista. 

 

6.2.2.Atividades econômicas 

Clicando-se no menu [Tabelas] e no submenu [Atividades Econômicas], será aberta a tela 

a seguir: 
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Figura 21 - Formulário Atividades Econômicas. 

 

Nessa tela serão listados as atividades econômicas já cadastradas no sistema. O usuário 

poderá clicar em um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir uma 

atividade econômica.Para inserir uma nova atividade econômica, basta clicar no botão 

[Inserir] que está localizado no final da lista. 

 

6.2.3.Campi 

Clicando-se no menu [Tabelas] e no submenu [Campi], será aberta a janela abaixo: 

Figura 22 - Formulário Campi. 
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Nessa tela serão listados campus já cadastrados no sistema. O usuário poderá clicar em 

um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir um campus. 

Para inserir um novo campus, basta clicar no botão [Inserir] que está localizado no final 

da lista. 

 

6.2.4.Situação da formação 

Clicando-se no menu [Tabelas] e no submenu [Situação da formação], será aberta a 

seguinte tela: 

Figura 23 - TabelaSituação da formação. 

 

Nessa tela serão listados todas as situações de formações já cadastradas no sistema. O 

usuário poderá clicar em um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir 

umasituação.Para inserir uma novasituação, basta clicar no botão [Inserir] que está 

localizado no final da lista. 

 

6.3. Cadastros 

 

6.3.1.Pessoas 

Clicando-se no menu [Cadastro] e no submenu [Pessoas], será aberta a seguinte tela: 
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Figura 24 - Cadastro de Pessoas. 

 

Nesta tela serão listadas informações sobre todas as pessoas que estão cadastradas no 

sistema. O usuário administrador poderá clicar em um dos três botões  para 

detalhar, alterar ou excluir uma pessoa. Ao clicar no botão [Inserir] será apresentada uma 

tela solicitando dados para a inclusão de uma nova pessoa, conforme imagem abaixo: 

Figura 25 - Cadastro Pessoas - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados solicitados, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a inclusão no sistema. Caso  queira desistir  da  operação,  clique  em 

[Cancelar]. 
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Observe que todos os dados, com exceção do "CPF",  possuem um campo auxiliar que 

determinará se eles serão visíveis nos resultados da busca ou não. Os usuários 

"Pesquisadores"serão registrados automaticamente neste cadastro quando fizerem o seu 

credenciamento para acessar o sistema. 

 

6.3.2. Dados pessoais 

Clicando-se no menu [Cadastros] e no submenu [Dados Pessoais], será aberta a seguinte 

tela: 

Figura 26 - Formulário Dados pessoais. 

 

Nesta tela serão apresentados os dados pessoaisdo usuário logado. Ele poderá clicar em 

um dos botões  para detalhar ou alterar seus dados. Caso o usuário clique no botão 

[alterar] será exibido o formulário conforme exibido na Figura 27: 
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Figura 27- Dadospessoais - Alteração. 

 

Depois de informado os novos valores para os campos que deseja alterar, basta clicar no 

botão [Confirmar] para que seja realizada a alteração no sistema. Caso  queira desistir  da  

operação,  clique  em [Cancelar]. 

Observe que todos os dados, com exceção do "CPF",  possuem um campo auxiliar que 

determinará se eles serão visíveis nos resultados da busca ou não.  

 

6.3.3. Formação Lattes 

Ao clicar no menu [Cadastros] e no submenu [Formação Lattes],será apresentadoo 

formulário "Formação Lattes", que poderá ser exibido de duas maneiras diferentes: A 

primeira (Figura 28), para o usuário logadoque pertença a categoria "Pesquisador", onde 

são listadosapenasdados sobre as formações acadêmicasdo próprio pesquisador, desde 

que ele tenha realizado a importação. 
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Figura 28 - Formação Lattes - usuário pesquisador. 

 

Para que sejafeito o carregamento dessas informações é necessário que o mesmo 

executea funcionalidade [Importar do currículo lattes] ou [Atualizar do currículo lattes], 

clicandono ícone .A partir deste botão é possível importar para o SisMapCI dados 

contidos no currículo lattes do pesquisador, bem como atualizar a lista com osregistros. 

A Segunda forma de exibição do formulário "Formação Lattes"(Figura 29)ocorre quando o 

usuário logado é um usuário administrativo. Dessa forma, serão listadas as formações 

acadêmicas de todos os pesquisadores cadastrados no SisMapCi que fizeram a 

importação dessas informações. 

 
Figura 29 - Formação Lattes - usuário administrativo. 
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Tanto o usuário pesquisador como administrador do sistema poderá clicar em um dos três 

botões  para detalhar, alterar ou excluir uma formação. É importante ressaltar que 

a opção alterar para este formulário só permite a modificação do campo "Visível",cujo 

valor indica se o item será visível ou não nos resultados das buscas. 

 

6.3.4.Outras Formações 

Ao clicar no menu [Cadastros] e no submenu [Outras formações],será apresentado o 

formulário "Outras formações", que poderá ser exibido de duas maneiras diferentes:  A 

primeira (Figura 30), para o usuário logado que pertença a categoria "Pesquisador", onde 

são listadosapenasdados sobre as formações acadêmicasdo próprio pesquisador, desde 

que ele tenha realizado a inserção. 

 
Figura 30 - Outras formações - usuário pesquisador. 

 

Para inserir uma formação o pesquisador deverá clicar no botão [Inserir].Após a ação 

será apresentada uma tela solicitando alguns dados para a inclusão de uma nova 

formação, conforme mostra a Figura 31: 
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Figura 31 - Outras formações - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados solicitados, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a inclusão no sistema. Caso  queira desistir  da  operação,  clique  em 

[Cancelar]. 

A Segunda forma de exibição do formulário "Outras formações"(Figura 32)ocorre quando 

o usuário logado é um usuário administrativo. Dessa forma, serão listadas as formações 

acadêmicas de todos os pesquisadores cadastrados no SisMapCi que fizeram a inserção 

dessas informações no sistema. Para essa categoria de usuário não está disponível a 

opção [Inserir], pois são dados cadastrados pelo próprio pesquisador. 

 
Figura 32 - Outras formações - usuário administrativo. 
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Tanto o usuário pesquisador como administrador dos sistema, poderá clicar em um dos 

três botões  para detalhar, alterar ou excluir uma formação. 

 

6.3.5.Linhas de pesquisa Lattes 

Ao clicar no menu [Cadastros] e no submenu [Linhas de pesquisa Lattes],será 

apresentado o formulário "Linhas de pesquisa Lattes", que poderá ser exibido de duas 

maneiras diferentes:  A primeira (Figura 33), para o usuário logado que pertença a 

categoria "Pesquisador", onde são listadosapenasdados sobre as linhas de pesquisasdo 

próprio pesquisador, desde que ele tenha realizado a importação. 

 
Figura 33 - Linhas de pesquisa Lattes - usuário pesquisador. 

 

Para que seja feito o carregamento dessas informações é necessário que o mesmo 

execulte a funcionalidade [Importar do currículo Lattes] ou [Atualizar do currículo Lattes], 

clicando no ícone . A partir deste botão é possível importar para o SisMapCI dados 

contidos no currículo lattes do pesquisador, bem como atualizar a lista com os registros. 

A Segunda forma de exibição do formulário "Linhas de pesquisa Lattes"(Figura 34)ocorre 

quando o usuário logado é um usuário administrativo. Dessa forma, serão listadas as 

linhas de pesquisas de todos os pesquisadores cadastrados no SisMapCi que fizeram a 

importação dessas informações do currículo Lattes. 
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Figura 34 - Linhas de pesquisa Lattes - usuário administrativo. 

 

Tanto o usuário pesquisador como administrador do sistema poderá clicar em um dos três 

botões  para detalhar, alterar ou excluir uma formação. É importante ressaltar 

que a opção alterar para este formulário só permite a modificação do campo "Visível", cujo 

valor indica se o item será visível ou não nos resultados das buscas. 

 

6.3.6. Conhecimentos/Habilidades 

Ao clicar no menu [Cadastros] e no submenu [Conhecimentos/Habilidades],será 

apresentado o formulário "Conhecimentos/Habilidades", que poderá ser exibido de duas 

maneiras diferentes:  A primeira (Figura 35), para o usuário logado que pertença a 

categoria "Pesquisador", onde são listadosapenasdados sobre Conhecimentos/ 

Habilidades do próprio pesquisador, desde que ele tenha realizado a inserção. 
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Figura 35 - Conhecimentos/Habilidades - usuário pesquisador. 

 

Para inserir  um conhecimento/habilidade o pesquisador deverá clicar no botão [Inserir], 

após a ação, será apresentada uma tela solicitando dados para a inclusão de um novo 

conhecimento/habilidade, conforme imagem abaixo: 

Figura 36 - Conhecimentos/Habilidades - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados solicitados, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a inclusão no sistema. Caso  queira desistir  da  operação,  o usuário deverá 

clicar em [Cancelar]. 
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A Segunda forma de exibição do formulário "Conhecimentos/Habilidades"(Figura 

37)ocorre quando o usuário logado é um usuário administrativo. Dessa forma, serão 

listados os conhecimentos/habilidades de todos os pesquisadores cadastrados no 

SisMapCi que fizeram a inserção dessas informações no sistema. Para essa categoria de 

usuário não está disponível a opção [Inserir], pois são dados cadastrados pelo próprio 

pesquisador. 

 
Figura 37 - Conhecimentos/Habilidades- usuário administrativo. 

 

Tanto o usuário pesquisador como administrador do sistema, poderá clicar em um dos 

três botões  para detalhar, alterar ou excluir um conhecimento/habilidade. 

 

6.3.7. Laboratórios 

Ao clicar no menu [Cadastros] e no submenu [Laboratórios],será apresentado o formulário 

"Laboratórios", que poderá ser exibido de duas maneiras diferentes:  A primeira (Figura 

38), para o usuário logado que pertença a categoria "Pesquisador", onde são 

listadosapenasdados sobre os laboratóriosvinculados ao próprio pesquisador, desde que 

ele tenha realizado a inserção. 
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Figura 38 - Laboratórios - usuário pesquisador. 

 

Para inserir  um laboratório o pesquisador deverá clicar no botão [Inserir], após a ação, 

será apresentada uma tela solicitando alguns dados para a inclusão donovo laboratório, 

conforme mostra a Figura 39 abaixo: 

Figura 39 - Laboratórios - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados solicitados, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a inclusão no sistema. Caso  queira desistir  da  operação, o usuário deverá 

clicar em [Cancelar]. 

 

A Segunda forma de exibição do formulário "Laboratórios"(Figura 40)ocorre quando o 

usuário logado é um usuário administrativo. Dessa forma, serão listados os 
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laboratóriosvinculadosa todos os pesquisadores cadastrados no SisMapCi que fizeram a 

inserção no sistema. Para essa categoria de usuário não está disponível a opção [Inserir], 

pois são dados cadastrados pelo próprio pesquisador. 

 
Figura 40 - Laboratórios - usuário administrativo. 

 

Tanto o usuário pesquisador como administrador do sistema, poderá clicar em um dos 

três botões  para detalhar, alterar ou excluir um laboratório. 

 

6.3.8. Equipamentos 

Ao clicar no menu [Cadastros] e no submenu [Equipamentos laboratórios],será 

apresentado o formulário "Equipamentos", que poderá ser exibido de duas maneiras 

diferentes:  A primeira (Figura 41), para o usuário logado que pertença a categoria 

"Pesquisador", onde são listadosapenasdados sobre os equipamentos dos 

laboratóriosvinculados ao próprio pesquisador, desde que ele tenha realizado a inserção. 
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Figura 41 - Equipamentos - usuário pesquisador. 

 

Para inserir  um equipamento o pesquisador deverá clicar no botão [Inserir], após a ação 

será apresentada uma tela solicitando alguns dados para a inclusão de um novo 

equipamento, conforme imagem abaixo: 

Figura 42 - Equipamentos - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados solicitados, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a inclusão no sistema. Caso  queira desistir  da  operação, o usuário deverá 

clicar em [Cancelar]. 

A Segunda forma de exibição do formulário "Equipamentos"(Figura 43)ocorre quando o 

usuário logado for um usuário administrativo. Dessa forma, serão listados os 

equipamentos dos laboratórios vinculados a todos os pesquisadores cadastrados no 
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SisMapCi que fizeram a inserção no sistema. Para essa categoria de usuário não está 

disponível a opção [Inserir], pois são dados cadastrados pelo próprio pesquisador. 

 
Figura 43 - Equipamentos - usuário administrativo. 

 

Tanto o usuário pesquisador como administrador do sistema, poderá clicar em um dos 

três botões  para detalhar, alterar ou excluir um equipamento. 

 

6.3.9.Empresas 

Clicando-se no menu [Cadastros] e no submenu [Empresas], será aberta a tela mostrada 

na Figura 44  a seguir: 

 

Figura 44 - Cadastro de Empresas. 
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Nesta serão listadas as empresas que estão cadastradas no sistema. O usuário poderá 

clicar em um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir uma empresa.Ao 

clicar no botão [Inserir] será apresentada uma tela solicitando alguns dados para a 

inclusão de uma nova empresa, conforme exibido na Figura 45 abaixo: 

Figura 45 - Cadastro Empresas - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados solicitados, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a inclusão no sistema. Caso  queira desistir  da  operação, o usuário deverá 

clicar em[Cancelar].Os usuários "Empresas"  serão registrados automaticamente neste 

cadastro quando fizerem o seu credenciamento para acessar o sistema. 

 

6.3.10. Dados da Empresa 

Clicando-se no menu [Cadastros] e no submenu [Dados da Empresa], será aberta a 

seguinte tela mostrada na Figura 46: 
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Figura 46 - Formulário Dados da Empresa. 

 

Nestatela serão apresentados os dados da empresavinculada ao usuário logado. Ele 

poderá clicar em um dos botões  para detalhar ou alterar os dados. Caso o usuário 

clique no botão [alterar] será exibido o formulário conforme a Figura 47 abaixo: 

Figura 47 - Dados da Empresa - Alteração. 

 

Depois de informado os novos valores para os campos que se deseja alterar, basta clicar 

no botão [Confirmar] para que ocorra a alteração no sistema. Caso  queira desistir  da  

operação,  o usuário deverá clicar em[Cancelar]. 
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6.4. Interações 

 

6.4.1. Interações - administrativo 

Clicando-se no menu [Interações] e no submenu [Interações adm], será aberta a seguinte 

tela: 

Figura 48 - Interações - administrativo. 

 

Nesta tela são listadas as interações relacionadas às competências dos pesquisadores 

que foram registradas no sistema, tanto as originadas por usuários da categoria 

"Pesquisador" como por usuários da categoria "Empresa".  

Nesta janela o usuário administrativo poderá fazer o acompanhamento das interações, e, 

dependendo da situação em que elas se encontrem, poderá realizar ações sobre 

asmesmas. Segue as ações e situações possíveis:  

 

Detalhar: ao clicar neste ícone será exibido detalhes sobre a interação; 

 

Marcado: indica que um usuário da categoria "pesquisador" ou "empresa" marcou o 

item de um pesquisador e iniciou uma interação; 

 

Aguardando confirmação: indica que o item foi apenas marcado e 

está aguardando a confirmação da interação pelo usuário que a iniciou, para que a 

mesma seja analisada pelo gestor de interações; 
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Interesse confirmado: Indica que o usuário que inicioua interação confirmou o 

interesse por ela; 

Confirme análise: Nesse caso, o usuário administrativo deverá realizar a ação de 

confirmar a análise feita em relação a interação aberta pelo usuário interessado no 

conhecimento/habilidade de um pesquisador da instituição. Ao clicar no ícone será 

apresentada uma tela com dados da interação e o campo "Resultado da análise" para ser 

preenchido, conforme mostrada na Figura 49 abaixo: 

Figura 49 - Interações - administrativo - Resultado da análise. 

 

Depois de informada a análise, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja realizada a 

ação. Caso  queira desistir da operação, o usuário deverá clicar no botão [Cancelar]; 

 

 Análise realizada: Indica que o usuário administrativo fez as devidas análises em 

relação a interação e informou o resultado para o usuário interessado; 

 

Finalizar: Nesta opção o usuário administrativo deverá realizar a ação de finalizar a 

interação informando para o interessado se é viável ou não a parceria. Ao clicar no ícone 

será apresentada uma tela com dados da interação e o campo "Conclusão" para ser 

preenchido, conforme mostra a Figura 50 a seguir: 
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Figura 50 - Interações - administrativo - Conclusão. 

 

Depois de informada a conclusão, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja 

realizada a ação. Caso  queira desistir da operação, o usuário deverá clicar no botão 

[Cancelar]; 

 

 Finalizado: Indica que a interação foi finalizada; 

 

Cancelado: indica que a interação foi cancelada pelo usuário que a inicou. 

 

6.4.2.Minhas Interações 

Clicando-se no menu [Interações] e no submenu [minhas Interações], será aberta a 

seguinte tela mostrada na Figura 51: 
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Figura 51 - Minhas interações. 

 

Nesta tela são listadas apenas as interações originadas pelo próprio usuário logado, tanto 

usuário da categoria "Pesquisador" como da categoria "Empresa". Nesta janela o usuário 

logado poderá fazer o acompanhamento de suas interações, e, dependendo da situação 

em que elas se encontrem, poderá realizar ações sobre as mesmas. Seguem as ações e 

situações possíveis:  

 

Detalhar: ao clicar neste ícone será exibido detalhes sobre a interação; 

 

 Marcado: indica que o usuário marcou o item e iniciou uma interação; 

 

Aguardando confirmação: indica que o item foi apenas marcado e 

está aguardando a confirmação da interação pelo usuário logado para que a mesma seja 

analisada; 

 

 Confirme o interesse: Nesse caso, o usuário logado deverá realizar a ação de 

confirmar o interesse pela interação iniciada. Ao clicar no ícone será apresentada uma 

tela com dados da interação e o campo "Descreva seu interesse por esse tópico" para ser 

preenchido, conforme a Figura 52: 
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Figura 52 - Minhas interações - Confirmar interesse. 

 

Depois de informar mais detalhes sobre o interesse pelo tópico, basta clicar no botão 

[Confirmar] para que seja realizada a ação. Caso queira desistir da operação, o usuário 

deverá clicar no botão[Cancelar]; 

 

 Interesse confirmado: Indica que o usuário confirmou interesse pela interação; 

 

 Aguardando análise: indica que o usuário confirmou interesse pela 

interação e está aguardando análise pelo setor responsável por fazera gestão das 

interações; 

 

 Análise realizada: Indica que um usuário administrativo fez as devidas análises em 

relação a interação e informou o resultado para o usuário; 

 

Aguardando conclusão: indica que o setor gestor das interações já 

analisou a interação e está trabalhando para finalizá-la; 

 

Cancelar: opção disponível para que o usuário que iniciou a interação possa fazer o 

seu cancelamento, devendo preencher o campo "Descreva o motivo do cancelamento"; 

 

 Finalizado: Indica que a interação foi finalizada por um usuário administrativo; 
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Cancelado: indica que a interação foi cancelada. 

 

6.4.3.Interessados em parceria 

Clicando-se no menu [Interações] e no submenu [Interessados em parceria], será aberta 

a seguinte tela mostrada na Figura 53: 

Figura 53 - Interessados em parceria. 

 

Nesta tela são listadas as interações originadas por outros usuários, tanto da categoria 

"Pesquisador" como da categoria "Empresa", interessados em algum item compartilhado 

pelo pesquisador que está logado,não sendo possívelpor parte do usuário logado, a 

realização de ações, pois se trata apenas de um formulário de acompanhamento das 

interações. Todos os ícones apresentados correspondem aos mesmos apresentados no 

tópico anterior deste manual (Tópico 6.4.2.). 

 

6.4.4. Demandas - administrativo 

Clicando-se no menu [Interações] e no submenu [Demandas adm], será aberta a seguinte 

mostrada na Figura 54: 
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Figura 54 - Demandas - administrativo. 

 

Nesta tela serão listadas as demandas que foram registradas no sistema por usuários da 

categoria "Empresa". Nesta janela o usuário administrativo poderá fazer o 

acompanhamento das demandas abertas, e, dependendo da situação, poderá realizar 

ações sobre as mesmas. Segue as situações e ações possíveis:  

 

 Detalhar: ao clicar neste ícone será exibido detalhes sobre a demanda; 

 

 Cadastrada: indica que um usuário da categoria "Empresa" cadastrou uma demanda 

da empresa na qual ele representa, com a intenção de formar parceria com a 

universidade para realizar a execução da mesma; 

 

 Receber: Nesse caso, o usuário administrativo deverá realizar a ação de receber a 

demanda cadastrada pela empresa; 

 

 Demanda Recebida: Indica que o usuário administrativo recebeu a demanda e fará as 

análises cabíveis; 

 

 Finalizar: Nesta opção o usuário administrativo deverá realizar a ação de finalizar a 

demanda, informando para a empresa se é viável ou não a parceria. Ao clicar no ícone 

será apresentada uma tela com dados da demanda e o campo "Resposta" para ser 

preenchido, conforme a Figura 55 abaixo: 
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Figura 55 - Demandas - administrativo - Finalizar demanda. 

 

Depois de informada a resposta, basta clicar no botão [Confirmar] para que seja realizada 

a ação. Caso queira desistir da operação, o usuário deverá clicar no botão[Cancelar]; 

 

Demanda finalizada: indica que a demanda foi finalizada; 

 

Cancelar: ícone para cancelar a demanda; 

 

Demanda cancelada: indica que a demanda foi cancelada. 

 

6.4.5.Demandas 

Clicando-se no menu [Interações] e no submenu [Demandas], será aberta a seguinte tela 

mostrada na Figura 56: 
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Figura 56 - Cadastro de Demandas. 

 

Nesta tela serão listadas as demandas que foram inseridas no sistema pelo 

usuáriopertencente a categoria "Empresa". Nessa janela o usuário poderá fazer o 

acompanhamento de suas demandas, e, dependendo da situação, poderá realizar ações 

sobre as mesmas. Segue as situações e ações possíveis:  

 

 Detalhar: ao clicar neste ícone será exibido detalhes sobre a demanda; 

 

 Cadastrada: indica que o usuário logado, que representa uma empresa, cadastrou 

uma demanda com a intenção de formar parceria com a universidade para viabilizarem a 

execução da mesma; 

 

 Alterar: Nesse caso, o usuário terá a opção de alterar algum valor digitado nos 

campos da demanda. Ao clicar no ícone será apresentado formulário conforme Figura 57 

abaixo: 
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Figura 57 -  Demandas - Alteração. 

 

Depois de alterar os valores dos campos desejados, basta clicar no botão [Confirmar] 

para que seja realizada a ação. Caso queira desistir da operação, o usuário deverá clicar 

no botão[Cancelar]. É importante ressaltar que a alteração só é possível antes que a 

demanda seja recebida pelo setor que faz a gestão das demandas; 

 

 Demanda Recebida: Indica que o usuário administrativo recebeu a demanda e fará as 

análises cabíveis; 

 

Demanda finalizada: indica que a demanda foi finalizada; 

 

Cancelar: ícone para cancelar a demanda; 

 

Demanda cancelada: indica que a demanda foi cancelada. 

 

Ao clicar no botão [Inserir], que está localizado no final da lista do formulário "Cadastro de 

Demandas" (Figura 56), será apresentada uma tela solicitando alguns dados para a 

inclusão de uma nova demanda, conforme a Figura 58 abaixo: 
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Figura 58 - Cadastro Demandas - Inclusão. 

 

Depois de informado os dados nos campos "Assunto", "Descrição da demanda", e 

anexado um arquivo no formato pdf no campo"Arquivo", basta clicar no botão [Confirmar] 

para que seja realizada a inclusão da demanda no sistema. Caso queira desistir da 

operação, o usuário deverá clicar no botão [Cancelar]. 
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6.5. Relatórios 

 

6.5.1. Termos buscados 

 

Para acessar o formulário de criação do relatório com os termos mais buscados, basta 

clicar no menu [Relatórios] e em seguida no submenu [Termos buscados], será aberta a 

seguinte tela mostrada na Figura 59: 

Figura 59 - Formulário para geração do relatório dos termos mais buscados. 

 

Nesta tela o sistema permite que sejam aplicados filtros como "data inicial", "data final" e 

"contendo a palavra", podendo estes campos serem preenchidos como o usuário desejar. 

Também é possível o agrupamento dos dados por "dia", "mês" ou "ano" através do campo 

"Agrupar por". Ainda é possível configurar o formato do arquivo a ser gerado (pdf, xls ou 

txt), o tipo de papel, a orientação e a fonte a ser utilizada. Depois de fornecer essas 

informações, basta clicar no botão [Confirmar] para o sistema gerar o relatório. Na Figura 

60 abaixo, podemos ver o exemplo de um relatório gerado em formato pdf: 
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Figura 60 - Relatório dos termos mais buscados. 

 

6.5.2. Pesquisadores mais acessados 

Para acessar o formulário de criação do relatório com os Pesquisadores mais acessados, 

basta clicar no menu [Relatórios] e em seguida no submenu [Pesquisadores mais 

acessados], será aberta a seguinte tela mostrada na Figura 61: 

Figura 61 - Formulário para geração do relatório de pesquisadores mais acessados. 
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Nesta tela o sistema permite  que  sejam  aplicados filtros como "data inicial", "data final" 

e "Nome do pesquisador / CPF", podendo estes campos serem preenchidos como o 

usuário desejar. Também é possível o agrupamento dos dados por "dia", "mês" ou "ano" 

através do campo "Agrupar por". Ainda é possível configurar o formato do arquivo a ser 

gerado (pdf, xls ou txt), o tipo de papel, a orientação e a fonte a ser utilizada. Depois de 

fornecer essas informações, basta clicar no botão [Confirmar] para o sistema gerar o 

relatório. Na Figura 62 abaixo, podemos ver o exemplo de um relatório gerado em formato 

pdf: 

Figura 62 - Relatório dos pesquisadores mais acessados. 

 

6.5.3. Demandas empresariais 

Para acessar o formulário de criação do relatório com as demandas empresariais, basta 

clicar no menu [Relatórios] e em seguida no submenu [Demandas empresariais], será 

aberta a seguinte tela mostrada na Figura 63: 

 

Figura 63 - Formulário para geração do relatório de demandas empresariais. 

 

Nesta tela o sistema permite  que  sejam  aplicados filtros como "data inicial", "data final", 

"Empresa", "Atividade econômica""Contendo a palavra" e "Situação da demanda", 



  

 

55 55 

podendo estes campos serem preenchidos como o usuário desejar. Também é possível 

configurar o formato do arquivo a ser gerado (pdf, xls ou txt), o tipo de papel, a orientação 

e a fonte a ser utilizada. Depois de fornecer essas informações, basta clicar no botão 

[Confirmar] para o sistema gerar o relatório. Na Figura 64 abaixo, podemos ver o exemplo 

de um relatório gerado em formato pdf: 

 

Figura 64 - Relatórios com as demandas empresariais. 

 

6.5.4. Atividades econômicas mais demandadas 

Para acessar o formulário de criação do relatório com as atividades econômicas mais 

demandadas, basta clicar no menu [Relatórios] e em seguida no submenu [Ativ. econôm. 

mais demandadas], será aberta a seguinte tela mostrada na Figura 65: 

 

Figura 65 - Formulário para geração do relatório de atividades econômicas mais demandadas 

 

Nela, o sistema permite que sejam aplicados filtros como "data inicial", "data final", 

"Atividade econômica" e "Situação da demanda", podendo estes campos serem 
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preenchidos como o usuário desejar. Também é possível o agrupamento dos dados por 

"dia", "mês", "ano" e outras opções através do campo "Agrupar por". Ainda é possível 

configurar o formato do arquivo a ser gerado (pdf, xls ou txt), o tipo de papel, a orientação 

e a fonte a ser utilizada. Depois de fornecer essas informações, basta clicar no botão 

[Confirmar] para o sistema gerar o relatório. Na Figura 66, podemos ver o exemplo de um 

relatório gerado em formato pdf: 

 

Figura 66 - Relatórios com as atividades economicas mais demandadas. 

6.6. Configuração 

 

6.6.1. Usuários 

Para visualizar os usuários do sistema, deve-se acessar o menu [Configuração] e em 

seguida clicar no submenu [Usuários]. Será aberta uma tela (Figura 67) listando os 

usuários já cadastrados. Para realizar uma busca rápida por um usuário específico basta 

informar o "login", "cpf", "cnpj" ou "nome" (pessoa ou empresa) no campo “Busca Rápida”. 

Figura 67 -Formulário de gerenciamentodeusuários. 
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Pode-se ainda clicar em um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir um 

usuário.Para inserir um novo usuário, basta clicar no botão [Inserir] e fornecer as 

informações solicitadas. 

 

6.6.2. Perfis 

Para visualizar os perfis do SisMapCI, deve-se acessar o menu [Configuração] e em 

seguida clicar no submenu [Perfis]. Será aberta uma tela listando os perfis já cadastrados 

no sistema (Figura 68). 

Figura 68 -Formulário de gerenciamento de perfis. 

 

Pode-se ainda clicar em um dos três botões  para detalhar, alterar ou excluir um 

perfil. Para inserir um novo perfil, basta clicar no botão [Inserir] e fornecer as informações 

solicitadas. 

6.6.3. Permissões de atividades para os perfis 

Para visualizar as atividades permitidas e não permitidas por perfil, deve-se clicar no 

menu [Configuração] e em seguida no submenu [Atividades para os perfis]. O usuário 

deverá selecionar o perfil no campo "Perfil"conforme a Figura 69: 
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Figura 69 -Formulário de gerenciamentode atividades para os perfis. 

Serão exibidas duas caixas, uma informando quais as atividades não são permitidas e a 

outra informando as atividades permitidas para o perfil selecionado no filtro. 

Para dar permissão de acesso a alguma atividade, basta selecioná-la na caixa 

"Atividades não permitidas" e clicar no botão [Permitir atividades selecionadas]. Para tirar 

a permissão de acesso de alguma atividade, é necessário selecioná-la na caixa 

"Atividades permitidas" e clicar no botão [Impedir atividades selecionadas]. 

 

6.6.4. Perfis dos usuários 

Para visualizar os perfis dos usuários, deve-se clicar no menu [Configuração] e em 

seguida no submenu[Perfis dos usuários]. Deve-se selecionar o usuário no filtro "Nome". 

conforme a Figura 70: 
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Figura 70 -Formulário de gerenciamentode perfis dos usuários. 

Serão exibidas duas caixas, uma informando quais os perfis não permitidos e a outra 

informando os perfis permitidos para o nome selecionado no filtro. 

Para dar permissão de acesso a algum perfil, basta selecioná-lo na caixa "Perfis não 

permitidos" e clicar no botão [Permitir perfis selecionados]. Para tirar a permissão de 

acesso de algum perfil, é necessário selecioná-lo na caixa "Perfis permitidos" e clicar no 

botão [Impedir perfis selecionados]. 

6.6.5. Usuários dos Perfis 

Para visualizar os usuários de um perfil, deve-se clicar no menu [Configuração] e em 

seguida no submenu [Usuários dos perfis]. Deve-se selecionar o perfil desejado através 

do filtro "Perfil", conforme a Figura 71: 
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Figura 71 -Formulário de gerenciamentodos usuários dos perfis. 

Serão exibidas duas caixas, uma informando quais os usuários não permitidos e a outra 

informando os usuários permitidos para o perfil selecionado no filtro. 

Para atribuir um perfil de acesso a algum usuário, basta selecioná-lo na caixa "Usuários 

não permitidos" e clicar no botão [Permitir usuários selecionados]. Para desvincular um 

perfil de acesso de um usuário, é necessário selecioná-lo na caixa "Usuários permitidos" 

e clicar no botão [Impedir usuários selecionados]. 

 

6.6.6. Alterar senha 

Para alterar a senha de acesso ao SisMapCI, basta clicar no menu [Configuração] e em 

seguida no submenu [Alterar Senha]. Será aberta a janela a seguir (Figura 72): 

Figura 72 -Formulário para alterar senha. 
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O sistema informará o login que está sendo utilizado e solicitará que seja informada a 

"Senha atual". Será necessário digitar a "Nova senha" e depois confirmá-la digitando 

novamente. Após esses passos, basta clicar no botão [Alterar Senha]. 

 

6.7. Administração 

 

6.7.1. Log de Acessos 

O sistema SisMapCI grava todo o histórico de acessos feitos. Para visualizar o histórico é 

preciso clicar no menu [Administração] e em seguida no submenu [Log de acessos]. Será 

aberta a seguinte telada Figura 73:  

Figura 73 -Formulário com registros deLogs de acessos 

 

Nesta tela o administrador do sistemadeverá escolher o "Usuário"que se deseja verificar 

os logs, bem como os filtros "Data inicial" e/ou"Data final". O sistema exibirá a "data", 

"horário" e o "número IP" da máquina que acessou o sistema, os menus que foram 

acessados e as ações que foram executadas.  


