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APRESENTAÇÃO 

 

SISTEMA CEUA é um software desenvolvido para ambiente WEB, tem por finalidade auxiliar 

no gerenciamento não somente das comissões de ética no uso de animais de experimentação, mas 

também dos comitês que avaliam estudos que não envolvem animais vertebrados. 

Embora o aplicativo apresente um número significativo de “telas”, foram tomadas todas as 

precauções para que se tornasse um sistema intuitivo e de fácil navegação. A ferramenta dispõe de 

dois módulos externos para entrada de dados. Portanto, é possível gerenciar duas categorias 

diferentes de protocolos de pesquisas, uma vez que são disponibilizados aos pesquisadores dois 

módulos de formulários. 

Tanto o preenchimento quanto a submissão do protocolo de pesquisa é muito simples, em 

todo o processo há guias de orientação, basta passar o ponteiro do mouse sobre a área do campo, 

e caso o pesquisador deixe de preencher algum campo de conteúdo obrigatório, será emitido um 

alerta no momento da gravação. 

Na primeira submissão, assim que o pesquisador preenche todas as informações, ao final do 

processo é fornecido um código de acesso, com esse código o usuário poderá acompanhar o status 

do protocolo na CEUA.  

A administração de todo o processo na secretaria segue uma regra lógica, em que se buscou 

ao máximo aproximar-se da rotina da CEUA. Com um MENU completo e bem distribuído, além de 

gerenciar as atividades dos trabalhos submetidos, permite a secretaria realizar intervenções no 

conteúdo e comportamento de algumas funções do aplicativo. 

A distribuição dos protocolos aos RELATORES é realizada de forma livre, ou seja, um mesmo 

estudo pode ser encaminhado para inúmeros relatores simultaneamente, além da possibilidade de 

inclusão de relatores add hoc, lembrando ainda que, no caso de resposta as pendências emitidas 

pela CEUA, toda documentação do estudo retornará aos mesmos revisores iniciais. 

Em resumo, o sistema é uma ferramenta muito útil para a instituição e obviamente para a 

comissão, pois não se limita apenas ao recebimento e acompanhamento de documentos, a 

secretaria terá a sua disposição uma infinidade de recursos gerenciáveis sem a necessidade da 

intervenção de programadores. 
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MENU EXTERNO DA PÁGINA 
  

 O MENU externo foi simplificado, porém atende de forma satisfatória as necessidades do 

aplicativo, conta com a opção principal, formulários, que pode estar dividido em duas categorias: 

envolvendo animais vertebrados e não vertebrados (dependerá das configurações adotadas por 

cada CEUA), opção orientações: local destinado a uma breve explicação sobre o funcionamento da 

ferramenta e a forma de acesso, opção membros: onde consta a lista de membros relatores da 

CEUA, bem como coordenador, vice e responsável pela secretaria, opção contato: ferramenta 

muito útil e ágil para pesquisadores ou interessados na área, é uma forma muito eficaz de contato 

direto com a CEUA. 

 

 

Por fim, temos a opção “ADMIN CEUA”, local de área restrita responsável por garantir o 

acesso dos administradores e relatores cadastrados pela CEUA. 

 

SISTEMA UNIFICADO DE LOGIN 

 

 O sistema unificado de login nada mais é do que a possibilidade de logar administradores e 

relatores através da mesma área de acesso “ADMIN CEUA”, ou seja, o aplicativo realiza os 

redirecionamentos de acordo com o e-mail e senha de cada usuário. 
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CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO 

 

Algumas precauções foram tomadas a fim de tornar factível e de fácil compreensão a 

administração do sistema, levando-se em consideração a grande quantidade de funcionalidades.  

O comportamento do aplicativo, bem como o conteúdo disponível em alguns campos dos 

formulários, são controlados através das configurações do sistema, presente apenas no acesso 

como administrador.  

Antes de falarmos sobre a recepção, devolução e indicação de projetos aos relatores, iremos 

abordar os ajustes do sistema, para que assim a secretaria configure corretamente o aplicado.  

 

1: Dados CEUA – local dos dados cadastrais da CEUA, como por exemplo os dados do rodapé, nome 

do coordenador, vice, secretaria e configurações de e-mail. Também responsável pelo 

gerenciamento de algumas atividades do sistema como segue abaixo: 
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A – “Usar base de e-mails”: Ao optar por “SIM”, significa que o sistema só aceitará projetos de 

pesquisadores com e-mail cadastrados na base de dados da CEUA. Este cadastro deve ser realizado 

no “item 15” do menu configurações (“Autorizados”). Caso opte por “NÃO”, o sistema apenas 

deixará de usar o banco de e-mail. Portanto, não há necessidade de excluir os e-mails já 

registrados. 

 

B – “Frequência Relatórios”: Neste item a CEUA poderá definir a frequência que o sistema deve 

considerar para iniciar a cobrança de relatórios parciais/finais (as opções são:  trimestral, semestral, 

anual ou desabilitado).  

IMPORTANTE: A MUDANÇA DESSE PARÂMETRO AFETARÁ TODO O SISTEMA, PORTANTO, SE A CEUA OPTAR POR UM 

TEMPO MENOR QUE O PRÉ-ESTABELECIDO, PODERÁ INICIAR UM ENVIO EM MASSA DE ALERTAS DE COBRANÇA, BEM 

COMO BLOQUEAR TODOS OS PESQUISADORES QUE AGORA PASSARÃO A CONDIÇÃO DE “DEVEDOR”. 

ENQUANTO O PESQUISADOR NÃO SUBMETER O RESPECTIVO RELATÓRIO, O SISTEMA MANTERÁ BLOQUEADA A  
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SUBMISSÃO DOS SEUS PROJETOS. 

C – “Frequência Cobrança”: Define-se a frequência do envio de alertas de cobrança dos relatórios 

parciais/finais (a cada 2, 5 e 7 dias). 

D – “Tolerância de Análise”: Está relacionada ao tempo que a CEUA dará para cada RELATOR 

concluir a sua análise, que poderá ser de 7, 10, 15, 30 dias ou desabilitado a imposição de prazos. 

Se houver limite estabelecido, o sistema fará a checagem automaticamente e encaminhará além do 

primeiro aviso no momento da indicação de relatoria, mais 2 alertas antes da data limite, e uma vez 

expirado o prazo, o projeto deixará de estar disponível para o relator e retornará a secretaria para 

uma nova indicação (o retorno do projeto a secretaria só ocorrerá se todos os revisores excederem 

o prazo para análise). 

E – “Compartilhar Parecer”: Se selecionado “SIM”, quando o projeto for analisado por 2 ou mais 

relatores, todos os envolvidos terão acesso ao relato dos seus pares. 

F – “Mostrar proj. em relatoria”: Ao optar “SIM”, será habilitado no acesso relator, uma área que 

listará todos os projetos que estão em relatoria na comissão, independente de quem seja o revisor 

(apenas visualização). 

G – “Bloqueio de Plataforma”: Realiza o bloqueio da plataforma adicional do sistema, ou seja, não 

será possível submeter projetos que não envolvem animais vertebrados. 

 

H – “Cronograma Restrito”: Ao optar por “SIM”, impedirá que o pesquisador informe no 

cronograma de execução, uma data de início menor ou igual à data atual. 

AINDA DENTRO DO FORMULÁRIO DE DADOS DA CEUA, O ADMINISTRADOR PODERÁ OPTAR POR 

MANTER O SISTEMA FORA DO AR SEM A INTERVENÇÃO DO PESSOAL DE TI (Para retornar o 

funcionamento, clique em “Comissão de Ética”, acesse novamente o sistema como administrador, 

vá até “configurações”, “Dados CEUA” - Manter Sistema fora do ar: “NÃO”). 
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2: Campus/Unidades – ao adicionar os campus ou unidades da instituição, automaticamente essa 

informação passará a compor o formulário de submissão, bem como o relatório de atividades da 

CEUA, que fará extração de dados por “CAMPUS/UNIDADES” (Formulário 1/4). 

 

3: Finalidade – cadastro das possíveis finalidades de cada proposta, previamente o sistema traz: 

ENSINO, PESQUISA, TREINAMENTO, ALIMENTAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO, porém, é 

permitido a cada CEUA incluir ou inativar itens específicos, por exemplo: remover o item ENSINO, e 

adicionar “RECURSOS DIDÁTICOS”, “AULA PRÁTICA”, “CURSO”, etc (Formulário 1/4). 

 

4: Áreas – cadastro dos departamentos/disciplinas/setores ou áreas da instituição, que também 

afetará os formulários disponibilizados aos pesquisadores, bem como o relatório gerado pelo 

sistema (Formulário 1/4). 
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5: Vínculos – cadastro dos tipos de vínculos dos pesquisadores com a instituição: os valores pré-

definidos seguem uma hierarquia muito comum em instituições federais, portanto, é possível 

adicionar ou inativar qualquer opção da lista (Formulário 1/4). 

 

6: Objetivo acadêmico – cadastro dos níveis acadêmicos oferecidos pela instituição: assim como 

nos itens acima, também é permitido incluir ou inativar um valor específico. O único cuidado que se 

deve ter é não confundir nível acadêmico com o objetivo da proposta (Formulário 1/4), por ex:  

Iniciação Científica: Objetivo da Proposta 

Graduação: Objetivo Acadêmico  

Aula Prática/Treinamento: Objetivo da Proposta 

Não envolve obtenção de título: Objetivo Acadêmico 
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7: Função de Equipe – o sistema CEUA permite ao pesquisador cadastrar a equipe envolvida no 

projeto, e como forma de identificação, é possível apontar a função de cada integrante (Formulário 

1/4). 

 

8: Biotério – cadastro dos locais responsáveis pelo fornecimento de animais. Através desta tela a 

CEUA poderá gerenciar os biotérios conveniados e certificados para funcionamento.  

 

Chamamos a atenção para alguns itens na tela acima: Primeiro: “Certificado” – caso opte 

por “SIM”, sempre que houver a aprovação de um projeto que tenha indicado este biotério como 

fornecedor dos animais, o sistema encaminhará para o e-mail cadastrado, uma cópia do certificado 

de aprovação. Segundo: espécie disponível e linhagem, um recurso muito importante para o 

pesquisador e para a CEUA, pois através dele a comissão conseguirá limitar as espécies e linhagens 

fornecidas por cada local, por ex: se forem cadastrados cães e gatos, assim que o pesquisador 

selecionar em seu formulário o respectivo biotério, as únicas opções disponíveis serão cães e gatos. 
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 A lógica de programação utilizada nesta página foi: deixou em “branco” os campos espécies 

e linhagem, habilitará toda a lista de opção, se adicionar qualquer animal, a lista ficará restrita as 

opções informadas. Abaixo um exemplo da tela que o pesquisador irá encontrar quando houver 

restrição de animais fornecidos pelo biotério, nesse exemplo o “Biotério central” só fornece coelhos 

– linhagem “Nova Zelândia” (Formulário 2/4). 

 

Sempre que houver restrição na lista de espécies, o campo linhagem não permitirá digitação 

livre, a única forma de inserir valor será clicando sobre a opção desejada na escolha da linhagem. 

9: Espécies – inclusão ou inativação de espécies na lista de opção (para cada animal cadastrado 

será necessário a versão da espécie em língua inglesa) (Formulário 2/4). 

 

10: Instalações – inclusão ou inativação dos tipos de instalação para cada espécie (Formulário 2/4). 

11: Estresse – inclusão ou inativação dos tipos de estresses (Formulário 3/4). 
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12: Grupos de fármacos – inclusão ou inativação dos grupos de fármacos (Formulário 3/4). 

13: Via de administração – inclusão ou inativação das vias de administração de drogas. É 

importante evitar o cadastro de opções como: “Outros”, “Indefinido”, “Não especificado”, etc, pois 

pode induzir o pesquisador a selecionar essas opções subjetivas e de baixo impacto em termo de 

informação (Formulário 3/4). 

14: Docs. Obrigatórios – esta tela permite a CEUA estabelecer quais documentos obrigatórios cada 

pesquisador deverá anexar no momento da submissão, de acordo com a finalidade de cada 

proposta (Formulário 4/4). 

 

 

15: Autorizados – cadastro de e-mails autorizados a submeter projetos a CEUA (este item só terá 

efeito quando a opção “DADOS CEUA” –> “Usar base de e-mails” for SIM) (Formulário 1/4). 

16: Relatores – a tela destinada ao cadastro de membros relatores dispõe de uma série de 

recursos, os quais estão elencados logo abaixo:  
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Iniciaremos com o registro de cada membro relator, atividade esta que deve ser realizada 

tão logo o sistema esteja instalado, pois permitirá a secretaria dar andamento no processo de 

avaliação dos trabalhos submetidos. Clicando sobre “CADASTRAR NOVO”, o sistema disponibilizará 

a tela de registro abaixo. 

 

Ao efetivar o registro do relator, automaticamente será enviado ao novo membro um e-mail 

contendo a senha e informações de acesso ao sistema. Caso o relator perca ou tenha dificuldades 

para encontrar a notificação na caixa de e-mail, esclarecemos que sempre que ocorrer a indicação 

de relatoria, um novo alerta será encaminhado com os dados necessários, inclusive a senha. 

Importante lembrar que os relatores não terão acesso ao cadastro para alteração de dados, 

qualquer mudança deverá ser realizada pela secretaria. 
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Note que na tela de cadastro do relator há um campo chamado “Categoria”, que implica na 

definição de “Membro Efetivo” ou “Membro Ad Hoc”. Quando selecionado “membro efetivo” o 

formulário apresentará novos campos para inserção do mandato de cada indivíduo, informação 

esta que será utilizada na emissão do “CERTIFICADO DE PARTIPAÇÃO”, que poderá ser obtido 

através do acesso como relator, ou seja, cada membro poderá imprimir seu próprio certificado de 

participação diretamente na sua tela de avaliação de projetos. 

 

 Todos os certificados de participação emitidos no sistema serão armazenados em banco de 

dados, e estará acessível pela secretaria da CEUA. 

 

 No texto foi utilizada a expressão “foi membro relator desta comissão...” por que a data do 

último mandato é anterior à data atual, caso contrário o texto seria “é membro...”. 
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Para cada certificado emitido o sistema contabiliza o total de projetos analisados por 

relator, que na figura abaixo está representado na coluna N. 

 

 Ainda dentro do bloco de relatoria, assim que os membros são cadastrados corretamente e 

a senha é enviada, o painel é redirecionado para a tabela principal, local em que estão listados 

todos os integrantes da comissão, estejam eles ativos ou não. 

 

 Note que em algumas linhas aparece o ícone , isto significa que é um registro que pode 

ser deletado, pois até o presente momento este “membro relator” não avaliou nenhum projeto. 

Para aqueles que emitiram ao menos um parecer, a exclusão não é permitida. 
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 Podemos observar também dois ícones com funções importantes no sistema , através 

deles que a secretaria poderá adicionar um novo revisor ao projeto (clicando em  é estendido uma 

lista com todos os projetos sob responsabilidade do relator em questão, e ao clicar em  a lista é 

recolhida). 

 

 O redirecionamento ocorre de forma simples, basta clicar sobre o nome do novo relator e 

confirmar a informação (o relator anterior não será excluído, ocorrerá apenas adição de um novo 

revisor). 

 

 

Desligamento de relator - basta clicar em “DESLIGAMENTO”, localizar na lista o relator a ser 

INATIVADO, indicar na caixa de opção qual dos membros ATIVO assumirá o acompanhamento dos 

projetos daquele que está deixando a comissão, e por fim clicar em “excluir”. E assim que o 

procedimento for concluído, o cadastro será automaticamente INATIVADO. 
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17: Administradores – tela de cadastro dos administradores do sistema: os profissionais aqui 

cadastrados terão acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, inclusive INATIVAR outros 

usuários. 

 

 

18: Assinatura – este recurso permitirá a secretaria realizar a troca de coordenação/presidência. 

Inicialmente o usuário deverá ir até “DADOS CEUA”, concluir a troca dos nomes do coordenador e 

vice, e então retornar até o botão “ASSINATURA” para que seja feita o upload das respectivas 

assinaturas em formato de imagem. 

 Caso o tamanho da assinatura esteja fora da área de recorte, edite a imagem e aumente a 

área “EM BRANCO” do arquivo, com isso o sistema irá reduzir o tamanho da assinatura na tentativa 

de exibir toda a imagem num espaço pequeno, e consequentemente para que isso aconteça será 

aplicado o zoom, reduzindo assim tudo que está no arquivo. 
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Selecionado o arquivo em formato *.jpg contendo a assinatura digitalizada de cada 
membro, o sistema automaticamente redirecionará para uma nova tela em que será possível 
recortar a imagem importada. 

 

 
 
 
Após o recorte, o próprio software se encarregará de alocar corretamente as assinaturas 

nos documentos do sistema. Lembrando que, nesta versão da plataforma são necessárias as 
assinaturas do coordenador e vice-coordenador. 
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19: Apresentação – permitirá a troca do texto da página inicial do sistema. Caso essa apresentação 
ultrapasse o limite de 1278 caracteres, um link “... (continuar lendo)” será automaticamente criado 
para que os usuários possam ter acesso a todo o conteúdo. 
 

 
 
20: Imagens – possibilita incluir ou excluir as imagens rotativas da página inicial. 
 
21: Reuniões – na versão 5.0 é possível a inclusão de duas datas de reunião. 
 

 
 

22: Avisos – controla o conteúdo do aviso “moving” disponível na área externa do sistema. 
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23: Controle de Acesso – registro de logins de entrada dos administradores e relatores no sistema. 

 

 

24: Backup – embora os departamentos de TI e/ou serviços de hospedagens tenham rotinas de 

backups de todos os seus sistemas, optamos por oferecer no aplicativo uma forma simplificada de 

realizá-los. 

 

 Ao iniciar o processo de backup, o software reunirá em *.zip todos os arquivos anexados ao 

sistema, bem como criará um arquivo *.sql do banco de dados. Este procedimento poderá levar 

algum tempo, dependerá do número de arquivos, quantidade de dados e consequentemente da 

velocidade do servidor de hospedagem. 

 Na coluna registro, será informada a quantidade de projetos cadastrados na base de dados, 

independente se submetidos ou não, e na coluna Nº Arquivos, será exibido o número de arquivos 

anexados ao sistema até aquele momento. 

Obs. 1: Enquanto o backup estiver em andamento, não será possível visualizar a linha de registro, 

bem como poderá tornar o sistema mais lento devido ao consumo de recursos do servidor. 

Obs. 2: O funcionamento desta função dependerá das configurações do servidor de hospedagem 

(permissão de execução em linha de comando). 

Clicando sobre os ícones SQL ou ZIP, o navegador o alertará sobre a execução de download. 

25: Compilação – removerá do sistema qualquer linha do banco de dados com conteúdo repetido. 

26: Sair – Log Out seguro do sistema. 
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MENU PRINCIPAL INTERNO 

 

 O menu principal interno do sistema foi elaborado com o intuito de contemplar de forma 

objetiva e funcional a rotina dentro da secretaria da CEUA. No cotidiano da secretaria é comum 

necessitarem de algumas informações como: relatórios, indicativos de desempenho, ferramentas 

de rastreamento, etc, porém, dificilmente temos todos esses recursos a disposição. Foi pensando 

em todas essas dificuldades que elaboramos o menu apresentado na figura abaixo. A princípio 

dividimos as legendas com duas contagens, os números em amarelo entre parêntese a direita 

representam estudos envolvendo animais de experimentação, os números a esquerda representam 

estudo que não envolvem humanos e/ou animais vertebrados (por ex: bactérias, protozoários, 

plantas, insetos, carrapatos, etc), em síntese, de um lado se gerencia os projetos com animais, e do 

outro tudo aquilo que não envolve animais vertebrados (quando a plataforma adicional é 

desativada nas configurações do aplicativo, os números da esquerda não mais serão exibidos). 

 

 Agora que concluímos a explicação sobre as configurações do sistema, é hora de entender o 

fluxo de trabalho adotado pelo software. Para isso seguiremos exatamente o mesmo caminho 

percorrido pelos projetos enviados à CEUA. 

Base DB – lista todos os projetos de usuários que iniciaram o preenchimento da documentação, 

mas até o momento não concluíram a submissão definitiva. Nesta tela a CEUA terá autonomia para 

excluir qualquer trabalho presente na relação, bem como visualizará a senha de acesso de cada 

usuário cadastrado (código entre parêntese na frente do nome do responsável). 
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Submetidos – local responsável por reunir todos os projetos e/ou documentos submetidos para 

avaliação da CEUA, é neste momento que a secretaria poderá checar o que foi submetido, e 

posteriormente recusar ou aceitar a proposta para avaliação.  

Cada bloco representa um projeto submetido para análise, que serão exibidos com suas 

respectivas informações. Note na figura abaixo que o 3º item nos documentos anexados é o 

FormConcea_xxxx-xx-xx, este arquivo em PDF foi gerado automaticamente pelo sistema, portanto, 

foi anexado independente da vontade do pesquisador, esta foi uma forma de garantir que as 

informações prestadas no aplicativo estivessem protegidas em um documento “fechado” (PDF). Se 

houver o recebimento da documentação, este arquivo será considerado definitivo, no caso de 

recusa do projeto, o pesquisador terá a liberdade de excluí-lo, porém, na próxima submissão o 

sistema o recriará com as informações atualizadas, e assim sucessivamente. Para acessar os 

documentos anexados, basta clicar sobre cada um deles. 

 

Ao recusar a entrada de um projeto/documento, será exibida uma caixa de texto para que a 

secretaria justifique o motivo da devolução, e assim que concluída o pesquisador será notificado.  



SRD - Scientific Research Data 
Tecnologia em Informação Científica  

24 

 

A disposição do layout para o recebimento de documentos submetidos após aprovação do 

estudo, é muito semelhante ao projeto inicial, como mostra a figura abaixo. 

 

Mesmo que o pesquisador tenha submetido diversos documentos ao mesmo tempo, o 

aceite e a recusa para cada submissão ocorrerá de forma independente. Uma vez ocorrido à recusa 

da documentação, o pesquisador poderá realizar a correção e submetê-la novamente, ou 

simplesmente excluí-las. Lembrando que a partir do momento em que o protocolo recebe um 

número, não será possível editá-lo ou excluí-lo.  
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Para acessar o conteúdo escrito e os anexos postados na submissão clique em , já para 

recolher o conteúdo clique em “ocultar resumo”. 

 

Recusados – exibe uma relação de todos os projetos que não foram aceitos para avaliação na 

CEUA, por diversos motivos: falta de assinatura no termo de compromisso, ausência do termo de 

consentimento do proprietário, anuência de instituições externas, entre outros. 
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Indicação – após ter clicado em aceitar e ter confirmado o recebimento do projeto, o estudo 

deixará de ser exibido no botão “Submetidos” e passará a compor a lista de trabalhos aguardando 

indicação de relatoria no botão “Indicação”. 

 

Abrindo um parêntese quanto à atribuição do número de registro (CEUA Nº) para cada 

projeto, esclarecemos que a regra utilizada foi a seguinte: os 4 primeiros dígitos são únicos e 

aleatórios, enquanto que os últimos 6 números trazem a data de submissão 0000DDMMAA (Na 

figura acima tivemos 5727 30 (dia) 07 (mês) 14 (ano)). 
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Na figura abaixo apresentamos a tela para indicação de relatoria, local em que a secretaria 

poderá realizar a distribuição dos trabalhos de forma livre, pois não há limitação quanto ao número 

de avaliadores por projeto. 

 Para adicionar mais relatores à revisão dos trabalhos, clique sobre o botão “+Relator”, com 

isso será gerado novos campos na parte inferior da tela. O primeiro campo de texto exibido na 

figura traz o resumo do projeto, enquanto que o segundo poderá ser usado como um mural de 

recados ou observações, pois todos os relatores envolvidos na análise deste trabalho em questão 

terão acesso aos comentários postados pela secretaria. 

 Ao salvar as informações, cada revisor receberá uma notificação comunicando a existência 

de projetos para avaliação, neste comunicado constará a senha e o link de acesso para elaboração 

do parecer. 

 

IMPORTANTE: Ao passar o mouse sobre o botão “+Relator”, será exibido no visor a tabela com a quantidade 

de projetos que cada relator analisou e/ou tem para analisar. O objetivo da implantação desse display foi 

trazer informações que pudessem auxiliar numa melhor distribuição dos trabalhos. 

  



SRD - Scientific Research Data 
Tecnologia em Informação Científica  

28 

 

Em Relatoria – lista todos os projetos ou documentos que estão em avaliação. Também traz o 

recurso que possibilita a troca de relator, desde que este ainda não tenha emitido um parecer. 

Será comum encontrar durante a navegação, o campo de texto “Anotações:”, que estará 

disponível para visualização, adição ou edição em qualquer uma das telas em que é exibido. 

 

Em Atraso – lista todos os projetos que estão em processo na CEUA a mais de 30 dias. 

Convocação – recurso implantado na versão 5.0 do sistema, através dele é possível enviar 

convocação de reunião para todos os membros efetivos e ativos da comissão. 

Para iniciar o registro de uma convocação, clique em “NOVA CONVOCAÇÃO” na tabela de 

registro apresentada pelo sistema, informe a data da reunião, pauta, local e horário, então salve as 

informações. 

 

Assim que concluída a gravação dos dados, a tela do visor será como na figura acima.  
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A primeira coluna “Data” contém o dia da reunião, a segunda: o texto utilizado na 

convocação, a terceira: lista de presença dos integrantes da comissão, a quarta: contém um ícone 

em forma de envelope que ao ser clicado envia por e-mail a convocação já formatada, a quinta 

coluna: contabiliza o número de vezes que esta notificação foi enviada, e por último, permite ao 

usuário excluir a convocação criada .  

Na figura abaixo está o modelo de convocação que todos os membros receberão. É 

importante lembrar que ao cadastrar a convocação, procure não modificar o formato já 

estabelecido no sistema, pois como podemos notar abaixo, alguns textos de apresentação já estão 

incorporados ao comunicado. 

 

Analisados – (geralmente acessado no momento da reunião da CEUA) - lista os projetos que têm 

ao menos o parecer de um dos avaliadores. Em algumas telas do sistema aparecerá a barra de 

busca, ferramenta implantada para localizar de forma eficaz um projeto, porém o usuário deverá se 

atentar em que área do sistema ele está, neste caso estamos falando dos projetos “analisados”, 

portanto, toda a busca feita aqui se restringe exclusivamente aos projetos “analisados”, e assim por 

diante. 
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Note na figura abaixo a presença de dois indicadores a direita do botão “Validar”, o de cor 

verde indica que todos os avaliadores responsáveis pela relatoria do trabalho já apresentaram suas 

respostas, enquanto que o de cor amarela indica a ausência do resultado de um ou mais 

avaliadores. 

 

Ao clicar em validar, o sistema redirecionará o usuário para a tela de liberação de parecer, 

que obviamente deverá ocorrer durante a reunião do colegiado. 
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Ao liberar o resultado final de cada projeto, o sistema notificará automaticamente os 

pesquisadores sobre a mudança de status do seu trabalho dentro da plataforma, e de acordo com 

cada parecer será disponibilizado um recurso diferente (pendente = libera edição para resposta, 

aprovado = libera certificado, reprovado = libera carta de reprovação, retirado = libera carta para 

retirado). 

RECURSO NÃO VÍSIVEL: NA LIBERAÇÃO, CASO A CONFIGURAÇÃO “CERTIFICADO” NO MENU BIOTÉRIO ESTEJA 

HABILITADA, TODOS OS BIOTÉRIOS ENVOLVIDOS NO FORNECIMENTO DE ANIMAIS DE CADA ESTUDO RECEBERÃO UMA 

CÓPIA DO CERTIFICADO POR E-MAIL. 

Pendentes – lista todos os projetos “pendenciados” pela CEUA, e que até o momento não houve 

resposta. 

Aprovados – lista todos os projetos “aprovados” pela CEUA. 

Retirados – lista todos os projetos “retirados” pela CEUA. 

Reprovados – lista todos os projetos “reprovados” pela CEUA. 

 Clicando sobre o botão “Acessar” em cada uma das telas, a secretaria terá acesso ao parecer 

individual de cada relator, no caso dos projetos aprovados, além do parecer, será possível ter 

acesso ao certificado clicando em “CARTA”. 

ATA – nas versões anteriores do sistema a ATA estava condicionada a liberação de parecer dos 

projetos, o que de certa forma limitou as funcionalidades da ferramenta, então partimos para uma 

nova forma de abordagem com o intuito de expandir as suas atribuições. 

 Pois bem, a primeira medida que tomamos foi permitir que o usuário informasse a data da 

reunião, e não mais capturar a data da liberação dos estudos. 
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A segunda medida, perguntamos se houve ou não a liberação de projetos nesta reunião, 

com isso viabilizamos, por exemplo, o cadastro de uma reunião em que a pauta fosse apenas a 

discussão do horário de funcionamento da CEUA. Se houver a liberação de projetos, o sistema 

solicitará o período de busca para inclusão dos respectivos “pareceres” na ATA, ou seja, se a 

comissão liberou resultados nos dias 2, 3 e 8 de janeiro, o período a ser informado deverá estar 

entre 02/01 a 08/01, e assim garantir que todos os trabalhos estejam contemplados na ATA a ser 

confeccionada. 

 

Assim que o usuário clicar em criar, todos os dados serão processados no sistema a fim de 

mesclar as informações prestadas com o modelo de ATA disponível na plataforma. 
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Note na figura acima que o texto da ATA está praticamente pronto, o que não significa que 

não possa ser editado e obviamente salvo na sua versão final. 

 Devido às infinitas possibilidades de escrita, caracteres, espaçamentos, símbolos, etc, é 

praticamente impossível atribuir com exatidão o número de linhas que o documento terá na sua 

versão em PDF, portanto, caso você abra o documento em PDF e note que a numeração de linhas 

está incorreta, retorne na tela de edição da ATA, dê um DUPLO CLIQUE sobre o número ao lado de 

“LINHAS AUTOMÁTICAS” (isso desbloqueará o campo), insira o valor correto e então clique sobre o 

cadeado, que automaticamente irá se fechar, demonstrando que gravou e “travou” com o valor 

informado.  

Importante: sempre que o texto for editado e o formulário for salvo, o cadeado retornará aberto, 

dessa forma o aplicativo tentará recalcular o número de linhas novamente. 

 

Procuramos manter o processo de criação da ATA o mais intuitivo possível, mas por conta 

da quantidade de funcionalidades presentes na mesma tela, se tornou impraticável a não utilização 

de pequenos “macetes” que auxiliam no manuseio do sistema. 
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A próxima tela traz um consolidado de todos os registros de ATAs do aplicativo, bem como 

alguns recursos importantes que reduzem significativamente o trabalho da secretaria no seu dia a 

dia. 

 

 Coluna “Data”: traz a data em que a reunião ocorreu; 

Coluna “Lembrete”: exibe o texto cadastrado pelo usuário para auxílio na localização de uma 

determinada ATA; 

Coluna “Edição”: área destinada à exibição da primeira versão de ATA sugerida pelo sistema. 

Nesta etapa o usuário poderá realizar intervenções no texto gerado e obviamente gravar dentro 

dos padrões da sua instituição. 

 Coluna “Modelo”: converterá para PDF todo o texto editado e gravado na fase anterior 

(coluna “edição”). 
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1º Coluna “e-mail”: ao clicar no ícone envelope, o sistema encaminha por e-mail o rascunho de ATA 

para todos os membros ativos da comissão, que posteriormente discutirão na reunião seguinte o 

seu conteúdo. 

Coluna “ATA”: assim que a ATA for aprovada e obtiver as respectivas assinaturas, a secretaria 

poderá escaneá-la e anexá-la diretamente no software na sua versão final.  
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 Assim que o upload for concluído, no local da seta  surgirá um ícone representando o 

documento em PDF , que ao ser clicado enviará para download o arquivo solicitado. 

 

 2º Coluna “e-mail”: ao clicar no envelope, o sistema encaminhará por e-mail a versão final 

da ATA assinada para todos os membros efetivos e ativos. 

 Coluna “Participantes”: permitirá a comissão fazer o upload da lista de presença assinada 

por todos os integrantes que compareceram a reunião. 

 Coluna “Excluir”: deleta não somente o registro, mas também todos os documentos a ele 

vinculados. 

Em resumo, o painel de ATA trabalha em um sistema lógico da esquerda para direita, na 

mesma cronologia em que os fatos ocorrem, ou seja, tem-se inicialmente o rascunho de ATA, 

temos o seu envio para todos os membros, há a discussão do seu conteúdo na reunião seguinte, 

assim que aprovada é assinada, e após assinada será encaminhada novamente para os 

participantes da comissão. 

Rastreamento de projetos – ferramenta que permitirá ao usuário localizar de forma precisa e 

eficaz qualquer trabalho recebido pela comissão. Na versão 5.0 do sistema implantamos a barra de 

busca que dá a flexibilidade de localização pelas variáveis: CPF do responsável, CEUA Nº, título do 

projeto, nome do pesquisador responsável, área/disciplina/departamento ou nome do relator, o 

que contribuiu significativamente na velocidade de navegação nesta área. 
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 Vale reforçar que o campo “Anotações” presente nesta tela, terá seu conteúdo 

compartilhado em todas as outras em que ele é exibido, ou seja, qualquer informação gravada aqui 

poderá ser visualizada em outros locais, garantindo que nenhum comentário importante deixe de 

ser visto pelos administradores do sistema. 

Dentro do rastreamento, o usuário terá a sua disposição uma série de indicadores que o 

auxiliará no acompanhamento do projeto. O primeiro deles é a barra de progresso, que mostrará 

que fase cada trabalho está cumprindo.  

Note na figura acima que na etapa “PENDENTE” há uma seta amarela apontando para a 

esquerda, o que significa que este projeto foi pendenciado e está agora para edição no painel de 

controle do pesquisador, assim que houver a submissão da resposta, esta seta passará a ser verde e 

o seu sentido apontará então para a direita (ao passar o mouse sobre as setas, as datas de cada 

ocorrência serão exibidas no display). 

 

Clicando sobre o último estágio: “APROVADO”, o sistema enviará para download o 

certificado de aprovação do projeto. 
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Logo abaixo da barra de progresso, implantamos um novo recurso que dá a comissão a 

autonomia para editar qualquer parte dos formulários preenchidos pelos pesquisadores, o intuito 

dessa função foi reduzir o número de pendências administrativas ou até mesmo viabilizar a 

correção de erros de digitação (para abrir a edição, clique sobre o formulário correspondente). 

Ainda na área de rastreamento, a comissão terá acesso ao *“histórico do protocolo” de cada 

projeto submetido: data de entrada, registros de devolução, parecer de cada relator, e 

documentos. 

 

 Pontuado em último lugar, mas não menos importante, temos a possibilidade da 

***“suspensão” administrativa do projeto, que é um recurso com utilização de baixa incidência, 

porém, não poderia deixar de existir na estrutura do aplicativo. 

* recurso disponível somente no rastreamento de protocolos. 

** Sugestão do Prof. Dr. Marcelo Marcos Morales – UFRJ (Ex-coordenador do CONCEA). 

  



SRD - Scientific Research Data 
Tecnologia em Informação Científica  

39 

 

 

  

Esta ferramenta (Suspensão) só estará disponível para os projetos que obtiverem parecer 

“APROVADO” da comissão de ética. A aplicação deste bloqueio no projeto ocorre da seguinte 

forma: clique sobre “Suspender o Estudo”, logo em seguida será exibido uma caixa de texto para 

que a CEUA descreva o motivo da ação, e assim que concluída, o aplicativo notificará o pesquisador 

desse novo status. 

 

 Em todas as telas do sistema aparecerá o texto “SUSPENSO” em vermelho sobre o título do 

trabalho. Mesmo estando sob o status de suspenso, o pesquisador poderá submeter documentos 

através do aplicativo, pois esperamos que este recurso seja utilizado com o objetivo de reverter o 

posicionamento da CEUA. 

 

 Ao revogar a suspensão do estudo, o status retornará ao seu estado original de “Aprovado”, 

bem como todas as notificações do sistema serão removidas, e consequentemente o pesquisador 

será informado por e-mail sobre a nova decisão da comissão. 
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Relatório – por se tratar de um sistema relativamente extenso e com grande fluxo de dados, seria 

impossível não termos um relatório detalhado e bem elaborado, que viabilizasse não somente os 

dados, mas que os estratificasse para uma melhor visualização global das atividades da CEUA. O 

relatório foi configurado para apresentar as informações na seguinte ordem:  

1. Estratificação por campos ou unidades; 

2. Projetos protocolados; 

3. Projetos avaliados; 

4. Projetos aprovados; 

5. Origem dos animais por biotério; 

6. Origem dos animais por finalidade da proposta (Ensino, Pesquisa, Treinamento, etc), e 

7. Consolidado dos dados. 

 

 Lembramos que o período do relatório é estabelecido pelo usuário, e todas as informações 

prestadas são calculadas em tempo real. Embora o documento gerado traga uma enorme 

diversidade de dados, o seu conteúdo poderá auxiliar na elaboração do relatório anual exigido pelo 

CONCEA. 
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Gráficos – a área de representação gráfica dos dados traz uma série de indicadores que auxiliam no 

melhor entendimento do setor como um todo. No total são 20 gráficos com atualização em tempo 

real com o banco de dados, sendo possível o isolamento de variáveis para análise. 
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 Para que ocorra o isolamento de variável na área do gráfico, basta clicar sobre o indicador 

presente na legenda, e para retorná-lo clique sobre o mesmo parâmetro novamente. Mais da 

metade dos gráficos apresentados fazem a contagem de dados por frequência, enquanto que o 

restante realiza a soma de campos específicos ou obtêm a média de um determinado parâmetro. 
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Na figura abaixo temos um exemplo em que o resultado foi obtido através da soma do 

campo “tamanho da amostra”, associado à espécie animal dos projetos que foram “aprovados”. 

 

 Já no exemplo abaixo, contabilizamos o tempo na unidade “dias” que o relator levou para 

emitir um parecer, o tempo necessário para que a CEUA liberasse esse parecer, independente do 

resultado, e por fim, o tempo que o pesquisador levou para responder aos questionamentos feitos 

pela comissão. 
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Por estarmos trabalhando em um ambiente totalmente online, supomos que o 

comportamento ideal para o gráfico anterior, seria termos o pesquisador no topo da lista, pois a 

priori ele quem levaria um tempo maior para atender satisfatoriamente o que foi solicitado pela 

CEUA, em segundo lugar teríamos a própria comissão, que permaneceria entre o pesquisador e o 

relator, e com o menor índice estariam os membros relatores, responsáveis por garantir o 

cumprimento dos prazos para avaliação dos trabalhos. 

Ao acessar a área dos gráficos, o período compreendido na análise automática inicial será 

dos últimos 12 meses, porém, é possível especificar outro valor na barra superior do aplicativo. 

 

 

Esclarecemos que para a construção do gráfico anterior, consideramos apenas o momento 

da primeira ocorrência de cada caso, ou seja, tempo médio de resposta do pesquisador à primeira 

pendência, tempo médio para emissão do primeiro resultado da CEUA e o tempo médio que o 

relator levou para analisar o protocolo inicial. 

Finalizando as figuras ilustrativas nesse tópico, abaixo exibimos um modelo gráfico em que 

contamos por frequência o número e o tipo de documentos submetidos pelos pesquisadores após 

aprovação do estudo. 
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Lista de Aprovados – pocedimento criado para atender os setores externos da instituição, através 

dele a CEUA poderá fazer download (*.PDF) ou encaminhar por e-mail a relação de projetos 

aprovados dentro de um determinado período (na lista constarão também as emendas). 

 

 Se optar por enviar por e-mail, não adicione mais que um endereço na caixa de texto, isso 

comprometerá o funcionamento da função. 
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Contatos – Todas as mensagens encaminhadas à CEUA através da aba “Contato” do menu externo, 

serão gravadas em banco de dados, e exibidas somente para os administradores do sistema. O 

número expresso à direita do botão “Contato” informa a quantidade de mensagens a serem 

respondidas.  

 

 O objetivo desta ferramenta é garantir a comodidade do usuário, permitindo que as 

mensagens sejam respondidas diretamente do aplicativo sem a necessidade de acessar um e-mail.  

 

 Ao responder uma mensagem, o sistema se encarregará de encaminhar ao solicitante por e-

mail, a resposta acompanhada da respectiva pergunta ou comentário.  

Configurações – área de gerenciamento de todo o aplicativo, já abordado no início do manual. 

Sair – Sair de qualquer sistema pelo recurso logout oferecido pelo aplicativo é a forma mais segura 

de evitar invasões, pois ao sair da maneira correta o usuário destrói todas as sessões de dados 

existentes para o perfil ativo.  

No Sistema CEUA a saída do software está representada pelo link “sair”.  
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SEGURANÇA DO SISTEMA 

 

 Segurança é fator primordial em qualquer sistema, ainda mais quando se trabalha com 

informações sigilosas e de grande relevância. No Sistema CEUA, inserimos em todas as páginas a 

função de verificação de sessões. E como isso funciona? Uma sessão é criada no momento em que 

o usuário faz login no aplicativo, dessa forma evita-se que alguém mais experiente acesse uma 

página diretamente pelo endereço da URL. 

 Outra medida importante adotada, foi não carregar o caminho do arquivo na barra de 

endereço, bem como não mostrar a URL dos botões e arquivos na barra de status do navegador, 

estas são medidas cautelares, que aumentam consideravelmente o nível de segurança do software. 

 Embora tenhamos criado alguns recursos em termos de segurança na própria estrutura da 

plataforma CEUA, muitos outros fatores também importantes, são totalmente dependentes das 

configurações do servidor de hospedagem de cada instituição. 


