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RESUMO 

 

A inovação no Brasil tem se fortalecido nos últimos anos, impulsionada pelo 
aperfeiçoamento de instrumentos legais que estimulam avanços tecnológicos no País. 
Por meio da Lei nº 10.973/2004, Lei nº 13.243/2016 e Decreto n° 9.283/2018, tem-se 
uma estrutura que incentiva parcerias entre universidades e empresas para criação 
de novos produtos, serviços ou processos. Um dos desafios está no estabelecimento 
de mecanismos de comunicação para a divulgação, interação e rápida recuperação 
dos conhecimentos e habilidades existentes na academia. Para superar essa lacuna, 
faz-se necessária a disponibilização de um canal institucional que considere as 
necessidades de todos os atores envolvidos e realize um alinhamento eficaz entre os 
perfis dos pesquisadores com os requisitos definidos pelo mercado. Assim, o objetivo 
desse trabalho foi desenvolver um sistema de informação para mapear as 
competências dos pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(UNIVASF), com funcionalidades de busca, controle de usuários, emissão de 
relatórios gerenciais e cadastros diversos. Para isso foi utilizada a linguagem de 
programação PHP em conjunto com o sistema gerenciador de banco de dados 
PostgreSQL. Além do software, este projeto também resultou no registro do programa 
de computador no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), criação do 
manual de instruções, folder de divulgação e, ainda, a submissão de um artigo 
científico. Conclui-se que os produtos desse trabalho são ferramentas importantes 
para se ampliar a possibilidade de interação e cooperação entre os agentes 
acadêmicos e empresas, visando a formação de parcerias para geração de inovação.  

Palavras-chave: Inovação. Sistema de Informação. Interação. Universidade-
empresa. 
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ABSTRACT 

 

Innovation in Brazil has strengthened in recent years, driven by the improvement of 
legal instruments that encourage technological advances in the country. Through Law 
No. 10,973 / 2004, Law No. 13,243 / 2016 and Decree No. 9,283 / 2018, there is a 
structure that encourages partnerships between universities and companies to create 
new products, services or processes. One of the challenges is the establishment of 
communication mechanisms for the dissemination, interaction and rapid recovery of 
knowledge and skills existing in the academy. To overcome this gap, it is necessary to 
provide an institutional channel that considers the needs of all the actors involved and 
performs an effective alignment between the profiles of the researchers with the 
requirements defined by the market. Thus, the objective of this work was to develop 
an information system to map the competences of researchers at the Federal 
University of Vale do São Francisco (UNIVASF), with search functionality, user control, 
issuing management reports and various records. For this, the PHP programming 
language was used in conjunction with the PostgreSQL database management 
system. In addition to the software, this project also resulted in the registration of the 
computer program at the National Institute of Industrial Property (INPI), creation of the 
instruction manual, dissemination folder and, still, the submission of a scientific article. 
It is concluded that the products of this work are important tools to expand the 
possibility of interaction and cooperation between academic agents and companies, 
aiming at forming partnerships to generate innovation. 

Keywords: Innovation. Information system. Interaction. University-company. 
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1. INTRODUÇÃO 

Hoje vive-se em uma época conhecida como a Sociedade da Informação e 

Conhecimento, caracterizado pelo avanço das tecnologias da informação e 

comunicação. A produção de informações e sua difusão vêm ocorrendo de maneira 

significativa, a partir da proposição e implementação de sistemas de informação com 

capacidade de envolver diferentes segmentos da sociedade, proporcionando um 

maior compartilhamento de dados e encurtando barreiras na busca do conhecimento 

(ESTÁCIO, 2017). 

Para as Organizações, essa abordagem de conhecimento e de 

comunicação de informações aliadas ao contexto das tecnologias digitais se traduz 

no incremento da produtividade, gerando grandes vantagens para economia, 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços, aprimoramento de rotinas e também 

procedimentos internos, tornando o setor mais sustentável e competitivo (MARTINS, 

2015). 

No âmbito acadêmico, as tecnologias digitais, mais especificamente os 

sistemas de informação, são essenciais para o gerenciamento de suas atividades, 

pois eles garantem agilidade, confiabilidade e qualidade das informações geradas, 

proporcionando um relacionamento mais aproximado da universidade com a 

sociedade na divulgação de informações de interesse público e organizacional.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) desempenham relevante função 

na produção do conhecimento científico, sendo possível que esses saberes sejam 

incorporados pelas demandas corporativas, objetivando promover a articulação 

necessária para o fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo. 

Este ecossistema, formado pela relação universidade-indústria-governo, principais 

entidades do modelo hélice tríplice de Etzkowitz e Zhou (2017) é considerado a chave 

para o crescimento econômico e o desenvolvimento social baseados no 

conhecimento. 

Em concordância com Sobral e Santos (2017), é fundamental divulgar a 

informação produzida pela academia e comunicá-la para o maior número possível de 

pessoas. Este é o papel preponderante da comunicação na Gestão Pública, tornando 

o conhecimento produzido tangível e aplicável como uma medida resolutiva para 

diversos problemas sociais.  
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Nessa perspectiva, a articulação entre universidades e empresas é 

fundamental para criação de novos produtos, serviços ou processos, principalmente 

pelo incentivo e amparo que é dado pela legislação vigente, que normatiza a questão 

do desenvolvimento da inovação tecnológica no País, a saber a Lei nº 10.973, de 2 

de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo, com alterações trazidas pela Lei n° 13.243, de 

11 de janeiro de 2016, e pelo Decreto n° 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.  

Partindo desse contexto e visando contribuir com a melhoria dos serviços 

que são oferecidos à comunidade, o objetivo deste trabalho foi de desenvolver o 

Sistema de Mapeamento de Competências e Interações da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco para que o setor produtivo encontre na instituição um 

profissional com competências que se alinhem às necessidades das atividades 

econômicas da região, respondendo às questões emergentes, uma vez que na 

UNIVASF há capital intelectual de diferentes domínios científicos, e não existe no 

ambiente institucional um mecanismo de comunicação sistematizado, diferente dos já 

disponíveis (boletim, site, mídias sociais, dentre outros), para a disseminação, 

interação e rápida recuperação dos conhecimentos, habilidades e experiências dos 

seus pesquisadores.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Desenvolver um sistema para que o setor produtivo e a sociedade em geral 

encontrem na Universidade Federal do Vale do São Francisco capital intelectual e 

infraestrutura para a resolução de suas demandas, potencializando a formação de 

parcerias para inovação. 

2.2 Objetivos específicos 

• Realizar o registro do software no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial; 

• Elaborar o manual em formato digital do programa de computador 

proposto, contendo informações sobre o uso de todas as funcionalidades do sistema 

e destinado a todos os usuários do mesmo; 

• Confeccionar um folder para divulgação da ferramenta para que se 

alcance o maior número possível de potenciais interessados no sistema; 

• Escrever um artigo científico cuja área tecnológica seja alinhada ao tema 

deste trabalho a ser submetido à revista científica. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Sistemas de informação nas universidades 

Conceitualmente, de acordo com o entendimento de Laudon e Laudon 

(2011), um sistema de informação pode ser definido como: 

 
Um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou 
recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a 
apoiar a tomada de decisões, a coordenação e ao controle, de uma 
organização (LAUDON; LAUDON, 2011, p. 12). 
 

Os sistemas de informação, em qualquer contexto organizacional, são 

mecanismos tecnológicos que objetivam gerar as informações que irão auxiliar nas 

tomadas de decisões estratégicas, tendo em vista que os dados coletados são 

processados e transformados em informação. Cada vez mais, as novas tecnologias e 

os recursos de informação têm provocado transformações em diversos âmbitos das 

organizações e na Gestão Pública, ainda mais no que compete aos processos. Assim, 

a partir das ações que introduzem sistemas tecnológicos para desenvolvimento de 

uma maior conexão entre os seus órgãos constituintes, as empresas e comunidade, 

observou-se os melhores resultados em questão de transparência, de governança e 

de um acesso mais facilitado a informações de interesse público (REZENDE, 2006; 

BATISTA, 2017). 

Antes desses mecanismos fundamentais, faz-se importante destacar as 

dificuldades enfrentadas para aproximar os órgãos da Administração Pública, 

empresas e também comunidade, em especial para fortalecimento de parcerias 

institucionais, no que compete à pesquisa, ensino e extensão, como ocorrem no 

contexto das universidades públicas (PRADO; SOUZA, 2014; SHINTAKU; SUAIDEN, 

2016).  

Considerando a incerteza e as vulnerabilidades do cenário em que se 

encontram, transformar as diversas realidades sociais a partir de entrega de projetos 

e pesquisas decorrentes das parcerias estabelecidas torna-se, dessa maneira, 

objetivo a ser alcançado pela universidade pública (COSTA et al., 2010).  

A partir desse contexto, percebe-se os sistemas de informação como 

mediadores do processo de construções sólidas de parcerias positivas e projetos de 

cooperação e, ao mesmo tempo, de divulgação dos resultados para a sociedade 
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interessada em conhecer dados públicos e saber como utilizá-las na tomada de 

decisão ou no processo de acompanhamento da disponibilização das informações.  

Muitos são os estudos que analisam os desafios na incorporação das 

tecnologias e sistemas de informações pelas universidades públicas, e, como produto 

dessas investigações, têm-se percebido uma resposta mais lenta para o 

reconhecimento das oportunidades geradas. Assim, é fundamental elucidar e 

estimular, no cenário acadêmico, o uso desses mecanismos tecnológicos como um 

meio para estabelecimento de parcerias amigáveis e desenvolvimento das pesquisas 

capazes de gerar resultados transformadores dentro das diversas camadas e estratos 

da sociedade (CAMPOS; DAMASCENO, 2020). 

Além dos benefícios de garantir melhor estrutura para se firmarem 

parcerias e acessibilidade a dados cada vez mais transparentes e simplificados, os 

sistemas de informações também viabilizam um melhor gerenciamento de 

informações no ambiente interno das universidades públicas, tendo em vista a 

complexidade na coleta, tratamento e disponibilização desses dados. Os autores 

Campos e Damasceno (2020) defendem a relevância do uso de tecnologias e 

sistemas de informação para a centralização de dados e a facilidade em sua 

prospecção, acesso e tratamento. Essa necessidade baseia-se no entendimento de 

que, na maioria das universidades públicas do país, a informação existente encontra-

se dispersa nos departamentos e nas estruturas administrativas, e, em grande parte, 

o fluxo eficiente dos dados é prejudicado pelas próprias barreiras departamentais.  

Dessa forma, a informação utilizada para se embasar uma tomada de 

decisão mais assertiva quanto a uma parceria ou um projeto importante torna-se de 

difícil acesso a qualquer interessado, devido à dispersão dos dados. Portanto, a 

proposta deste trabalho de pesquisa foi entregar um sistema de informação que 

conecte as informações geradas pela universidade com as demandas da sociedade, 

garantindo uma maior acessibilidade e desenvolvimento de soluções.  

 



15 

 

 

3.2 A importância da produção e divulgação do conhecimento nas 

universidades 

Conforme compreensão de Quintella e Torres (2012), a instituição 

acadêmica, em especial a universidade, detém, na qualidade de matéria-prima, o 

conhecimento científico capaz de atender a diversos propósitos na sociedade, dentre 

os quais o de contribuir positivamente para o seu pleno desenvolvimento, com valor 

agregado ao mercado local, bem como formar profissionais qualificados em diferentes 

áreas e gerar novas tecnologias. Para os autores supramencionados, pesquisadores 

mais capacitados e com maior nível de desenvolvimento de competências, geram 

maior produção científica relevante à sociedade. 

As universidades públicas são as principais instituições criadoras de ciência 

inédita, respondendo por mais de 90% das publicações do país, bem como pela maior 

parte dos pedidos de patentes. Os resultados das pesquisas estão presentes em 

nosso sistema de saúde, na produtividade do setor agropecuário, no desempenho de 

empresas nacionais, na formulação de políticas públicas e no avanço das 

metodologias da educação básica (ROESLER, 2019). 

Segundo o relatório “A Pesquisa no Brasil: Promovendo a Excelência”, 

disponibilizado em 2019 pelo Web of Science Group (CLARIVATE  ANALYTICS, 

2020) para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), o País ocupa posição de destaque no mundo em termos de produção de 

artigos e revisões de pesquisa indexados na Web of Science (Figura 1). 
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Figura 1 – Artigos e Revisões indexados na Web of Science, 2013-2018. 

 

Fonte: Clarivate Analytics (2019). 

O País ficou em 13º lugar, atrás de países como Índia (10º) e da Coréia do 

Sul (12º), e à frente da Rússia (15º) e da África do Sul (21º). No estudo, foram 

considerados e analisados trabalhos brasileiros de pesquisa publicados entre 2013 e 

2018 e destaca a importância das colaborações internacionais e da indústria no 

impacto e na visibilidade das produções acadêmico-científicas produzidas no País. 

Para o cidadão, o conhecimento científico se constitui em um suporte ao 

processo de tomada de decisões cotidianas, sendo um valioso instrumento para o 

exercício da cidadania à medida que proporciona maior compreensão da natureza, da 

vida social, política e econômica. Os pesquisadores acessam e utilizam esse 

conhecimento científico durante todo o processo de pesquisa, ou seja, ele é a fonte 

de produção de novos conhecimentos. Isso é o mesmo que dizer que esses agentes 

consomem os conhecimentos enquanto produzem para atingir aos seus fins sociais 

(MARTINS, 2015). Ainda segundo este autor, para os ambientes organizacionais, 

essa abordagem de conhecimento e de comunicação de informações se traduz no 
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incremento da produtividade, gerando grandes vantagens para economia, 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços, aprimoramento de rotinas e 

procedimentos internos, tornando o setor mais sustentável e competitivo. 

Diante da complexidade que é a universidade, dada à grande diversidade 

de seu corpo docente e produção científica, a busca por interessados e parceiros no 

desenvolvimento tecnológico pode ser tarefa trabalhosa e, muitas vezes, infrutífera 

para um pesquisador. O mesmo ocorre com as empresas para encontrarem aqueles 

que detêm o conhecimento capaz de solucionar questões técnicas ligadas a 

processos internos e fluxo de produção (CEDES, 2018). Para este último, a interação 

entre a Instituição de Ensino Superior e o setor produtivo é entendida como a principal 

variável para a educação superior impulsionar o desenvolvimento regional. A 

interatividade entre pesquisadores, o setor produtivo e os poderes públicos são mais 

relevantes do que qualquer outro aspecto a fim de garantir, dessa forma, a 

transferência de conhecimentos e de tecnologias para a produção e para a sociedade. 

No âmbito da Universidade Federal do Vale do São Francisco, de acordo 

com dados do Relatório “UNIVASF em Números 2012 a 2019” (UNIVASF, 2020), a 

instituição dispunha, em sua estrutura acadêmica, de 581 docentes, sendo a grande 

maioria formada por doutores (68,50%) e mestres (24,95%), vinculados a 37 cursos 

de graduação e 46 programas de pós graduação, sendo estes compostos por 17 

mestrados, 4 doutorados, 18 programas de residência médica e multiprofissional e 7 

especializações (CPA, 2019).  

Quanto aos discentes em formação, ainda em 2019, a UNIVASF dispunha 

de 6.765 alunos nos programas de graduação e 2.751 nos cursos de pós-graduações 

(CPA, 2019), sendo estas informações relevantes acerca da formação, qualificação e 

desenvolvimento das competências dos presentes e futuros agentes de pesquisa e 

conhecimento científico. 

No que se refere à produção do conhecimento e propriedade intelectual, a 

instituição já havia registrado em sua biblioteca 2298 trabalhos acadêmicos, divididos 

entre teses, dissertações e TCC (UNIVASF, 2020), além da titularidade ou co-

titularidade de 53 patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

e 11 registros de softwares (NIT, 2020). Portanto, após a exposição das informações 

acima, observa-se que a universidade possui vasto conhecimento científico e 

tecnológico acumulado nas mais diversas áreas da ciência. 
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É nesta perspectiva que surgiu a ideia de mapear as competências do 

corpo atuante de pesquisadores da UNIVASF, a fim viabilizar a interação entre o meio 

acadêmico e as empresas, principalmente com amparo que é dado pelos instrumentos 

legais vigentes que normatizam a questão do desenvolvimento da inovação 

tecnológica no País, a saber a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe 

sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com alterações trazidas pela Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016, e pelo 

Decreto n° 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. 
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4. METODOLOGIA 

Foi realizada pesquisa bibliográfica qualitativa e quantitativa na literatura 

relacionada ao tema em artigos científicos, dissertações, livros e outros materiais 

disponíveis na internet, extraídos de bases científicas como SCIELO1, Periódicos 

CAPES2, Google Acadêmico3 e Web of Science4, com o objetivo de identificar o que 

já foi produzido e registrado sobre o assunto. De acordo com Gil (2017), a pesquisa 

bibliográfica é um tipo de pesquisa exploratória que busca proporcionar familiaridade 

com o tema estudado.  

Para complementar os estudos, também foi realizada uma prospecção 

tecnológica nas bases de dados de Registro de Programas de Computadores (RPC) 

do INPI e Portal do Software Público Brasileiro (SPB), de softwares utilizados por 

universidades públicas brasileiras para promover a interação com o setor produtivo, 

resultando no artigo deste trabalho (PRODUTO 1). Nessa etapa metodológica, 

buscou-se compreender melhor como está evoluindo esta tecnologia. O recorte 

temporal foi estabelecido entre os anos de 2010 e 2020, e as seguintes palavras-

chaves foram buscadas no campo título dos RPCs: “Competência” ou 

“Conhecimento”, “Universidade-empresa” e “Vitrine” ou “Portfólio”.  

Paralelamente as atividades mencionadas, foi desenvolvido o sistema 

proposto, denominado Sistema de Mapeamento de Competências e Interações, 

identificado também pela sigla SisMapCI (PRODUTO 2), que é o produto principal do 

presente trabalho. Os fundamentos e premissas de desenvolvimento foram realizados 

com base no modelo incremental (PRESSMAN, 2011), com levantamento de 

requisitos, desenvolvimento, validação e liberação de versões. 

As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da aplicação foi a 

linguagem PHP, uma linguagem adequada para o desenvolvimento web (PHP, 2020) 

em conjunto com CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML) e o framework PEAR (PHP Extension and Aplication Repository) 

 
1SCIELO: <https://scielo.org/> 

2Periódicos CAPES: <http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?> 

3Google Acadêmico: <https://scholar.google.com.br/?hl=pt> 

4Web of Science: <www.webofknowledge.com> 
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(PEAR, 2020). A aplicação está hospedada em uma máquina como servidor web 

Apache (APACHE, 2020), e usa como banco de dados o PostgreSQL 

(POSTGRESQL, 2020). A construção da base de dados foi apoiada pelo modelador 

Dezign for Databases (DATANAMIC, 2020) e a ferramenta pgAdmin (PGADMIN, 

2020). 

Visando proteger os direitos autorais dos idealizadores do sistema, foi 

realizado o registro do SisMapCI no INPI. O trâmite para essa etapa foi iniciado com 

abertura de processo e encaminhamento de solicitação ao NIT da UNIVASF. Após 

interações deste setor com o INPI, e estando toda documentação em conformidade, 

foi divulgado pela Revista da Propriedade Industrial (REVISTA, 2020) a informação 

de expedição do certificado de registro. 

Com a finalidade de facilitar entendimento e auxiliar os usuários na correta 

operação do SisMapCI, foi produzido e disponibilizado online o Manual de Instruções 

do sistema (PRODUTO 3). Na sua confecção foram utilizados textos e imagens das 

telas, que, combinados, explicam detalhadamente cada funcionalidade existente. As 

ferramentas usadas para elaboração do documento digital foram o MS Word5 e o 

software MS Paint6. 

Por fim, visando a divulgação do sistema para o seu público-alvo, foi 

confeccionado, através da plataforma online Canva (CANVA, 2020), um folder 

informativo (PRODUTO 4) que será distribuído em formato impresso, contendo figuras 

e termos sucintos e objetivos a respeito do SisMapCI. 

 

 

 

 

 

 
5Microsoft Word: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/word> 

6Microsoft Paint: <https://support.microsoft.com/pt-br/windows/abrir-o-microsoft-paint-ead1dc5c-abc4-

fd2c-d81e-ebb013fbc113> 
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5. PRODUTO 1: ARTIGO CIENTÍFICO SUBMETIDO À REVISTA CADERNOS DE 

PROSPECÇÃO 

 

TÍTULO DO ARTIGO: Prospecção tecnológica de softwares utilizadas por 
universidades públicas brasileiras para promover a interação com o setor produtivo. 

AUTORES: Welson Barbosa dos Santos (discente PROFNIT); Cristiane Xavier 
Galhardo (Orientadora); Michely Correia Diniz (Coorientadora) 
 

5.1 Submissão do artigo 

A Figura 2 exibe a comprovação de submissão do artigo à revista científica 

“Cadernos de Prospecção”. 

Figura 2 – Comprovação da submissão do artigo.

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARES UTILIZADOS POR 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS PARA PROMOVER A INTERAÇÃO 

COM O SETOR PRODUTIVO 

 

RESUMO 

A legislação brasileira possui uma estrutura legal que incentiva a aproximação das 

universidades com empresas, a fim de viabilizar inovação tecnológica no País. Aliados 

a esse contexto de desenvolvimento da inovação, surgiram softwares que facilitam a 

rápida recuperação de informações acerca das habilidades e tecnologias existentes 

na academia para aproveitamento em projetos que agreguem valor aos agentes de 

mercado. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo prospectivo 

nas bases de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e Portal do 

Software Público Brasileiro (SPB), de programas de computadores que dão apoio ao 

processo de interação universidade-empresa, a partir de buscas realizadas pelos 

títulos e titulares dos programas de computador depositados no período entre 2010 e 

2020. Constatou-se uma pequena quantidade de ferramentas dessa natureza, abrindo 

possibilidades para expansão de estudos, tendo em vista a relevância das mesmas 

para as instituições e setor produtivo. 

Palavras-chave: Inovação. Universidade-empresa. Mapeamento de competências. 

 

TECHNOLOGICAL PROSPECTING OF SOFTWARE USED BY BRAZILIAN PUBLIC 

UNIVERSITIES TO PROMOTE INTERACTION WITH THE PRODUCTIVE SECTOR 

 

ABSTRACT 

The Brazilian legislation has a legal structure that encourages the approximation of 

universities with companies, in order to make technological innovation in the country 

feasible. Allied to this context of innovation development, software has emerged that 

facilitate the quick retrieval of information about the skills and technologies existing in 

the academy for use in projects that add value to market agents. In this sense, the 

objective of this work was to carry out a prospective study in the databases of the 

National Institute of Industrial Property (INPI) and the Brazilian Public Software Portal 

(SPB), of computer programs that support the university-company interaction process, 

from searches carried out by titles and holders of computer programs deposited in the 

period between 2010 and 2020. There was a small amount of tools of this nature, 

opening up possibilities for expansion of studies, in view of their relevance for 

institutions and productive sector. 

Keywords: Innovation. University-business. Skills mapping. 

 

Área tecnológica: Tecnologia; Propriedade Intelectual; Inovação Tecnológica.  
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INTRODUÇÃO 

Por muitos anos, as universidades públicas brasileiras concentraram esforços em 

desenvolver suas atividades baseadas em três principais eixos: o ensino, a pesquisa 

e a extensão. Porém, um novo eixo conceitual emergiu e foi ganhando espaço no 

contexto das universidades: a inovação.  

Conceitualmente, a inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 1997).  

No viés da Gestão Pública, a inovação tem como enfoque estratégico a geração de 

valor para a sociedade, seja no atendimento ao cidadão, na gestão da informação, 

modernização de processos ou em qualquer outra dimensão da organização. Sua 

maior contribuição é tornar possível a evolução do estado para atender às demandas 

da sociedade e da economia cada vez mais instável, por meio de formas inovadoras 

de gestão e organização, promovendo benefícios aos cidadãos (PIRES, 2018). 

Com a promulgação da Lei nº 10.973/2004, posteriormente modificada pelo Marco 

Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016), observou-se uma 

estrutura que incentiva o fortalecimento e aproximação das universidades com 

empresas para viabilizar inovação tecnológica. De acordo com Gomes e Teixeira 

(2018), a Lei nº 10.973/2004, consagrada como Lei de Inovação, é um dos marcos 

regulatórios da política nacional de inovação e traça as diretrizes gerais visando o 

fomento à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, para 

a capacitação e o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial 

do País. Assim, o governo federal buscou desburocratizar as atividades de pesquisa 

e de inovação no Brasil, incentivando ainda mais a aproximação e a interação entre 

as instituições científicas e tecnológicas (ICTs), o setor produtivo e o estado.  

O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação é um grande passo para se 

estimular que o conhecimento gerado nas Instituições de Ciência, Tecnologia e 

Inovação seja mais bem aproveitado pelo setor empresarial e sociedade, de forma a 

contribuir fortemente para o desenvolvimento econômico e social do País (MCTI, 

2018). 

Em fevereiro de 2018, com o objetivo de regulamentar tanto a Lei de Inovação quanto 

o Marco Legal de CT&I, foi implementado o Decreto 9.283/2018, que regulamenta o 

estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, 

tratando de temas como: alianças estratégicas e projetos de cooperação, participação 

minoritária no capital e fundos de investimentos e ambientes promotores da inovação. 

O Decreto também aborda recortes temáticos, a exemplo da discussão acerca do 

estímulo e a participação das instituições científicas e tecnológicas (ICT) nos 

processos de inovação, principalmente no que compete à transferência de tecnologia 

e a política e internacionalização da ICT (PIRES, 2018). 

As relações entre universidades e as empresas devem ser estimuladas e fomentadas 

por todas as entidades envolvidas, enfatizando a importância estratégica para a 

definição de verdadeiras redes cooperativas para inovação. Dessa forma, o 
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conhecimento que é gerado no âmbito das instituições de pesquisa pode ser 

explorado por empresas a partir de contratos de licenciamento e de transferência de 

tecnologia (TT) e revertido em ganhos econômicos, na forma de royalties ou também 

de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros. 

Para o cidadão, o conhecimento científico se constitui em suporte ao processo de 

tomada de decisões cotidianas, sendo um importante instrumento para o exercício da 

cidadania na medida em que proporciona uma maior compreensão da natureza, da 

vida social, política e econômica. Os pesquisadores acessam e utilizam o 

conhecimento científico durante todo o processo de pesquisa, ou seja, ele é a fonte 

de produção de novos saberes. Isso é, dessa maneira, o mesmo que dizer que 

pesquisadores e cientistas consomem conhecimentos à medida que os produzem; por 

sua vez, para as organizações, o conhecimento científico se traduz em um aumento 

da produtividade e da produção, gerando vantagens comparativas para a economia, 

além da concepção de novos produtos ou serviços, aprimoramento de rotinas e 

procedimentos e, consequentemente, uma maior sustentabilidade e também 

competitividade (MARTINS, 2015). 

Um dos maiores desafios ao desenvolvimento desses comportamentos sociais e 

corporativos, diz respeito ao estabelecimento de canais de comunicação, de interação 

e de rápida recuperação das informações acerca das habilidades e das competências 

dos pesquisadores das universidades para um maior aproveitamento em projetos que 

agreguem valor aos agentes de mercado (MARTINS, 2015). Nesse sentido, observa-

se a necessidade de disponibilização de canais de interação que considere os 

interesses de todos os atores envolvidos no processo e que, ao mesmo tempo, realize 

alinhamento eficaz entre perfis disponibilizados na academia científica com os 

requisitos definidos pelo mercado para geração de valor. 

Além disso, preferencialmente, esses canais devem possuir tanto uma linguagem 

técnica como também não técnica, a fim de atender a comunidade técnico-científica, 

bem como qualquer parte interessada do mercado. Essa interação pode ser 

estabelecida a partir da utilização de Sistemas de Informação Gerenciais (SIG). Em 

termos conceituais, os SIGs auxiliam na coleta, processamento, armazenamento, 

análise e disseminação de informações de forma a atender propósitos específicos do 

negócio, subsidiando-se de dados e instruções (entradas) e, por fim, de relatórios e 

de cálculos (saídas) (MORAES et al., 2018). 

Como vantagem aos negócios, são os benefícios da implementação dos SIGs: elevam 

os níveis de eficácia e de produtividade; alinham as estratégias de negócios e de 

Tecnologia da Informação; melhoram o fluxo de informações, serviços oferecidos e a 

tomada de decisão (MORAES et al., 2018). 

Para compreender melhor como a tecnologia a ser avaliada se insere na sociedade, 

faz-se viável realizar uma Prospecção Tecnológica, pela qual são levantadas todas as 

tecnologias existentes, visando identificar aspectos onde ela já tem outras tecnologias 

concorrentes, além das lacunas a serem preenchidas. Também ocorre usualmente a 

identificação de tecnologias afins, que podem ser incorporadas ao mecanismo que 

está sendo mapeado (QUINTELLA e TORRES, 2012). 
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O presente trabalho teve o objetivo de realizar um estudo prospectivo, nas bases de 

dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial7 e no Portal do Software Público 

Brasileiro8, das ferramentas utilizados por universidades públicas do País para 

promover a interação com empresas e demais parceiros do setor produtivo. 

 

METODOLOGIA 

A prospecção foi realizada de março a novembro de 2020, a partir de consultas na 

base de dados de programas de computadores do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial e no Portal do Software Público. A seguir, no Quadro 1, são apresentados 

os parâmetros de busca utilizados nas consultas, no período compreendido entre 

2010 e 2020. 

 

Quadro 1 – Parâmetros de busca do estudo prospectivo. 

Tipos de elementos de busca Descrição dos elementos de busca 

 

 

Temáticas 

● Mapeamento de competências/ Conhecimento 

● Vitrine/Portfólio de tecnologias 

● Interação universidade-empresa 

Campo alvo da busca ● Título do programa 

 

Palavras-Chaves 

● “Competências” ou “Conhecimento” 

● “Universidade-empresa” 

● “Vitrine” ou “Portfólio” 

Operadores aplicados às 

palavras-chaves 

● OR (operador booleano de disjunção) 

● * (operador de trucagem) 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

As palavras-chaves foram alinhadas às temáticas e, com isso, aplicadas aos campos 

alvos de busca: “título do programa”, na base do INPI, e “Catálogo de Software”, no 

Portal do SPB. A pesquisa também contou com a utilização de recursos, como a 

combinação do operador booleano de disjunção e o operador de truncagem, a fim de 

que pudessem ajudar a encontrar o maior número possível de registros. 

Baseado nos resultados encontrados procedeu-se à triagem inicial, a partir do título 

do programa de computador. Após esse procedimento, cada resultado de busca foi 

analisado integralmente no sentido de se verificar sua pertinência em relação ao tema 

proposto, extraindo dados referentes à distribuição anual de pedidos de depósitos de 

 
7 INPI, acessível pelo site: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login 

8 Portal do Software Público Brasileiro, acessível pelo site: 

https://softwarepublico.gov.br/social/search/software_infos 
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programas de computadores, titularidade, linguagens de programação e banco de 

dados usados no desenvolvimento dos sistemas, campos de aplicação, a tipologia do 

programa e, por fim, o perfil dos depositantes. 

Outro detalhe importante com relação aos critérios de triagem é que foi levado em 

consideração somente os programas de computadores que tivessem alguma relação 

com universidade pública, sendo a universidade a titular, ou que ela tivesse adquirido 

a ferramenta de outra entidade ou empresa, através de licenciamento ou outra forma 

de transferência de tecnologia. 

Uma busca adicional foi efetuada, através de revisão narrativa da literatura, na 

plataforma Google Acadêmico9, com a finalidade de resgatar artigos e trabalhos 

científicos que citam ferramentas relacionados à temática, sendo que cada ocorrência 

de software utilizado por universidade pública, era verificado se o mesmo tinha o seu 

registro no INPI para ser considerado na análise. 

Os resultados da pesquisa foram exportados e organizados com emprego do 

programa Microsoft Excel para a tabulação dos dados, e em seguida, a elaboração de 

tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a pesquisa na base de dados do INPI, conforme apresentado na Tabela 1, os 

resultados se mostraram numerosos, em especial quando analisamos 

quantitativamente somente buscas com termos “Conhecimento* or Competência*”, 

“Universidade-empresa” e “Vitrine or Portfólio”, resultando em 57, 1 e 21 registros, 

respectivamente, dessa maneira totalizando 79 itens recuperados.  

Entretanto, quando feita a triagem a partir dos títulos e detalhes sobre cada um dos 

softwares, os resultados são menores, totalizando 5 ferramentas selecionadas. 

 

Tabela 1 – Resultados das buscas das palavras-chaves no INPI. 

 

Combinações das palavras-chaves 

Programas de 

computador 

(título) 

 

Registros relacionados ao tema 

“Conhecimento*” OR “Competencia*” 57 3 

“Universidade-empresa” 1 1 

“Vitrine” OR “Portfolio” 21 1 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 
9 Google Acadêmico, acessível pelo site: www.scholar.google.com.br 
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No caso das buscas com os mesmos termos e combinações no Portal do Software 

Público Brasileiro, até a presente data, não foram encontrados programas de 

computador que tivesse relação com o tema. 

Por meio da pesquisa bibliográfica, verificou-se, ainda, que, além dos resultados 

obtidos nas buscas iniciais na base do INPI, foram identificados outros dois sistemas 

usados por universidades públicas brasileiras que se alinham ao tema deste trabalho, 

pois permitem identificação das competências de pesquisadores e/ou ativos de 

propriedade intelectual, quais sejam: O sistema “SOMOS”, citado no trabalho de 

Martins (2015), e a plataforma Stela Experta, mencionada no trabalho de Carli (2015). 

O sistema “SOMOS” realiza o mapeamento das competências dos centros 

acadêmicos e científicos de instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), disponibilizando informações do quadro de pesquisadores, suas 

especialidades e produção, além de informações sobre ativos de propriedade 

intelectual, infraestrutura instalada nos laboratórios, e outros dados. 

A ferramenta favorece a interação entre os agentes de Ciência, Tecnologia e Inovação 

com organizações públicas e privadas, propiciando a geração de novos negócios, 

projetos e parcerias. (UFMG, 2020). 

A plataforma Stela Experta, utilizado por várias universidades públicas brasileiras e 

outras instituições, é uma ferramenta que integra automaticamente os dados dos 

currículos Lattes de professores, pesquisadores, alunos e colaboradores, para apoiar 

a implementação de políticas de gestão. A solução apresenta mapas de tópicos com 

os conhecimentos dos colaboradores e dos grupos de pesquisa da instituição, a partir 

da análise dos termos utilizados com maior frequência em suas produções, projetos, 

entre outras informações (STELATEK, 2020).  

Faz-se relevante destacar, nesse contexto, que as duas ferramentas 

supramencionadas se encontram registradas no âmbito do INPI. Dessa forma, foram 

contabilizadas para análise, 7 (sete) programas de computadores, conforme quadro a 

seguir: 

 

Quadro 2 – Programas de computadores localizados no INPI. 

Pedido Depósito Título do programa de computador 

13911-6 16/09/2011 SIMC-Sistema de Mapeamento de Competências da 

UESC 

14083-0 04/10/2012 Somos 

BR 5120140009980 02/09/2014 Sistema Integrado de Gerenciamento Universidade 

Empresa - SIGUE 

BR 5120140015912 24/12/2014 Plataforma Espinhaço - Conectando Conhecimento

   

BR 5120160012536 27/09/2016 Stela Experta 

BR 5120190016319 28/07/2019 Vitrine Tecnológica da UFRR 



28 

 

 

BR 5120200017975 02/09/2020 SICAE-Sistema de Integração de Competência 

Academia-Empresa 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI (2020). 

 

Cabe mencionar, aqui, o número baixo de sistemas registrados até a presente data, 

considerando a temática no Brasil. Contudo, mesmo com a lacuna quantitativa 

observada, este resultado não significa efetivamente que as universidades públicas 

brasileiras não tenham desenvolvido ferramentas de apoio para este fim, já que o 

registro dos programas de computadores não é obrigatório, mas é fundamental para 

comprovar a autoria de seu desenvolvimento perante o Poder Judiciário, podendo ser 

útil em casos de processos relativos à concorrência desleal, às cópias não 

autorizadas, pirataria, etc., garantindo, assim, maior segurança jurídica ao seu 

detentor para proteger o seu ativo de negócio (INPI, 2020). 

Ainda assim, ao visitar websites disponíveis dos titulares dos programas de 

computadores evidenciados, foi revelado que várias Universidades Públicas, apesar 

de não terem desenvolvido suas próprias tecnologias sobre a temática abordada, 

optaram pela parceria ou contratação do serviço de licença de uso das respectivas 

ferramentas, aumentando consideravelmente o número de instituições que já fazem 

uso deste tipo de recurso computacional. No Quadro 3, a seguir, podemos ver o a 

distribuição de Universidades de acordo com o sistema utilizado: 

 

Quadro 3 – Distribuição de softwares por instituições. 

Software Universidades que usam/usaram ou 

vão usar as ferramentas 

Website 

SIMC-Sistema de 

Mapeamento de 

Competências da 

UESC 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) 

http://nit.uesc.br/simc/ 

(Em manutenção) 

Plataforma Espinhaço-

Conectando 

Conhecimento 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

http://espinhaco.ufvjm.edu.br/e

spinhaco/ 

Somos 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

http://www.somos.ufmg.br/ 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) 

http://www.somos.unicamp.br/ 

Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) 

http://www.somos.unifei.edu.br

/ 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

http://www.somos.ufrj.br/ 

Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) 

http://www.somos.ufscar.br/ 
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Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) 

http://www.somos.ufop.br/ 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) 

http://www.somos.ufu.br/ 

Sistema Integrado de 

Gerenciamento 

Universidade Empresa - 

SIGUE 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) 

Não localizado 

Stela Experta 

Universidade Federal do Oeste do 

Pará (UFOPA) 

http://www.stelaexperta.com.br

/ufopa  

Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) 

http://www.stelaexperta.com.br

/utfpr/ 

Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO) 

http://http//www.stelaexperta.c

om.br/unirio 

Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) 

http://www.stelaexperta.com.br

/ufpe 

Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS) 

http://www.stelaexperta.com.br

/uffs 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC)/ Engenharia e 

Gestão do Conhecimento (EGC) 

http://www.stelaexperta.com.br

/egc 

Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS) 

Não localizado 

Universidade de Brasília (UNB) Não localizado 

Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) 

Não localizado 

Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) 

http://www.stelaexperta.com.br

/ufba 

Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE) 

https://www.stelaexperta.com.b

r/unioeste/index.html 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) 

https://www.stelaexperta.com.b

r/uesc/index.html 

Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) 

Não localizado 

Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS) 

Não localizado 

Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB) 

Não localizado 

Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA) 

Não localizado 
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Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) 

Não localizado 

Vitrine Tecnológica da 

UFRR 

Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) 

Não localizado 

SICAE-Sistema de 

Integração de 

Competência 

Academia-Empresa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE (UFCG) 

Não localizado 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Isso mostra que existe uma demanda crescente por esse tipo de ferramenta, visto que 

são tecnologias que dão subsídio para o planejamento e execução de atividades 

institucionais, principalmente as relacionadas as políticas de inovação desenvolvidas 

pelos núcleos de inovação tecnológica, oferecendo operações mais integradas e mais 

eficientes para os usuários, tanto para os gestores e pesquisadores, como também 

para empresas interessadas em fazer parcerias. 

O primeiro ano de ocorrência de programa de computador no INPI, relacionado ao 

tema, foi em 2011. Neste, encontrou-se um registro de software (Gráfico 1), com as 

palavras-chave estabelecidas no escopo, cujo título é “SIMC - Sistema de 

Mapeamento de Competências da UESC", ferramenta desenvolvida pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus-BA, com 

o objetivo de facilitar a identificação de docentes da instituição que tenham histórico 

de familiaridade com temas de interesse de colaboradores, tanto internos como 

externos (UESC, 2020). 

Gráfico 1 – Evolução do número de registro anual de softwares no INPI, relacionados ao 

tema. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Em 2012, foi identificada, a partir das buscas documentais, a plataforma “SOMOS”, já 

mencionada anteriormente. No ano seguinte, em 2013, não se observou a ocorrência 

de pedidos de registros.  

Em 2014, foi atingindo a quantidade máxima de depósitos, com 2 (dois) registros 

localizados: o primeiro, intitulado “Sistema Integrado de Gerenciamento Universidade 

Empresa–SIGUE”, plataforma online, que proporciona um ambiente de interação e 

comunicação entre empresas e a Universidade Federal do Paraná, a fim de estimular 

as ações cooperativas de pesquisa e de desenvolvimento, além da transferência de 

tecnologia, licenciamentos, e também apresentação de pesquisadores e laboratórios 

de forma simples (GIMENEZ et al., 2015); o segundo, denominado “Plataforma 

Espinhaço - Conectando Conhecimento”, desenvolvido com a finalidade estratégica 

de ser um facilitador na localização de competências da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, tornando possível a identificação dos pesquisadores 

e suas unidades e campus de lotação, bem como suas especialidades e palavras-

chave citadas (UFVJM, 2020).  

Em 2016, obteve-se mais uma ocorrência de software alinhado ao tema, trata-se do 

“Stela Experta”, também já citado anteriormente. 

Após a localização desta última ferramenta, foi possível identificar, em 2019, o 

software cujo título é “Vitrine Tecnológica da UFRR", Universidade Federal de 

Roraima. Não foi possível encontrar, na literatura científica, maiores detalhes sobre 

este software, especificamente. Contudo, em relação às vitrines tecnológicas, é 

possível afirmar que se trata de uma área virtual, onde são ofertados os ativos da 

universidade passíveis de transferência tecnológica. Esses ativos podem ser 

patentes, softwares, competências das universidades, laboratórios, marcas, etc. A 

oferta, normalmente, é feita por meio de “descritivos tecnológicos”, que reúnem as 

informações acerca do ativo relativas ao problema a ser resolvido, aos benefícios da 

tecnologia, aplicações no mercado, ao estágio de desenvolvimento, entre outras 

(DUARTE, 2017). 

Por fim, no ano de 2020, foi identificado no INPI a ferramenta "SICAE - Sistema de 

Integração de Competência Academia-Empresa", cujo titular é a Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), na Paraíba. Não foi possível localizar até a presente 

data mais detalhes sobre suas funcionalidades, mas foi considerado para análise por 

seu título se alinhar ao tema de pesquisa. 

Ao analisar as tecnologias de desenvolvimento empregadas na implementação dos 

softwares (linguagens de programação e gerenciador de banco de dados) localizadas 

no INPI (Gráfico 2), é possível concluir que todos são voltados para o ambiente web, 

podendo ser acessados diretamente a partir do uso de um navegador ou de um 

browser do computador ou dispositivo móvel. 
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Gráfico 2 – Tecnologias de desenvolvimento dos sistemas. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A linguagem que mais se destaca usada em 6 (seis) dos sistemas, é PHP (um 

acrônimo recursivo de PHP Hypertext Preprocessor), uma linguagem de script open 

source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o 

desenvolvimento de aplicações web (PHP, 2020). Em seguida, com 2 (duas) 

ocorrências cada, vem as linguagens JAVASCRIPT e HTML (HyperText Markup 

Language) e o gerenciador de banco de dados MYSQL, único gerenciador 

mencionado nos documentos de registros. O MYSQL é um banco de dados de código 

aberto, confiável e de fácil utilização, e se tornou a principal opção para aplicativos 

baseados na web (Oracle, 2020). Na sequência, vem as tecnologias PYTHON, XML 

(Extensible Markup Language), JAVA, SQL (Structured Query Language) e CSS 

(Cascading Style Sheets), todas com 1 (uma) ocorrência cada. É importante ressaltar 

que no desenvolvimento de um programa poderá ser usada uma ou mais linguagens 

de programação. 

Em relação à classificação dos softwares por campo de aplicação (INPI, 2020), os 

resultados estão expostos no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Classificação dos softwares quanto ao campo de aplicação. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI (2020).  

Legenda: 

IF-02 - Informação científica, tecnológica, bibliográfica, estratégica, dados; 

AD-01 - Administração, desenvolvimento organizacional e desburocratização; 

CO-02 - Conhecimento e comunicação relacionados à ciência; 

IN-02 - Indústria, tecnologia, política tecnológica, cooperação técnica, pesquisa tecnológica, inovação 

tecnológica, tecnologia apropriada, química tecnológica; 

ED-05 - Educação, currículo ou programa de ensino, reforma de ensino, currículo mínimo, etc; corpo 

docente, corpo discente, graus e diplomas; 

IF-07 - Sistema de informação, rede de informação, teoria da informação, fluxo de informação; 

IF-10 - Processamento de dados; 

EC-04 - Atividade econômica. 

Podemos observar que os maiores nichos tecnológicos que os programas auxiliam 

são os dos campos de aplicação de código AD-01 (Administração, desenvolvimento 

organizacional e desburocratização) e o de código IF-02 (Informação científica, 

tecnológica, bibliográfica, estratégica, dados, etc.), ambos verificados em 3 (três) dos 

7 (sete) sistemas localizados. Os campos de aplicação de código IF-07 (Sistema de 

informação, rede de informação, de teoria da informação, fluxo de informação) e IN-

02 (Indústria, tecnologia, política tecnológica, cooperação técnica, pesquisa e 

inovação tecnológica, tecnologia apropriada, química tecnológica) foram conferidos 

em 2 (dois) dos 7 (sete) sistemas, cada um deles. 

Os outros campos CO-02 (Conhecimento e comunicação referente à ciência), ED-05 

(Educação, currículo ou os programa de ensino, reforma de ensino, currículo mínimo, 

corpo docente, corpo discente, graus e diplomas), IF-10 (Processamento de dados) e 

EC-04 (Atividade Econômica), foi identificado em 1 (um) software dos 7 analisados, 

cada uma dessas classificações. 
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Por meio da pesquisa, também foi possível resgatar, nos dados coletados, a 

caracterização dos tipos de programas (Gráfico 4), identificados nos documentos de 

registro dos softwares e definidos de acordo com a classificação estabelecida pelo 

INPI (2020). Esta classificação descreve o programa em sua estrutura e atuação de 

modo mais técnico, agrupando os programas de atuação semelhante, mesmo que em 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

Gráfico 4 – Classificação dos softwares quanto ao tipo de programa. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI (2020). 

Legenda:  

GI-01 - Gerenciador de informações; 

FA-01 - Ferramenta de apoio; 

GI-02 - Gerenciador de banco de dados; 

AP-03 - Controle; 

AT-06 - Controle de processos; 

GI-04 - Gerador de relatórios; 

GI-06 - Entrada e validação de dados; 

GI-08 - Recuperação de dados; 

CD-01 - Comunicação de dados; 

TC-01 - Aplicações Técnico-Científicas. 

 

Constatou-se que todos os sistemas, 7 (sete) no total, estão agrupados na seção GI-

01, ou seja, correspondem aos Gerenciadores de informações. Em segundo lugar, 

vem os classificados como FA-01 (Ferramenta de apoio) e GI-02 (Gerenciador de 

banco de dados), ambos com 3 (três) ocorrências cada. Em seguida os da seção AP-

03 (Controle), AT-06 (Controle de processos), GI-04 (Gerador de relatórios), GI-06 
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(Entrada e validação de dados), GI-08 (Recuperação de dados), CD-01 (Comunicação 

de dados) e TC-01 (Aplicações Técnico-Científicas), cada um com 1 (uma) ocorrência.  

No que tange ao perfil dos titulares dos softwares, percebe-se maior prevalência das 

pessoas jurídicas, com 85% dos registros, sendo 5 (cinco) de ICTs e 1 (um) de 

empresa privada. Um dos sistemas tem como titular 1 (uma) pessoa física. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio da prospecção tecnológica apresentada neste estudo, foi possível mostrar o 

número de softwares empregados para promover a interação entre as universidades 

e o setor produtivo, a fim de dar uma maior visibilidade ao que é desenvolvido dentro 

do meio acadêmico, em termos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e serviços de 

Ciência e Tecnologia (C&T). 

Os resultados evidenciam que a proteção destes ativos de propriedade intelectual 

ainda é muito pequena, tendo em vista a relevância desta temática para as instituições 

de pesquisa, mercado e sociedade. No entanto, apesar de ser pequena a quantidade 

de registros, a prospecção indica que há uma demanda crescente das universidades 

públicas por este tipo de tecnologia.   

Outro detalhe importante observado nas informações coletadas a respeito das 

ferramentas abordadas neste trabalho é que a maioria delas possui a funcionalidade 

de mapeamento das competências acadêmicas de pesquisadores institucionais, ou 

seja, elas permitem organizar e qualificar as áreas e temas de interesse dos 

pesquisadores, funcionalidade que auxilia os NITs na execução de suas atividades de 

gestão. 

Em se tratando das tecnologias usadas na criação dos softwares, ficou evidente que 

a linguagem de programação que mais se destacou foi PHP, uma tecnologia voltada 

para o desenvolvimento de sites dinâmicos e aplicações para a web. 

Verificou-se ainda a importância das bases nacionais de registro de softwares do INPI 

e do Portal do SPB, ao permitir medir a prospecção tecnológica e como a propriedade 

industrial está inserida no segmento abordado. Por outro lado, é importante ressaltar 

que a pesquisa por programas de computadores no INPI é limitada com relação aos 

filtros de busca, não sendo possível localizar os programas por “tipo de programa”, 

“linguagem de programação” e “campo de aplicação”. Outra dificuldade encontrada é 

que esses mesmos campos não são exibidos na listagem de resultados, dessa 

maneira tornando lento o processo de extração dos dados para análise. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Têm-se, como expectativa, que as instituições que fazem o uso dessas ferramentas 

tenham uma melhoria nas atividades de gestão das políticas de inovação e, 

consequentemente, uma melhoria nos processos de tomada de decisão e interação 

com agentes externos as instituições, particularmente com o setor produtivo, pois 

esses recursos permitem prospecção tecnológica, compartilhamento de recursos 
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como laboratórios e capital intelectual, identificação de demandas sociais e de 

mercado e estabelecimento da cultura de propriedade intelectual. 

Ainda, para aprofundar os estudos nessas plataformas podem ser realizados: (1) 

Análises qualitativas de algumas das ferramentas citadas, à luz das métricas mais 

usadas em Engenharia de Software: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, 

Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade; (2) Investigações acerca do impacto que 

essas ferramentas trouxeram às instituições envolvidas, a partir da constatação da 

evolução de incentivos à promoção de cultura da inovação. 
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6. PRODUTO 2: SISTEMA DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS E 

INTERAÇÕES – SISMAPCI 

6.1 Introdução 

Evidenciar um profissional com competências 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, tanto pelo setor 

produtivo como pela comunidade em geral, será mais rápida e facilitada, agilizando 

dessa forma, o processo inicial de interação, visando a formação de parcerias e 

cooperação entre a universidade e as empresas.  

Há sistemas localizados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI, 2020) que se assemelham ao SisMapCI na questão de que eles também 

realizam, entre outras funções, o mapeamento de competências de pesquisadores de 

uma instituição, conforme descritos no quadro abaixo (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Trabalhos Correlatos de Sistemas de mapeamento de competências 

Detalhes do Programa de Computador Descrição 

Nº Pedido INPI: 13911-6 

Data depósito: 16/09/2011 

Título: SIMC-Sistema de Mapeamento de 
Competências da UESC 

Titular: Universidade Estadual de Santa Cruz - 
UESC 

Tem o objetivo de facilitar a identificação de 
docentes da instituição que tenham 
histórico de familiaridade com temas de 
interesse de colaboradores, tanto internos 
como externos (UESC, 2020). 

Nº Pedido INPI: 14083-0 

Data depósito: 04/10/2012 

Título: Somos 

Titular: Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG 

Realiza o mapeamento das competências 
dos centros acadêmicos e científicos de 
instituições, disponibilizando informações 
do quadro de pesquisadores, suas 
especialidades e produção, além de 
informações sobre ativos de propriedade 
intelectual, infraestrutura instalada nos 
laboratórios, e outros dados (UFMG, 2020). 
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Nº Pedido INPI: BR 5120140015912 

Data depósito: 24/12/2014 

Título: Plataforma Espinhaço - Conectando 
Conhecimento     

Titular: Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais-FAPEMIG/ 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 

Desenvolvida com a finalidade de ser um 
facilitador na localização de competências 
UFVJM, tornando possível a identificação 
dos pesquisadores e suas unidades e 
campus de lotação, bem como suas 
especialidades (UFVJM, 2020). 

Nº Pedido INPI: BR 5120160012536 

Data depósito: 27/09/2016 

Título: Stela Experta 

Titular: Tekis Tecnologia Avançadas LTDA. 

É uma ferramenta que integra 
automaticamente os dados dos currículos 
Lattes de professores, pesquisadores, 
alunos e colaboradores, para apoiar a 
implementação de políticas de gestão, 
além de possibilitar a contextualização 
desses dados, conforme nomenclatura 
usada pela própria instituição (STELATEK, 
2020) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos do INPI (2020). 

 

Entretanto, o SisMapCI veio com a proposta de reunir em uma única 

ferramenta, as competências mais atuantes dos pesquisadores, com dados extraídos 

da Plataforma Lattes (CNPq, 2020) e também com informações inseridas pelo próprio 

pesquisador, numa linguagem mais acessível para setor empresarial. Além disso, a 

ferramenta ainda proporciona o cadastro e acompanhamento de interações entre a 

universidade e as empresas, através de formulários específicos para esta 

funcionalidade, bem como o registro e acompanhamento de demandas empresariais. 

O público-alvo da plataforma é 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 é de 

acesso público, ou seja, está disponível para qualquer pessoa ou empresa que queira 

visitar o sistema para conhecer as competências dos pesquisadores da universidade. 

A grande originalidade deste programa é a possibilidade concreta de 

interação. A empresa é notificada das etapas que são concluídas, bem como o 

pesquisador, sendo que o NIT dá o suporte de administrador deste sistema. 
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6.2 Desenvolvimento e registro de programa de computador 

6.2.1 Desenvolvimento 

Para a construção do sistema, foi realizado inicialmente o planejamento e 

desenvolvimento de uma interface com as principais funcionalidades da ferramenta 

para usuários não autenticados, que são apresentadas para o público geral, interno 

ou externo a instituição. Em seguida, foram implementados os formulários de 

cadastro, relatórios gerenciais e outras opções que serão exibidas caso o usuário 

tenha se autenticado na ferramenta. 

Com o objetivo de tratar das necessidades e expectativas com relação ao 

software, foi necessário realizar a elicitação de requisitos visando compreender 

melhor as suas funcionalidades. Segundo Sommerville (2011), essa etapa é o 

processo de derivação dos requisitos do sistema por meio da observação de sistemas 

existentes, discussões ou reuniões com os potenciais usuários, prototipação, e outras 

atividades.  

No caso do SisMapCI, o processo de elicitação de requisitos contou com 

reuniões frequentes entre o autor e orientadoras deste projeto, principalmente por elas 

serem docentes e pesquisadoras da instituição, além de compreenderem bem o 

domínio da aplicação, pois já exerceram (ou exercem) funções em setores como o 

Núcleo de Inovação Tecnológica da UNIVASF.  

Com o propósito de complementar o processo de elicitação, também foi 

realizada a observação de ferramentas abordadas nos trabalhos relacionados 

localizadas na base de dados do INPI (INPI, 2020). De acordo com Miletto e 

Bertagnolli (2014), revisar requisitos existentes é uma das técnicas que costuma se 

destacar no processo de elicitação de requisitos. Para os autores, esse procedimento 

consiste na análise de especificações de requisitos de sistemas já utilizados pelo 

interessado ou de outros sistemas com objetivo principal semelhante, visando 

identificar as principais funcionalidades e verificar se elas são adequadas à aplicação 

que está sendo planejada. 

É importante ressaltar que documentos oficiais como Leis e Decretos 

governamentais, a exemplo da Lei nº 10.973/2004, Lei nº 13.243/2016 e Decreto n° 

9.283/2018, foram analisados na intenção de compreender aspectos relacionados a 
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cooperações entre organizações públicas e privadas que atuam no campo da ciência, 

tecnologia e Inovação no País, como é o caso da UNIVASF.   

Através das técnicas de elicitação e análise dos requisitos explorados no 

processo de construção deste trabalho, foram elencadas as seguintes 

funcionalidades: 

• Permitir a busca por meio de termos, palavras-chave relacionadas às 

competências mapeadas dos pesquisadores (docentes e técnicos); 

• Permitir o cadastro de perfis de acesso ao sistema; 

• Permitir o cadastro de permissões dos perfis; 

• Permitir o controle de acesso dos usuários de acordo com os perfis 

definidos no sistema; 

• Permitir o autocadastro de usuários pesquisadores (ativos) da UNIVASF 

e empresas; 

• Permitir o cadastro de usuários administrativos; 

• Permitir a autenticação dos usuários cadastrados para acessar as 

funcionalidades do sistema; 

• Disponibilizar a opção de recuperação de senha para os usuários; 

• Exibir link para acesso ao manual de uso do sistema. 

• Permitir o cadastro de pessoas; 

• Permitir o cadastro de Empresas; 

• Permitir a submissão de demandas empresariais; 

• Permitir o cadastro de setores econômicos de empresas; 

• Permitir o cadastro de conhecimentos dos pesquisadores;  

• Permitir a importação de registros de formação acadêmica cadastrada 

na Plataforma Lattes;  

• Permitir o cadastro formações (que não são importadas do Lattes);  

• Permitir a importação de registros das linhas de pesquisa do pesquisador 

cadastradas na Plataforma Lattes;  

• Permitir o cadastro de laboratórios; 

• Permitir o cadastro de equipamentos ou instrumentos de laboratórios; 

• Apresentar termos mais buscados (nuvem de palavras-chave) no 

formulário principal do sistema; 
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• Apresentar relatório de termos mais buscados; 

• Apresentar relatório das demandas empresariais; 

• Apresentar relatório dos pesquisadores mais solicitados; 

• Apresentar relatório com setores da economia mais demandados. 

A partir da descrição destas funcionalidades, iniciou-se a etapa de 

especificação de requisitos, que consiste na atividade de traduzir as informações 

obtidas durante as atividades de elicitação e análise em um documento que defina um 

conjunto de requisitos (SOMMERVILLE, 2011). Dois tipos de requisitos podem ser 

incluídos nesse documento: os requisitos funcionais (RF), que descrevem o que o 

sistema deve fazer, normalmente caracterizados de forma abstrata, para serem 

compreendidos pelos  usuários  do  sistema; e os requisitos não funcionais (RNF), que 

geralmente definem funcionalidades que podem estar relacionadas a confiabilidade 

do sistema, segurança, desempenho, entre outras. 

Baseado nos requisitos elicitados e analisados foram identificados para 

este trabalho os seguintes requisitos funcionais (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Requisitos funcionais. 

Identificador Descrição 

RF1 O sistema deve gerar usuário e senha para o 

pesquisador e empresa que solicitar seu 

cadastro. 

RF2 O sistema deve possibilitar ao usuário 

recuperar a senha. 

RF3 O sistema deve encaminhar por e-mail o 

usuário e senha solicitados por autocadastro 

ou pela opção de recuperar senha. 

RF4 O sistema deve permitir que qualquer pessoa 

faça consultas por temas de interesse em toda 

a base de conhecimento. 

RF5 O sistema deverá registrar no banco de dados 

automaticamente as palavras-chave 

pesquisadas. 

RF6 O sistema deve possibilitar visualização dos 

resultados da busca por palavra-chave. 
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RF7 O sistema exibirá palavras-chave mais 

pesquisadas na tela inicial do sistema. 

RF8 O sistema deve disponibilizar link para acesso 

ao manual do usuário. 

RF9 O Sistema deve permitir que usuários 

administrativos realizem a inserção, alteração, 

consulta e exclusão de pessoas. 

RF10 O Sistema deve permitir que usuários 

pesquisadores realizem importação de 

registros das suas linhas de pesquisa 

cadastradas na Plataforma Lattes. 

RF11 O Sistema deve permitir que usuários realizem 

a inserção, alteração, consulta e exclusão de 

empresas. 

RF12 O Sistema deve permitir que usuários realizem 

a inserção, alteração, consulta e exclusão de 

setores econômicos. 

RF13 O Sistema deve permitir que usuários realizem 

a inserção, alteração, consulta e exclusão de 

conhecimentos. 

RF14 O Sistema deve permitir que usuários 

pesquisadores realizem importação de 

registros da formação acadêmica cadastrada 

na Plataforma Lattes. 

RF15 O Sistema deve permitir que usuários realizem 

a inserção, alteração, consulta e exclusão de 

laboratórios. 

RF16 O Sistema deve permitir que usuários realizem 

a inserção, alteração, consulta e exclusão de 

equipamentos/instrumentos de laboratórios. 

RF17 O Sistema deve permitir que usuários realizem 

a inserção, alteração, consulta e exclusão de 

equipamentos/ instrumentos dos laboratórios. 

RF18 O Sistema deve permitir que usuários com 

perfil de empresa façam inclusão, alteração, 

consulta e exclusão de demandas 

empresariais. 

RF19 Emitir em formato de impressão relatório de 

termos mais buscados. 

RF20 Emitir em formato de impressão relatório de 

Demandas empresariais mais requisitadas. 
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RF21 Emitir em formato de impressão relatório de 

pesquisadores mais solicitados. 

RF22 O Sistema deve permitir que pesquisadores 

realizem o cadastro de suas formações não 

importadas do Lattes. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Com relação aos requisitos não funcionais foram identificados os 
seguintes itens (Quadro 3): 

 

Quadro 3 – Requisitos não funcionais 

Identificador Descrição 

RNF1 A interface do usuário deve ser implementada 

usando as tecnologias PHP, HTML, CSS e 

JavaScript. 

RNF2 Na interface do sistema com os usuários, os 

textos nas telas e mensagens deverão ser 

apresentados no idioma português brasileiro. 

RNF3 O sistema deve ter um banco de dados 

implementado no Sistema de Gerenciamento 

de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL. 

RNF4 O sistema deve ser compatível com o ambiente 

de execução do servidor web Apache. 

RNF5 A máquina servidora do banco de dados será a 

utilizada na Secretaria de Tecnologia da 

Informação da UNIVASF. 

RNF6 O sistema será acessado por meio de um 

navegador ou browser, via internet. 

RNF7 O sistema deve possuir senhas de acesso e 

identificação para diferentes tipos de usuários. 

RNF8 Deverá ser feito backup do banco de dados do 

sistema diariamente. 

RNF9 As senhas dos usuários registradas no banco 

de dados deverão ser protegidas por 

criptografia. 

RNF10 O sistema deve ter controle de permissão de 

acesso para cada formulário do sistema, 

restringindo ou não as opções neles 

disponíveis. 
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RNF11 O aplicativo fará uso do Web Service fornecido 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e tecnológico (CNPq) para coleta de 

dados no currículo Lattes dos pesquisadores. 

RNF12  O Sistema fará integração com o Sistema de 

Gerenciamento de Serviços (SGS) da 

UNIVASF para validar o pesquisador no 

momento do autocadastro. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Visando ilustrar graficamente os requisitos levantados, foi elaborado o 

diagrama UML (Unified Modeling Language) dos principais casos de uso do SisMapCI 

(Figura 3), usando a ferramenta Astah SysML (ASTAH, 2020). Este diagrama ajuda a 

determinar as funcionalidades e as características do software sob o ponto de vista 

do usuário (PRESSMAN, 2011). Os componentes de um diagrama de casos de uso 

são os atores, os casos de uso, os relacionamentos e o sistema a ser modelado. Os 

atores representam papéis que usuários, dispositivos ou até mesmo sistemas 

externos desempenham enquanto o sistema é executado. Os casos de uso indicam 

as funcionalidades que o sistema oferece, e os relacionamentos representam as 

interações entre atores e casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Figura 3– Diagrama com os principais casos de uso da aplicação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

O diagrama mostra os atores "Pesquisador", "Empresa", "Administrador", 

"Plataforma Lattes" (usado na importação de dados do currículo Lattes para o 

SisMapCI), "SGS - UNIVASF" (usado para validar o usuário pesquisador do SisMapCI 

no sistema SGS da UNIVASF), e o ator "Não identificado" (pessoas que acessam a 

parte pública do sistema).  Também podemos observar vários casos de uso como 

"Autocadastrar usuário pesquisador", "Autocadastrar usuário empresa", "iniciar 

interação", "iniciar demanda", "Buscar pesquisador", entre outros casos. Além disso, 
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é possível observarmos os relacionamentos de associação entre os atores e os casos 

de uso. 

Na sequência, foi elaborado através da ferramenta DeZign for Databases 

(DATANAMIC, 2020) o modelo conceitual do SisMapCI, representado pela Figura 4, 

onde são descritos as entidades e os tipos de relacionamentos estabelecidos entre 

elas. Segundo Miletto e Bertagnolli (2014), nesse diagrama as entidades representam 

um elemento da aplicação que deve ser armazenado no banco de dados, e os 

relacionamentos entre as entidades o número de elementos que uma entidade tem 

relacionados aos elementos de outra.  

 

Figura 4 – Modelo Conceitual do Banco de dados do SisMapCI. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

O projeto foi produzido usando a abordagem denominada desenvolvimento 

incremental. Segundo Sommerville (2011), a ideia é de desenvolver a implementação 
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inicial do sistema, expô-la ao comentário dos usuários e continuar por meio da criação 

de várias versões até que o sistema adequado seja concluído. As etapas do 

desenvolvimento incremental são apresentadas com mais detalhes na Figura 5. 

Inicialmente é realizada a descrição do esboço do projeto (descrição das 

funcionalidades a serem desenvolvidas), em seguida, tem-se a execução intercalada 

das atividades de especificação (definição da funcionalidade do software), 

desenvolvimento (implementação da funcionalidade atendendo às especificações) e 

validação (a funcionalidade deve ser validada para garantir que atende às demandas 

do cliente), resultando na versão inicial do sistema. O processo se repetirá para todas 

as funcionalidades descritas no esboço, gerando várias versões intermediárias. Ao 

concluir esse processo para todas as funcionalidades, tem-se a versão final do 

sistema.  

 

Figura 5 – Desenvolvimento incremental. 

 

Fonte: Adaptação de Sommerville (2011). 

 

Dessa forma o cliente pode avaliar o sistema em um estágio relativamente 

inicial do desenvolvimento para ver se ele oferece o que foi requisitado. Em caso 

negativo, só o incremento que estiver em desenvolvimento no momento precisará ser 

alterado e, possivelmente, nova funcionalidade deverá ser definida para incrementos 

posteriores. Um ponto importante dessa metodologia é que é possível entregar um   

software   útil   ao   cliente, mesmo   que   todas   as funcionalidades não estejam 

concluídas (SOMMERVILLE, 2011).  

Para que o sistema realize a importação dos dados de pesquisadores a 

partir da Plataforma Lattes, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

tecnológico (CNPq, 2020) disponibiliza a tecnologia WebServices para as Instituições 
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interessadas, sendo necessário credenciamento junto ao Órgão para acesso ao 

serviço, procedimento esse já efetivado e habilitado para a UNIVASF. 

Segundo GOMES (2014), Web Service é uma tecnologia de integração de 

sistemas empregada principalmente em ambientes heterogêneos. Utilizando essa 

tecnologia, pode-se desenvolver softwares ou componentes de software capazes de 

interagir, seja enviando ou recebendo informações, com outros softwares, não 

importando a linguagem de programação em que estes foram desenvolvidos, o 

sistema operacional em que rodam e o hardware que foi utilizado.  

Para o ambiente de desenvolvimento foi realizada a instalação e 

configuração da linguagem de programação PHP, uma linguagem especialmente 

adequada para a criação de aplicações web (PHP, 2020), em conjunto com as 

tecnologias CSS, JavaScript, AJAX e apoiado pelo framework PEAR (PEAR, 2020).  

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados utilizado no projeto foi o 

PostgreSQL (POSTGRESQL, 2020), onde, com apoio da ferramenta gráfica pgAdmin 

(PGADMIN, 2020), foram produzidas as estruturas que compõem a base de dados do 

SisMapCI, como a criação de tabelas, campos, funções e triggers. Como servidor web, 

foi configurada a ferramenta Apache, um servidor seguro, eficiente e extensível 

(APACHE, 2020).  

O hardware usado para realizar atividades de codificação e hospedagem 

do sistema possui dois processadores Intel® Xeon® da família E5-2600, Memória 

RDIMM de 16.0 GB, executando o sistema operacional Windows® 7Professional 64-

Bit. 

É importante ressaltar que o projeto foi desenvolvido usando recursos de 

hardware e software, pertencentes a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) da 

UNIVASF. 

 

6.2.2 Registro de programa de computador 

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de 

instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer 

natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 

informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em 
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técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados 

(BRASIL, 1998). 

Com o objetivo de proteger os direitos autorais dos idealizadores do 

sistema, fez-se necessário, através do Núcleo de Inovação Tecnológica da UNIVASF, 

a solicitação do Registro de Programa de Computador para o SisMapCI no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial. O embasamento legal que contempla essa 

modalidade de proteção está ampara pela Lei n° 9.6098, de 19 de fevereiro de 1998, 

o Decreto n° 2.5569, de 20 de abril de 1998, e a Instrução Normativa nº 099/201910 

que estabelece procedimentos relativos ao RPC. 

O pedido de registro do sistema desenvolvido neste projeto foi iniciado no 

dia 30 de outubro de 2020, com a abertura de processo e encaminhamento da 

solicitação ao NIT através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC, 2020) da Universidade. Após trâmite interno no NIT e interações 

deste setor com o INPI, foi publicado na Revista da Propriedade Industrial Nº 2605 

(REVISTA, 2020) de 08 de dezembro de 2020, a informação referente a expedição do 

certificado de RPC do SisMapCI, cujo processo recebeu o número BR 51 2020 

002757-1 (Figura 6). 
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Figura 6 – Certificado de RPC do SisMapCI. 

 

Fonte: INPI (2020). 
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Segundo INPI (2020), o registro de programa de computador é válido por 

50 anos a partir da sua criação ou de 1º de janeiro do ano seguinte à sua publicação. 

O registro tem validade no Brasil e em outros 176 países que assinaram a Convenção 

de Berna. 

 

6.3 O SisMapCI 

Este programa de computador tem a habilidade de buscar servidores da 

UNIVASF, docentes ou técnicos que estejam cadastrados nesta plataforma, com 

competências específicas. Essas competências são buscadas através de palavras-

chave em conteúdos que foram extraídos do currículo Lattes ou cadastrados pelo 

pesquisador. Ao fazer a busca, também se pode conhecer dados sobre equipamentos 

de laboratório que estão dentro da atuação do pesquisador, como as demais linhas 

de pesquisa. O setor produtivo poderá encontrar na UNIVASF profissionais com 

competências específicas. 

As empresas também podem se cadastrar na plataforma e registrar uma 

demanda, caso a empresa não localize um profissional com as competências 

desejadas. Desta forma, o NIT poderá localizar um pesquisador com maior 

proximidade com a demanda sugerida ou lançar editais referentes a temática, 

contribuindo com as demandas da sociedade. 

O SisMapCI seguiu a identidade visual criada pela Secretaria de Tecnologia 

da Informação da UNIVASF para os sistemas institucionais desenvolvidos por este 

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

navegador web. O sistema pode ser acessado através do endereço eletrônico: 

<https://www.sismapci.univasf.edu.br>. Abaixo, segue a sua interface inicial (Figura 

7): 
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Figura 7 – Interface inicial do sistema SisMapCI.

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Neste formulário é apresentado o campo para que os interessados façam 

suas buscas por pesquisadores. Após digitar o termo e clicar no botão “buscar”, serão 

listados (Figura 8) todos os pesquisadores com conhecimentos e habilidades 

relacionados ao termo digitado.  

 

Figura 8 – Interface inicial do sistema SisMapCI, após executar o evento buscar. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Também pode-se ver dados estatísticos (Figura 9), como o ranking dos 

pesquisadores mais acessados através da ferramenta, e os termos mais procurados, 

exibidos através da “nuvem de palavras-chave”. Além disso, também foi planejada a 

disposição de um link que dá acesso ao manual do sistema, através do botão.  

 

Figura 9 – Dados estatísticos e botão de acesso ao manual. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Outras funcionalidades apresentadas são as opções do usuário se 

autenticar no sistema através do menu "login (Entrar)", links para acesso aos 

formulários de autocadastro (Figura 10) e recuperação de senha (Figura 11).  

 

Figura 10 – Formulário de auto cadastro. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Figura 11 – Formulário de recuperação de senha.

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

É importante ressaltar que o formulário inicial pode ser acessado por todos 

que tenham interesse em fazer consultas no sistema, porém, com limitações de 

funcionalidades, pois algumas só estarão acessíveis quando for realizada 

autenticação. 

Após login no sistema, o usuário é redirecionado para a página principal do 

SisMapCI (Figura 12), onde ele terá acesso às funcionalidades vinculadas ao seu 

perfil, e, por questão de segurança, todas as suas ações passam a ser registradas no 
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banco de dados, gerando logs de acesso e permitindo que haja auditoria do que 

acontece dentro do sistema. 

 

Figura 12 – Formulário principal após login. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Na tela seguinte (Figura 13), o usuário autenticado tem a opção de iniciar 

uma interação com um pesquisador através da marcação de um dos itens listados 

(competências do pesquisador), bem como fazer o acompanhamento da interação, e, 

dependendo da situação em que ela se encontre, poderá realizar ações sobre a 

mesma. 

 

Figura 13 – Formulário de competências e habilidades com opções de interações. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Outra funcionalidade importante, presente no SisMapCI (Figura 14), é a 

possibilidade de o pesquisador importar, com apenas um clique, todas as linhas de 

pesquisas registradas no seu currículo Lattes. 

 

Figura 14 – Linhas de pesquisa Lattes - usuário pesquisador.

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Ademais, várias outras funcionalidades como cadastro de demandas, 

emissão de relatórios, configuração de permissões, acompanhamento de logs de 

acessos, podem ser conferidas no capítulo seguinte deste trabalho (Capítulo 7), onde 

é demonstrado o manual de uso da ferramenta. 
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7. PRODUTO 3: MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SISMAPCI 

O manual de instruções do SisMapCI foi confeccionado para ser entregue 

como um produto do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação, da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco. O objetivo do documento foi auxiliar os usuários pesquisadores, 

gestores e empresas na correta utilização do sistema para que possam aproveitar, da 

melhor forma possível, todas as funcionalidades disponibilizadas. 

No seu desenvolvimento foram usadas figuras, termos e explicações 

detalhadas sobre as funcionalidades existentes, proporcionando melhor compreensão 

por parte dos leitores. As ferramentas empregadas na elaboração do manual digital, 

em formato PDF, foram o processador de texto Microsoft Word10 e o software 

Microsoft Paint11, recurso do sistema operacional Windows que permite a criação de 

desenhos simples e a edição de imagens. 

O Manual pode ser acessado a partir do próprio sistema SisMapCI, através 

de do ícone  disponibilizado na sua interface inicial, ou através do link 

<https://www.sismapci.univasf.edu.br/manual_sismapci.pdf>. Abaixo segue o manual 

na íntegra: 

 

 

 

 

 

 

 
10Microsoft Word: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/word> 

11Microsoft Paint: <https://support.microsoft.com/pt-br/windows/abrir-o-microsoft-paint-ead1dc5c-

abc4-fd2c-d81e-ebb013fbc113> 
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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. 
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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";  



  

 

21 21 

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. 



  

 

31 31 

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. 



  

 

35 35 

 
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: 



  

 

49 49 

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", 
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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.  
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8. PRODUTO 4: FOLDER DE DIVULGAÇÃO DO SISMAPCI 

Neste Capítulo é apresentado o produto “Folder de divulgação” do 

SisMapCI. De acordo com De Paula e Carvalho (2014), o folder surgiu nos meios de 

comunicação e publicidade como um artefato utilizado para fazer marketing e 

propaganda, especificamente para a realização de campanhas publicitárias. 

Para Rodrigues (2014) o folder é um impresso que possui no mínimo uma 

dobra, utiliza imagens, e dá destaque às ideias mais importantes a serem expostas, 

com quadros ou palavras em fontes maiores (maiúsculas, coloridas ou de diferentes 

formatos). Ainda segundo a autora, este objeto tem como propósito comunicar 

rapidamente ideias sem cansar o leitor. 

O folder de divulgação do software SisMapCI foi estruturado e 

confeccionado usando a plataforma online Canva (CANVA, 2020). O propósito é que 

ele seja distribuído em formato impresso. No seu conteúdo há textos sucintos 

combinados com termos e figuras que permitirão fácil compreensão do sistema pelo 

seu público-alvo. Abaixo segue a imagens que servirão de modelo para impressão do 

produto (Figuras 15 e 16): 
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Figura 15 – Folder de divulgação do SisMapCI – parte 1 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Figura 16 – Folder de divulgação do SisMapCI – parte 2

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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9. CONCLUSÃO 

Após tudo o que foi exposto, os resultados esperados para este trabalho 

foram alcançados, tendo em vista que o desenvolvimento do conjunto de soluções 

proposta foram concluídas. Constatou-se que, de fato, o tema de pesquisa abordado 

tem-se revelado importante quando se observam trabalhos na literatura que se 

alinham as temáticas principais deste projeto: sistemas de informações, mapeamento 

de competências e a interação universidade-empresa.  

A Universidade faz parte de um dos agentes imprescindíveis para o 

crescimento econômico e desenvolvimento social de uma região, evidenciado pelo 

modelo da hélice tríplice de Etzkowitz e Zhou (2017) formada por universidade-

indústria-governo. A UNIVASF se insere nessa importante relação, contribuindo com 

ampla expertise nos diversos segmentos do conhecimento científico. 

Além da legislação brasileira fomentar esta interação, vale destacar 

também que as tecnologias da informação e comunicação atuais disponibilizam 

estruturas adequadas ao contribuírem na construção deste importante elo. A 

UNIVASF já é equipada com estrutura capaz de atender os requisitos tecnológicos 

necessários para o funcionamento do principal produto deste trabalho: o SisMapCI. 

A vantagem mais peculiar que a tecnologia e o sistema de informação traz 

para as universidades públicas é o seu propósito de melhorar a qualidade e 

disponibilidade de informações e de conhecimentos de caráter público, expandindo as 

oportunidades de cooperação inter e intraorganizacionais.  

Além do desenvolvimento da ferramenta, cumprindo o que foi indicado no 

objetivo principal, este projeto também deu origem a outros produtos como a criação 

do manual de instrução em formato digital, do folder de divulgação do SisMapCI e, 

ainda, a submissão de um artigo científico para a revista Cadernos de Prospecção12, 

satisfazendo, dessa forma, os objetivos específicos elencados. Outro item importante 

obtido a partir deste trabalho foi a concessão, pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, do certificado de RPC. 

Ainda com relação aos desdobramentos deste projeto, cabe ressaltar que 

através do artigo desenvolvido, intitulado “Prospecção tecnológica dos softwares 

 
12 Cadernos de Prospecção: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/index> 
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utilizados por universidades públicas brasileiras para promover a interação com o 

setor produtivo”, pôde-se verificar que há poucos registros de programas de 

computador envolvendo o tema e outras informações como as tecnologias de banco 

de dados e linguagens de programação mais usadas na concepção dos sistemas de 

mapeamento de competências. Constatou-se também a importância da base nacional 

de registro de software do INPI ao permitir medir a prospecção tecnológica e como a 

propriedade industrial está inserida no segmento abordado. 

Por fim, espera-se que o conjunto de produtos tecnológicos resultantes 

deste trabalho contribua cientifica, social e economicamente para com a comunidade 

onde a UNIVASF está inserida, e amplie seu alcance progressivamente, beneficiando 

tanto os agentes acadêmicos como a sociedade em geral, tornando-se produtos 

significativos em termos de inovação. E para que isso aconteça, além desse primeiro 

passo, é imprescindível que os Órgãos Superiores da Universidade promovam a 

institucionalização destas importantes ferramentas. 
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