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1 – Menu de Navegação 
 No sistema SISCOOP  o menu de acesso  fica na barra horizontal. A 

figura abaixo mostra a barra de menu contornada com a cor vermelha.  

  

 A barra de menu a direita possibilita efetuar login/logout do sistema e também 

voltar para a página principal.  

 

 O ícone sair aparece quando  o usuário estiver logado. Se o usuário não 

estiver logado, aparecerá o ícone logar no lugar do ícone  sair. O primeiro ícone 

ilustrado na imagem acima dá acesse à pagina principal do sistema. Nessa 

página o usuário pode acessar o painel de gerenciamento do país. A partir 

desse painel o usuário escolhe no mapa o pais que quer gerenciar.  

O menu  a esquerda oferece acesso ao relatório e também ao painel de 

gerenciamento de dados que não estão vinculados aos países, como mostra a 

figura a baixo.  

 

 

 



A tabela a seguir apresenta uma descrição de cada link da barra de menu.  

Link do Menu Descrição 

Projetos Link que dá acesso ao painel de relatório do 
projeto.  

Iniciativas Estratégicas Link que dá acesso ao painel de gerenciamento da 
iniciativa estratégica.  

Calendário Link que dá acesso ao painel de gerenciamento da 
agenda. Nesse link é possível cadastrar agenda 
que não esteja vinculado a projetos ou países.  

Relatório /  Atos 
internacionais  

Link que dá acesso ao painel de relatório dos Atos 
Internacionais. 

Relatório /  Assistência 
Humanitária 

Link que dá acesso ao painel de relatório da 
Assistência Humanitária. 

Relatório /  Projetos Link que dá acesso ao painel de relatório dos 
Projetos. 

Relatório /  Pendência   Link aponta para o painel de relatório das 
pendências dos projetos. 

Relatório /  Missões e 
Eventos 

Link que dá acesso ao painel de relatório de 
Missões e Eventos. 

Opções / Tipos de 
Contato 

Link que dá acesso ao painel de gerenciamento 
dos tipos de contatos. Um contato, ao ser 
adicionado no projeto, pode ser classificado como 
ponto focal, responsável técnico etc. Essa 
classificação deve ser previamente cadastrada. 
Esse link possibilita alimentar a base de dados 
com vários tipos, ou seja, classificação de contato.   

 

 



2 – Gerenciar País 
No SISCOOP, grande parte dos dados são gerenciados dentro do país. 

Para acessar um país, basta selecionar no mapa na página principal. A figura 1  

a seguir mostra a tela principal com o mapa do mundo. Além disso, traz uma 

caixa de seleção com nome de todos os países do Mundo.  

Figura 1 – Página principal  

 

 

A área contornada em vermelho na figura a cima indicam as opções para 

seleção de um país. A primeira é a caixa de seleção. Ao clicar nessa caixa, 

será listada a relação de todos os países. Ao selecionar, será aberta a tela de 

gerenciamento do país como mostra a figura  2.  

A área maior contornada pelo retângulo vermelho é o mapa do mundo. 

Cada ponto do mapa é sensível ao clique. Ao passar o mouse em cada ponto 

será exibido o nome do país e quantidade de projeto cadastro. Ao clicar em um 

ponto, será aberta a tela de gerenciamento do país como mostra a figura  2.  

O retângulo menor contornado com a cor azul serve para navegar no 

continente e ampliar a visualização do mapa. O arquipélago de Cabo Verde é 

tão pequeno que quase não aparece no mapa. Se ampliar o mapa, fica mais 

fácil de navegar.  

Figura 2 – Painel de Gerenciamento do País  



 

Como mostra a figura a cima, no início da tela de gerenciamento do país 

é exibido  a bandeira e o nome do país selecionado. Ao lado do nome é exibido 

o link padrão do país caso for cadastrado. As informações que são gerenciadas 

no país estão organizadas em forma de abas contornadas em vermelho como 

mostra a figura 2. A partir dessas abas é possível alimentar os dados do país. 

Dentro de um país, é possível gerenciar os seguintes dados:  

 Projetos  - Gerencia cadastro e edição de projetos de um determinado 

país. Dentro de um projeto é possível alimentas os seguintes dados:  

o Resultado – Gerencia cadastro dos resultados do projeto.  Cada 

projeto pode ter uma ou mais resultados.  

o Atividade – Gerencia cadastro das atividades do projeto. Cada 

atividade pode ser vinculada a um resultado.  

o Contatos – Adiciona contatos do projeto. Os contatos devem ser 

cadastrados na aba Contatos no painel de gerenciamento do país  

- Figura 2. 

o Agenda  - Gerencia cadastro da agenda extra do projeto.  

o Pendência – Gerencia cadastro das pendências do projeto.  

o Arquivo – Faz anexo de arquivo no projeto.  

o Fonte de Recurso – Gerencia cadastro dos recursos do projeto, 

ou seja, possibilita alimentar a fonte de financiamento do projeto. 

Um projeto pode ter vários financiadores. 

o Gerar Capa  - Gera capa do projeto. 



 Atos Internacionais - Gerencia cadastro e edição de atos internacionais 

de um determinado país. Todo o projeto está vinculado a um 

determinado ato internacional.  Antes de cadastrar um determinado 

projeto, é necessário efetuar o cadastro do ato internacional em que 

será vinculado. Ao gerenciar o registro de  um Ato Internacional, é  

possível efetuar anexo de arquivo. 

 

 Assistência Humanitária - Gerencia cadastro e edição de insumos e 

medicamentos doados a um determinado país. Ao editar um registro, é 

possível adicionar contato e anexar arquivo.  

 

  Missão/Eventos – Gerencia cadastro de reuniões e eventos de um 

determinado país. Ao editar um registro, é possível adicionar contato, 

anexar arquivo e cadastrar órgão financiador. 

 

 

 Resumo executivo – Gera um relatório resumido do país com os 

seguintes dados: 

o Lista de projetos cadastrados 

o Lista de atos internacionais cadastrados 

o Lista de assistência humanitária cadastradas 

o Lista de missão/eventos cadastrados 

o Lista de contados cadastrados 

 

 Contato – Gerencia cadastro de endereço, e-mail e telefone  de 

pessoas  em cada país. Em vários painéis de gerenciamento há opção 

para adicionar contatos. É possível adicionar contato em Agenda, 

Projeto, Missões/Eventos, Iniciativa Estratégica etc.   Para adicionar um 

contato, é necessário que o mesmo já esteja cadastrado.  

  

 Links – Gerencia cadastro de hiperlink de um determinado país. Para 

cada país deve haver apenas  um link padrão. Esse link será exibido ao 

lado da bandeira do país selecionado.  



Em cada aba há um painel de gerenciamento de dados referente ao país 

selecionado. A estrutura de navegação em cada aba é a mesma. O próximo 

item aborda o gerenciamento de dados, ou seja, mostra como adicionar, 

alterar e excluir um determinado registro.  

3- Gerenciamento de Registro  
 O gerenciamento de registro consiste em pesquisar,  adicionar, alterar e 

excluir os registros armazenados na base de dados. Esse procedimento é 

padrão em todas as telas de gerenciamento. Para efeito de demonstração, 

será exibida as telas de gerenciamento de projeto e atos internacionais.  As 

demais telas não serão demonstradas uma vez que a lógica de navegação 

e gerenciamento é a mesma.  

3.1 – Adicionar um registro  
 Para adicionar um registro, vamos tomar como exemplo o processo de 

cadastro de um Ato Internacional. O procedimento para efetuar o cadastro de 

qualquer outro registro como Projeto, Assistência e Humanitária  é a mesma.  

Para efetuar cadastro de um registro, siga os seguintes passos: 

a)Acesse o painel de gerenciamento; 

b) Clique no botão novo como monstra a figura a baixo. 

 

 

Ao clicar no botão Novo, será exibido o formulário de cadastro.  

 



c) Preencha o formulário de cadastro, como mostra a figura abaixo. Em 

seguida, clica no botão Cadastrar.  

  

 

Ao  clicar no botão Cadastrar, o registro será inserido na base de dados. 

Será exibida a tela principal, listando os registros cadastrados. Será 

exibida uma mensagem informando que o registro foi efetuado com 

sucesso. Caso queira cancelar o processo de cadastro, basta clicar no 

botão Cancelar ou Voltar. Feito isso, será exibida a página principal.  

3.2 – Editar  um registro  
Para alterar um registro, vamos tomar como exemplo o processo de edição 

do Projeto. O procedimento para efetuar edição de qualquer outro registro 

como Iniciativa Estratégica, Assistência Humanitária é a mesma.  

Para efetuar edição, siga os seguintes passos: 

a) Acesse o painel de gerenciamento; 

 

b) Clique no ícone de edição de um determinado registro. 

 

Feito isso será aberto o formulário de edição, como mostra a figura a 

seguir. 



 

 

 A tela de edição de projeto dá acesso ao painel de gerenciamento do 

projeto. Sendo assim, a primeira aba apresenta o formulário de edição 

do projeto. As demais abas possibilitam alimentar outros dados tais  

como Agenda, Pendência, Atividade, Arquivo e Fontes de Recurso.   

 

c) Altere os dados do formulário e clique no botão Editar.  

 

 

 

3.3 – Excluir  um registro  
Para excluir um registro, vamos tomar como exemplo o processo de 

remoção de um Ato Internacional. O procedimento para apagar cadastro de 

qualquer outro registro como Projeto, Assistência Humanitária e Missão/Evento  

é a mesma.  

Para apagar um registro, siga os seguintes passos: 

a)Acesse o painel de gerenciamento; 

b) Clique no ícone de exclusão de um determinado registro, com mostra a 

figura abaixo. 



 

 

 

Feito isso, será aberta uma tela para confirmar a exclusão, como mostra a 

figura a seguir.  

 

 

c) Clique no botão Apagar. Ao  clicar nesse  botão, o status do registro na base 

de dados será alterado para inativo.  Será exibida a tela principal listando os 

registros ativos. Será exibida uma mensagem informando que o registro foi 

excluído com sucesso. Caso queira cancelar o processo de remoção, basta 

clicar no botão Cancelar ou Voltar. Feito isso, será exibida a página principal.  

 

3.4 – Pesquisar registro 
 Para pesquisar registro, vamos tomar como exemplo o processo de 

pesquisa do Ato Internacional. O procedimento para pesquisar qualquer outro 

registro como Projeto, Assistência Humanitária  e Agenda é a mesma.  

Para pesquisar registro, siga os seguintes passos: 

a) Acesse o painel de gerenciamento; 



b) Preencha o formulário de cadastro. A figura a seguir mostra  o formulário 

de pesquisa contornado com a cor vermelha.  

 

c) Após preencher o formulário de filtro, clique no botão Pesquisar. 

 

Feito isso, a lista de resultado será atualizada. Caso queira limpar o 

formulário, basta clicar no botão Limpar que fica ao lado do botão 

Pesquisar. Esse mesmo procedimento se aplica ao formulário de pesquisa 

do relatório.  

Há  outra alternativa de pesquisa que é baseada em palavra chave. 

Essa pesquisa filtra qualquer texto impresso na tela de resultado. Para 

efetuar essa pesquisa, basta digitar a palavra chave no campo Filtro que 

fica no início do resultado da pesquisa. A figura a seguir exibe esse campo 

contornado em cor vermelha. 

 

  



  

 

4 – Filtro de relatório  
 O formulário de filtro do SISCOOP tem muitos campos. De modo geral, o 

filtro de relatório pode ser feita por região, países e outros dados específicos de 

cada tipo de registro. Neste tópico vamos apresentar o sistema de filtro de 

relatório do projeto e agenda. A lógica do  formulário de filtro do projeto se 

aplica aos outros relatórios. O relatório de filtro  do calendário será abordada 

uma vez que apresenta algumas particularidades que foge o padrão.  

4.1 Formulário de filtro do projeto 
 O  procedimento para filtro de relatório do projeto é o mesmo para os 

demais relatórios. Para efeito de demonstração, vamos apresentar como 

efetuar o filtro de projetos por região e país. Antes de fazer essa demonstração, 

será feita uma breve descrição de  cada campo do formulário de filtro.  

 



4.1.1 Campos do formulário de filtro  
 Ao acessar o link do relatório do projeto, será apresentando a tela de 

relatório como mostra a figura abaixo.  

 

A tela é composta por formulário de filtro e resultados do filtro. A tela de 

resultado  apresenta todos os projetos cadastrados no sistema. Isso porque 

todos os campos de filtros estão vazios. Para efetuar o filtro, basta preencher 

os campos e depois clicar no botão Pesquisar.  A tabela abaixo  faz uma 

descrição de cada campo do formulário de filtro.  

Descrição dos Campos do 
Formulário de Filtro 

Campos Descrição 

Região Faz filtro por região. Ao selecionar uma região, o campo 
país é atualizado, ou seja, exibe apenas os países 
vinculados a região selecionada. 

País Faz filtro por país. Lista os projetos cadastrado em um 
determinado país. 

Situação Faz filtro por situação. Por exemplo, possibilita filtrar os 
projetos cuja situação esteja em fase de negociação.  

Área de 
Temática 

Faz filtro pela área temática do projeto. 

Instituição 
Executora 

Faz filtro por instituição executora do projeto. 

Valor Faz filtro do projeto pelo valor total de todas as fontes de 
financiamento do projeto. Há dois campos de filtro:  

 Valor maior ou igual 

 Valor menor ou igual 
Isso possibilita filtrar por faixas de valores.  
 

Data de Faz filtro do projeto pela data de assinatura do projeto. Há 



assinatura dois campos de filtro:  

 A partir de 

 Até 
Isso possibilita filtrar por período, ou seja, a partir de uma 
data até outra data.  
 

Data de 
vigência 

Faz filtro do projeto pela data de vigência do projeto. Há dois 
campos de filtro:  

 A partir de 

 Até 
Isso possibilita filtrar por período, ou seja, a partir de uma 
data até outra data.  
 

4.1.1 Filtro de projeto por região 
 Para filtrar projeto por região, siga os seguintes passos: 

a) Selecione a região. Ao efetuar a seleção,  aguarde a tela atualizar a lista 

de países da região. O processamento será indicado por um ícone que 

fica ao lado do campo região. Esse ícone pode lhe fazer pensar que o 

filtro do relatório está sendo feito.  

 

 

b) Clique no botão pesquisar.  

 

Faça isso após o ícone de processamento do campo região parar de 

processar. 

4.1.1 Filtro de projeto por país 
 Para filtrar projeto por país, siga os seguintes passos: 



a) Selecione o país. Como há uma lista muito extensa de países, o 

caminho mais indicado é selecionar a região em que o país está 

vinculado.  Feito isso, o campo país exibe apenas os países daquela 

região. Agora selecione o país. Você também pode selecionar o país 

diretamente sem selecionar região. 

  

 

 

b) Após selecionar o país, clique no botão pesquisar.   

 

Feito isso, a tela de resultado será atualizada.  

4.1.2 Exportar relatório para PDF 
 Para exportar o relatório para formato PDF, siga os seguintes passos: 

a) Faça filtro do relatório;  

b) No final da tela, clica no botão Exportar para PDF;  

Feito isso, o sistema gera o arquivo PDF  para fazer download ou abrir 

na tela.  

4.1 Formulário de filtro do calendário 
 Todas as agendas cadastradas no sistema SISCOOP podem ser 

visualizadas no link Calendário que fica no menu horizontal. Ao clicar nesse 

link, será exibida uma tela com duas abas, como mostra a figura abaixo.  



 

A aba Calendário exibe a agenda de um determinado mês. Já a aba  

Listagem exibe a agenda em forma de listagem similar ao relatório de projeto. 

O filtro na aba Calendário não tem o botão pesquisar, basta selecionar um 

campo do formulário que o resultado será automaticamente atualizado na tela.  

Já na aba Listagem, o procedimento é similar ao filtro de relatório do projeto. 

Primeiro faz o filtro  e, em seguida, clique no botão Pesquisar.  

 No calendário, ao posicionar o cursor em cima de uma determinada 

agenda, será exibida uma descrição dessa agenda como mostra a figura 

abaixo.  

 

 O botão Atualizar do calendário serve para atualizar novos dados 

inseridos na base de dados. O sistema SISCOOP é multiusuário, ou seja, 



vários usuários podem alimentar o sistema simultaneamente. O botão Atualizar 

carrega os registros mais recentes e atualiza a tela.   

 Ao clicar no link de uma determinada agenda, será exibida o detalhe 

dessa agenda. No máximo três registros são exibidos em cada coluna do 

calendário. Caso houver mais de três, no final da coluna fica um link 

informando a quantidade que falta exibir. Se faltar dois, haverá um link mais 2. 

Basta clicar nesse link para listar todas  os registros da agenda desse dia.  

 



4.1.1 – Formulário de filtro do calendário 
 A tabela abaixo descreve cada campo do filtro do calendário.  

Descrição dos Campos do 
Formulário de Filtro do Calendário 

Campos Descrição 

Mês Faz filtro por mês 

Ano Faz filtro por ano 

Evento Faz filtro por tipo de evento. Há dois tipos de eventos: 

 Missão e Reunião 

 Eventos 

Situação Faz filtro pela situação da agenda.  O valor padrão do filtro é 
agenda confirmada.  

Tipo  Faz filtro pelo tipo de agenda. Na base de dados da 
agenda, os registros são classificados em : 

 Agenda  

 Atividade 

 Pendencia  
As duas últimas opções são registros feitos no projeto que 
compartilham a mesma estrutura da tabela da agenda. A 
opção Atividade filtra as atividades do projeto. De forma 
análoga, a opção Pendencia filtra as pendências do projeto. 
A opção Agenda filtra todas as agendas seja do projeto, seja 
da iniciativa estratégica ou do DJPROJ que não estão 
vinculadas e nenhum projeto ou país.  
 

 Opções  Há seguintes opções de filtro: 

 Todas as agendas – Exibe todos os registros 
cadastrados na base de dados da agenda 

 Agendas do país - Exibe todos os registros 
cadastrados na base de dados da agenda vinculados 
a um determinado projeto. Como o projeto é 
vinculado a um país, as agendas são vinculadas ao 
país através do projeto.  

 Agendas do DPROJ - Exibe todos os registros 
cadastrados na base de dados que não esteja 
vinculado ao Projeto e Iniciativa Estratégica.  

 Agenda da Iniciativa Estratégica país - Exibe todos 
os registros cadastrados na base de dados da 
agenda vinculados a Iniciativa Estratégica.  
 

Região  O filtro da região será exibido caso for selecionada Agenda 
do país no campo de opções. 

País O filtro do país será exibido caso for selecionada Agenda 
do país no campo de opções. 

Projeto O filtro do projeto será exibido caso for selecionada algum 
país no campo País. 

Iniciativa 
Estratégica 

O filtro da Iniciativa Estratégica será exibida caso for 
selecionada Agenda da Iniciativa Estratégica no campo 



de opções. 
 

4.1.2 – Filtrar agendas do DPROJ 
 Para filtrar as agendas do DPROJ, siga os seguintes passos: 

a) Acesse o link Calendário na barra de menu horizontal. Feito isso, será 

aberta a tela da agenda com a aba do calendário já ativada. 

 

b) No campo Opções, selecione a opção DPROJ. Feito isso, a tela será 

automaticamente atualizada com todas as agendas do DPROJ, ou seja, 

as agendas que não estão vinculados ao Projeto ou a Iniciativa 

Estratégica. 

4.1.3 – Filtrar pendência de uma determinada região 
 Para filtrar as pendências de uma determinada região, siga os seguintes 

passos: 

a) Acesse o link Calendário na barra de menu horizontal. Feito isso, será 

aberta a tela da agenda com a aba do calendário já ativada.  

 

b) Selecione a opção Pendência no campo Tipo. Feito isso, a tela será 

automaticamente atualizada com todas as pendências. Faça o próximo 

filtro após o término da execução desse filtro, ou seja, após o ícone que 

sinaliza a execução desaparecer.  

 

c) No campo Opções, selecione a opção Agenda do país. Feito isso, a tela 

será automaticamente atualizada exibindo os seguintes os campos de 

filtro: Região e País.  

 
d)  Selecione a região que deseje efetuar o filtro. Feito isso, a tela será 

automaticamente atualizada com todas as pendências da região 

selecionada. 

Observação 

 Caso for efetuar o mesmo filtro na aba Listagem, siga os seguintes 

passos: 

a) Tendo o painel do calendário aberto, clique na aba Listagem. 

 



b) Selecione a região no campo Região. Feito isso, o campo país será 

atualizado, exibindo apenas a relação dos países vinculados a região 

selecionada. O ícone de processamento que aparece ao lado do campo 

região não processa o filtro da agenda. Apenas atualiza o campo país.  

 
c) Seleciona a opção Pendência no campo Tipo. 

 
d) Clique no botão Pesquisar para processar o filtro. Feito isso, a tela de 

resultados será atualizada. 

5 – Navegar e  Botão de Voltar 
 O sistema SISCOOP foi desenvolvido usando a tecnologia AJAX. Isso 

tem um impacto significativo no processo de navegação.  

Nas  páginas web que não usam a tecnologia AJAX, ao clicar em um 

link, uma nova página é exibida. Cada página tem um endereço fixo de acesso. 

Assim, é possível voltar à pagina  anterior seguindo o percurso inverso da 

navegação por meio do botão voltar. 

  Com a tecnologia AJAX,  várias páginas são exibidas dentro de uma 

única página. As páginas não necessariamente tem um link  fixo de acesso. 

Deste modo, a arquitetura do navegador não registra o histórico de acesso.  

Pois, não é possível voltar à página anterior usando o botão voltar do 

navegador.   

Sendo assim, não é recomendável usar a função voltar do navegador. O  

sistema SISCOOP implementa o botão voltar na sua estrutura de navegação.   

Esse botão não funciona com a mesma lógica que a função voltar do 

navegador.  

  Para demonstrar como funciona a navegação no SISCOOP, vamos 

demonstrar uma sequência de navegação para gerenciar um projeto.  

5.1 – Acessar página principal 
 Para acessar a página principal, basta colocar o endereço do SISCOOP 

na barra de endereço do navegador ou então clicar no link Principal no menu 

horizontal a direita. Feito isso, será exibida a página principal, como mostra a 

figura abaixo.  



 

 

5.2 – Acessar painel de gerenciamento de país 
 Há dois caminhos para acessar o painel de gerenciamento de um país. 

Neste exemplo, vamos acessar o painel de gerenciamento de Angola.  

5.2.1 – Acessar país pela caixa de seleção 
 Para acessar o país pela caixa de seleção, basta selecionar o país na 

lista da caixa de seleção que fica na página principal, como mostra a figura 

abaixo.  



  

 

5.2.2 – Acessar país pelo mapa 
 Para acessar o país pelo mapa, basta selecionar o ponto do mapa do 

país que se pretende selecionar, como mostra a figura abaixo. 



  

 

 Tanto o procedimento feito no item 5.1 quanto no item 5.2 levam ao 

painel de gerenciamento do país, como mostra a imagem abaixo.  

 

 Nesse painel, você pode navegar em várias abas. Entre uma aba e 

outra,  não  há o  botão voltar para a aba anterior . 

5. 3 – Botão voltar na opção de cadastro/edição 
 A aba projeto é a primeira a ser exibida na página de gerenciamento do 

país como mostra a figura acima. Se clicar o botão Novo, será aberto o 

formulário de cadastro, como mostra a figura abaixo.  



 

 Nesse formulário aparece o botão Voltar. Esse botão serve para voltar à 

tela principal da aba, a que lista todos os projetos cadastrados. Serve para 

cancelar o processo de cadastro. Esse botão também é exibido no painel de 

edição e exclusão de registro.  

 

5.4– Botão voltar no painel de gerenciamento de um projeto 
 Para gerenciar um determinado projeto, clique no ícone de edição, como 

mostra a figura abaixo.   

 
O ícone do projeto que se pretende gerenciar está contornado em vermelho. 
Feito isso, será exibida a tela de gerenciamento do projeto selecionado, como 
mostra a figura abaixo. 



 
Nessa tela há varias abas. A aba de Resultado está ativa. Em todas as 

abas é  exibida o botão Voltar para o gerenciamento do Projeto no final da 

tela.   Esse botão possibilita voltar à tela principal do projeto, onde há o ícone 

de edição de todos os projetos cadastrados.  

 Embora apresentamos a navegação do projeto, a mesma lógica se 

aplica aos demais registros como Atos internacionais, Assistência Humanitária 

etc.  

 

5.5 – Mudar país 
 Se você estiver na tela de gerenciamento de país e que mudar de país 
sem voltar à pagina principal, basta digitar o novo país na caixa texto onde 
exibe nome do país.  
 Digite o nome do novo país. Digite uma parte do texto, aguarde a caixa 
de seleção exibir a lista de sugestão. Selecione o país na lista de sugestão, 
como mostra a figura abaixo. 



 
 Se você não selecionar o país na lista de sugestão, a tela não será 

atualizada. Não digite o texto completo. Digite apenas uma parte. A lista de 

sugestão pode demorar a aparecer. Isso depende da velocidade de conexão da 

internet.  

A tela só será atualizada com dados do novo país, ao selecionar um país 

na caixa de sugestão.  

 

 



5 -  Variáveis de configuração  
CONFIGURAÇÃO DA CONTA DO GOOGLE PARA EXPORTAÇÃO DA 

AGENDA 

Variável Descrição 

GOOGLE_AGENDA_URL Endereço da agenda da conta do Google.  

GOOGLE_CONTA_LOGIN Login de acesso da conta do Google 

GOOGLE_CONTA_SENHA Senha de acesso da conta do Google 

 

CONFIGURAÇÃO DA CONTA DE E-MAIL 

Variável Descrição 

EMAIL_STMP_HOST Host do servidor de e-mail 

EMAIL_STMP_PORTA Porta do servidor de e-mail 

EMAIL_CONEXAO_SSL Configuração da conexão SSL 
(true | false) 

EMAIL_LOGIN Login da conta de e-mail 

EMAIL_SENHA Senha da conta de e-mail 

EMAIL_REMETENTE Endereço eletrônico do 
remetente para envio de 
mensagem 

EMAIL_NOME_REMETENTE Nome  do remetente para 
envio de mensagem 

ENVIAR_LEMBRETE_DIAS_ANTECEDENCI
A 

Configuração de filtro da 
agenda para enviar 
mensagem. Digite número 
inteiro referente a quantidade 
de dias de antecedência que 
o lembrete deve ser enviada. 
Por exemplo, se a 
configuração for  3, significa 
que o lembrete será enviado 
com três dias de antecedência 
em relação a data de início da 
agenda.  

PERIODO_EXEC_CRON Define o período em que o 
cron deve ser executado. A 
configuração deve ser em 
formato do cron do sistema 
Linux. Para executar todos os 
dias às 1h da manhã, a 
configuração deve ser:  
0 0 1 * * ? 

 

OUTRAS CONFIGURAÇÕES  

Variável Descrição 

BD_EXEC_SET_ROLE Define o role com permissão de 
escrita na base de dados 

WEB_SERVICE_WSDL_AUTENTICACAO Web Service do sistema de login 
SCPAWEB 



APLICACAO_SIGLA Nome de aplicação do SCPAWEB 

LOGIN_ADMIN_PADRAO Login padrão de acesso ao 
sistema sem autenticação pelo 
SCPAWEB  

SENHA_ADMIN_PADRAO Senha padrão de acesso ao 
sistema sem autenticação pelo 
SCPAWEB 

URL_CADASTRO_USUARIO_SCPAWEB Endereço de SCPAWEB para 
cadastro de usuário 

URL_RECUPERAR_SENHA_SCPAWEB Endereço de SCPAWEB para 
recuperar a senha do usuário 

 


