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Manual do Usuário 

Curriculum Vitae ESALQ 

 

Introdução 

Este texto tem por objetivo prover maiores esclarecimentos a respeito do 

Curriculum ESALQ, Sistema Computacional desenvolvido pela Seção Técnica de 

Informática da ESALQ e patrocinado pela Comissão de Assuntos Docentes (CAD). 

Um breve histórico 

Em um processo iniciado no final do ano de 2008 e concluído em 2009 com 

base em regras estabelecidas pela Congregação da ESALQ, foram implementadas 

medidas que permitiram a quantificação das atividades dos docentes associados com 

vistas à distribuição entre os departamentos, de Cargos de Professor Titular. 

Em vista do tempo disponível e dos riscos envolvidos caso fossem 

cometidos erros neste processo, optou-se pelo desenvolvimento de uma solução baseada 

na coleta de dados através de uma planilha eletrônica desenvolvida no Excel, planilha 

esta que foi distribuída e preenchida pela grande maioria dos docentes associados. Em 

seguida, os dados fornecidos na planilha foram validados por uma comissão de 

professores titulares de todos os departamentos designados pela CAD. Uma vez 

validados, os dados da planilha foram processados através de um segundo software 

desenvolvido em SAS e que gerou os indicadores definidos pela Congregação da 

ESALQ e usados na distribuição de um cargo de professor titular já no ano de 2009. 

Desde os primeiros momentos, uma solução com tecnologia mais 

sofisticada foi objetivada, estabelecida e prometida pela Siesalq em reunião da 

Congregação, no momento da apresentação da planilha inicial. 

Seguindo o planejamento, esta segunda versão do sistema de coleta de 

dados para a geração de indicadores, inicialmente planejada para atendimento dos 

requisitos da CAD no tocante à distribuição de cargos de professores titulares encontra-

se em produção. 

Tecnologia de desenvolvimento 

O novo sistema foi desenvolvido para acesso através da WEB com 

tecnologia ASP.NET e permitirá a construção e manutenção de uma base de dados 

privada (seu conteúdo somente será acessado mediante autenticação baseada em usuário 

e senha do sistema Carpa), com segurança determinada por regras de controle de acesso 

que impeçam o uso indevido. 
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O processamento e a geração dos indicadores continuam sendo feitos em 

SAS e os resultados divulgados, por ora, exclusivamente à CAD, até que se tenham 

outras solicitações devidamente aprovadas dentro da estrutura acadêmica da ESALQ. 

Acesso 

O acesso é aberto a todos os docentes da ESALQ através do site da Siesalq: 

www.esalq.usp.br no link localizado no topo da página, conforme ilustrado na Figura 1, 

em seguida clicar no link “Curriculum vitae ESALQ”, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 1.  Lista para acesso aos sistemas desenvolvidos pela SIESALQ. 

 

Figura 2.  Sistema Curriculum vitae ESALQ. 

Pelas regras definidas pela Congregação da ESALQ, apenas os dados dos 

Docentes Associados são usados no cômputo dos indicadores usados pela CAD para a 

distribuição de cargos de professor titular, entretanto, todo professor pode acessar o seu 

CV e incluir dados. Tal abertura vem de encontro à solicitação de Departamentos que 

desejam utilizar esta base de dados na construção de indicadores válidos ao apoio de 

decisões internas. 

http://www.esalq.usp.br/
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Uma vez acessado o sistema, surge a tela de autenticação (Figura 3) na qual 

o docente deve fornecer o seu número USP e sua senha. 

 

Figura 3.  Tela de acesso ao sistema Curriculum Vitae ESALQ. 

A senha de acesso é a mesma senha utilizada para outros sistemas da 

ESALQ. Tal solução não implica no conhecimento por parte dos desenvolvedores das 

senhas pessoais dos usuários do sistema. Aos docentes que estão acessando pela 

primeira vez, basta clicar no link “Criar senha”, mesma situação caso a senha tenha sido 

esquecida. 

Uma vez fornecidos os dados de login, o sistema exibirá a tela do docente 

autenticado, conforme ilustra a Figura 4. A foto que aparece no sistema é obtida a partir 

dos dados cadastrados nos sistemas corporativos da USP, sendo assim, sua alteração 

deve ser feita através de processo junto ao Departamento de Recursos Humanos que 

mantém uma base de dados com as fotos de todas as pessoas de alguma forma 

vinculadas à USP. 
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Figura 4.  Página de cada docente do sistema Curriculum vitae ESALQ. 

Todas as alterações feitas através do sistema ficarão registradas nos 

servidores de dados da ESALQ e usadas no cálculo dos indicadores planejados. 

Operação do sistema 

Uma vez autenticado, o docente tem acesso exclusivamente aos seus dados 

podendo alterá-los à medida que achar conveniente. 

Encerrando a sessão 

Uma vez feitas as consultas ou alterações desejadas em uma sessão do 

sistema, a forma mais segura de sair do sistema é utilizar a opção “Sair”, último item da 

opção de menu principal. 

Menu Principal 

O menu principal, representado na Figura 5 permite o acesso aos dados de 

acordo com a sistematização proposta para o sistema. 
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Figura 5.  Menu principal do sistema Curriculum vitae ESALQ. 

No menu principal são sistematizadas as informações que devem ser 

fornecidas pelos docentes e conseqüente preenchimento de seu Curriculum Vitae. 

Cada um dos itens são links que permitem acesso aos dados já cadastrados 

ou então ao seu cadastramento. Os dados fornecidos através das planilhas, no ano de 

2009, já foram carregados no sistema, não sendo necessária sua reintrodução. Os dados 

podem ser modificados ou excluídos, de acordo com instruções específicas. 

Livre docência 

Ao se clicar no link “Livre Docência”, outra página é exibida, com 

informações pertinentes a este item, conforme ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6.  Acesso aos dados pertinentes à Livre Docência. 

Como neste caso a informação já foi fornecida ao sistema, o botão 

“Escolher arquivo” se encontra inativo. Caso o documento não tenha sido ainda 

anexado, o botão ficará ativo, permitindo a abertura de uma janela que permitirá a 

localização do arquivo de imagem que comprova, neste caso, a livre docência, e sua 

inclusão no sistema. 

Quando o documento já se encontra cadastrado, ao se clicar no botão de 

download ( ), o documento anexado é exibido, conforme ilustra a Figura 7. 
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Figura 7.  Visualização do documento que comprova a data da livre-docência 

acessado através do botão “download”. 

Após a inclusão da data e da informação do documento de livre-docência, 

há necessidade de se gravar os dados, o que é feito exclusivamente através do botão 

gravar. 

ATENÇÃO:  Qualquer outro link da página tais como “Voltar”, “Página Principal”, “Logout” 

ou qualquer outro botão do navegador fará com que a informação não seja 

transferida ao banco de dados. 

Operações com os dados 

A operação dos dados de “livros” é exatamente igual a todas as demais 

informações de interesse para a quantificação de atividades de acordo com o que foi 

aprovado pela Congregação. Sendo assim, a operação do item será abordada de maneira 

sistemática e é similar aos demais itens de dados a inserir no sistema. 

No item livros, devem ser inseridas as informações referentes aos livros dos 

quais o docente é autor. Observe que há um item separado para os casos no qual o 

docente é autor de um ou mais capítulos. 

A página exibida ao se clicar no link “Livros” é representada na Figura 8. 

 

Figura 8.  Acesso aos dados pertinentes aos livros publicados. 
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Note que a lista de livros publicados aparece vazia e com a seguinte 

instrução: “Clique no botão filtrar para visualização”, solução necessária para evitar 

consultas desnecessárias à base de dados. 

A visualização pode ser feita de todos os livros publicados e já cadastrados, 

clicando-se no botão filtrar, sem introduzir qualquer texto na caixa de texto “Título”, 

conforme exibido na Figura 9. 

 

Figura 9.  Lista de todos os livros publicados e cadastrados. 

Visualização também pode ser feita em parte dos dados, para isso, deve-se 

fornecer na caixa de texto “Título”, parte do título cuja busca deseja-se fazer, veja o 

exemplo na figura 10. 

 

Figura 10.  Tela filtrando apenas os títulos de livros que contém a palavra qualidade. 

Nesta tela, são disponíveis controles que permitem a inclusão de um novo 

livro (Botão Novo), a edição dos dados pertinentes a cada livro publicado ( ) e a 

exclusão das informações de um livro publicado ( ). As tarefas são descritas em 

seguida. 

Inserir novo livro publicado 

Para inserir um novo livro publicado deve-se clicar no botão “Novo” 

localizado abaixo do título do livro e o formulário ilustrado na Figura 11 será exibido. 



Curriculum Vitae ESALQ Manual do Usuário 

   

  Seção Técnica de Informática da ESALQ Página 9 

 

 

Figura 11.  Tela para introdução de dados de livros publicados. 

Nos respectivos campos devem ser escritos o Título da obra, a editora, o 

ISBN o ano de publicação e o número de páginas. 

Adicionalmente, de acordo com as regras vigentes, todas as informações 

devem receber ainda, documentos de imagem que permitam a validação da informação 

fornecida. Para anexar o arquivo de imagem, deve-se utilizar o botão “Procurar” que 

abrirá uma janela que permite a escolha do arquivo que contém o comprovante, 

conforme ilustra a Figura 12. 

 

Figura 12.  Janela para escolha do arquivo comprobatório da atividade cadastrada. 

Através da janela “Escolher arquivo a carregar” pode-se navegar pela 

estrutura de diretórios do computador e apontar o nome do arquivo. Observe que são 

permitidos arquivos de qualquer tipo, mas sugere-se sempre a introdução de arquivos do 

tipo PDF, GIF, TIF, JPG entre outros que sejam facilmente visualizados através dos 

navegadores mais comumente utilizados. 
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Uma vez fornecidas as informações através das caixas de texto e apontado o 

arquivo comprobatório deve-se, obrigatoriamente, clicar no botão “Gravar”, sem o que 

não se efetivará a inscrição destes, no banco de dados do sistema. 

 

Figura 13.  Quadro para introdução dos dados de um novo livro publicado preenchido. 

Editando os dados previamente incluídos ( ) 

Caso haja necessidade de correções nos dados cadastrados, pode-se utilizar 

a ferramenta de edição que aparece à direita de cada item cadastrado ( ). Iniciando-se 

pela Figura 14, aonde se fez uma busca por um termo que se encontrava errado. 

 

Figura 14.  Exemplo de busca por dado incorretamente preenchido através da 

especificação de uma parte do título do livro seguido de clique no botão 

“Filtrar”. 

Uma vez identificado o registro o qual se deseja editar, pode-se clicar no 

botão de edição, à direita do título do item ( ) o que abre a Janela de “Alteração de 

dados” ilustrada na Figura 15. 
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Figura 15.  Janela de edição dos dados previamente cadastrados. 

Na janela, pode-se proceder a correção do termo incorreto e então deve ser 

clicado o botão Gravar, sem o que não haverá atualização do banco de dados. 

Também nesta janela pode-se observar o documento comprobatório 

previamente cadastrado através do botão de “Download” ( ), conforme ilustrado na 

Figura 16. 

 

Figura 16.  Visualização do arquivo anexado como comprovação da atividade 

cadastrada. 

Caso se deseje substituir o arquivo que comprova a atividade, há 

necessidade de se excluir o arquivo anteriormente carregado o que é feito com o link 

“Apagar” localizado à direita do botão de “Download” (ver Figura 15). Uma vez 

excluído o arquivo, o botão “Escolher arquivo” fica ativo e permite o “upload” do novo 

arquivo comprobatório através da janela “Escolher arquivo a carregar” ilustrada na 

Figura 12. 
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Excluir livro publicado 

A exclusão é feita através do ícone de exclusão ( ) situado à direita do 

ícone de edição de cada item publicado (ver Figura 14). Ao clicar no item de exclusão, 

surge um quadro de diálogo, conforme ilustrado na Figura 17. 

 

Figura 17.  Pedido de confirmação da exclusão de item previamente cadastrado. 


