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1. Introdução 
Esse documento tem a finalidade de orientar o usuário no manuseio do Sistema de Gestão do 

Consórcio Pesquisa Café – ConCafé, esclarecendo o funcionamento e os passos para realizar as 
principais ações do sistema.

2. Funcionalidades do Sistema

  2.1. Autenticação
Essa seção descreve as funcionalidades referentes à autenticação no sistema, ou seja, como 

acessar o sistema.

      2.1.1. Como acessar o sistema?

No seu navegador (browser), acesse o endereço http://sistemas.sede.embrapa.br/concafe.

A seguinte tela será exibida: 

Usuários Embrapa acessam o sistema com login e senha corporativos. Para demais usuários, é 
necessário solicitar acesso por meio de prévio cadastro.

O usuário deve preencher os campos com as informações requeridas e selecionar a opção “Entrar”.

  2.2. Como solicitar acesso ao sistema
Usuários que não possuam acesso ao sistema deverão solicitar acesso por meio de prévio cadastro. 

Após aprovado o cadastro, o solicitante receberá um e-mail com as credenciais de acesso ao sistema. 
Acesse o endereço: http://sistemas.sede.embrapa.br/concafe
Ao acessar a tela de login, o usuário deve selecionar a opção “Solicitar acesso”.
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O usuário deve preencher os campos com as informações requeridas e selecionar a opção 
“Próximo”. 

O sistema realizará as validações necessárias para acessar a funcionalidade. Caso as validações 
ocorram com sucesso, o sistema deverá apresentar a tela “Dados Pessoais”. 

O usuário deve preencher os campos obrigatórios.
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Ao selecionar qualquer país estrangeiro o sistema apresentará os campos referentes a usuários 
estrangeiros.
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Ao selecionar a opção “Próximo”, o sistema deverá apresentar a tela “Dados Institucionais”. 

O usuário deve preencher o campo CNPJ, Instituição ou Sigla. O sistema verificará se a instituição 
existe na base de dados corporativa e apresentará os dados da instituição encontrada.
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No entanto, caso não seja encontrado nenhum registro referente à Instituição, o usuário deve 
preencher todos os campos obrigatórios para realizar a inclusão de uma nova instituição.

Caso a instituição seja selecionada erroneamente, o usuário deve clicar em “Alterar vínculo 
institucional” para iniciar novamente o preenchimento dos dados institucionais.

Após a verificação ou preenchimento do formulário, clique em “Enviar” para concluir o cadastro. 
Uma vez finalizado esse procedimento, aguarde 48 horas para receber as credenciais de acesso, 

caso a solicitação seja aprovada.

2.3. Como recuperar acesso ao sistema
Acesse o endereço http://sistemas.sede.embrapa.br/concafe.

Ao visualizar a tela de login, o usuário deve selecionar a opção “Esqueci minha senha”.
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O usuário deve informar os dados solicitados e clicar no botão “Redefinir senha”. O sistema 

realizará as verificações necessárias e o usuário receberá um e-mail com a nova senha de acesso.

  2.4. Alteração dos dados cadastrais

Para realizar a alteração dos dados cadastrais, o usuário deve selecionar a opção “Dados Cadastrais”, 
situada no canto superior direito da tela do sistema, conforme apresentado na imagem a seguir:

O sistema deve apresentar a tela “Solicitar alteração Cadastral”:
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O usuário deve alterar os campos desejados e clicar no botão “Enviar”. As alterações de quaisquer 

dados passarão por análise, antes de serem atualizados na base corporativa.
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  2.5. Como alterar senha
Para realizar a alteração da senha, o usuário deve selecionar a opção “Alterar Senha”, situada no canto 

superior direito da tela, conforme apresentado na imagem abaixo:

O sistema deve apresentar a tela “Alteração de senha”. Nesta tela, o usuário deve informar a 
senha atual, a nova senha e confirmar a alteração de senha, conforme apresentado a seguir:

3. Elaborar/Consultar Submissões
 O usuário cadastrado no sistema, que possua o perfil de “Líder de projeto” ou que esteja 

vinculado à equipe de uma submissão, poderá realizar a consulta das suas submissões por meio da 
tela de “Consultar Elaborar/Consultar submissões”. Conforme apresentado a seguir:
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Para realizar a consulta o usuário deverá preencher os campos do filtro de pesquisa e selecionar 

o botão “Consultar”.

Na coluna “Ações”, serão apresentados os seguintes botões:

•        Acessar submissão: Permite ao usuário acessar a submissão. Em cada situação o usuário 
poderá realizar ações distintas, conforme descrito a seguir:

- Situação “Em elaboração”: Permite edição da submissão.

- Situação “Em análise”: Submissão em processo de análise não pode ser editada, apenas 
visualizada.

•       Excluir submissão: Permite realizar a exclusão de uma submissão, quando estiver com a 
situação “Em elaboração”. Este botão será exibido apenas para o Líder da submissão, pois somente 
ele terá permissão para realizar sua exclusão.

•     Converter submissão: Permite converter uma submissão aprovada em uma submissão 
com a situação “Em edição”, apresentando a nova etapa de seleção da chamada. Apenas o Líder de 
Projeto da submissão, terá permissão para realizar a conversão.
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4. Inclusão, Edição e Envio de Submissão
Para realizar a inclusão de uma submissão, o Líder deverá selecionar a opção “Nova submissão”, 

situada na tela “Elaborar/Consultar submissões”. O sistema apresentará a tela inclusão/alteração 
dos dados identificadores da submissão com todos os campos disponíveis para preenchimento, 
conforme descrito no item 4.1, deste manual.

  4.1. Identificação

Após selecionar o botão “Nova Submissão”, o sistema apresentará a tela “Identificação”, conforme 
apresentado a seguir:

O Líder deverá preencher os campos obrigatórios e salvar a submissão.  Após realizar este passo 
não será possível alterar os dados informados nos campos “Chamada”, “Tipo” e “Tipo de submissão”. 
Ao salvar os dados identificadores, o Líder será direcionado para a tela “Dashboard” (item 4.2), que 
apresenta as informações requeridas conforme definido nas regras da respectiva Chamada.

  4.2. Dashboard

O Dashboard apresentará o compilado dos dados inseridos pelo usuário em cada módulo da 
submissão, estes módulos foram definidos nas regras da submissão. É imprescindível o preenchimento 
de todas as informações requeridas em cada seção.
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• Para realizar o preenchimento ou a alteração dos campos de identificação da Submissão, 
o usuário deverá selecionar a opção “Identificação”, situada no Dashboard. O sistema deverá 
apresentar a tela “Identificação”, conforme descrito no item 4.1.

• Para realizar o preenchimento ou a alteração dos campos de descrição da Submissão, 
o usuário deverá selecionar a opção “Descrição”, situada no Dashboard. O sistema deverá 
apresentar a tela “Descrição”, conforme descrito no item 4.3.

• Para realizar o preenchimento ou a alteração dos campos de caracterização da 
Submissão, o usuário deverá selecionar a opção “Caracterização”, situada no Dashboard. O 
sistema deverá apresentar a tela “Caracterização”, conforme descrito no item 4.4.

• Para realizar a descrição dos campos de detalhamento, o usuário deverá selecionar 
a opção “Detalhamento”, situada no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela 
“Detalhamento”, conforme descrito no item 4.5. 

• Para inserir arquivos e realizar descrição dos campos de anexos, o usuário deverá 
selecionar a opção “Anexos”, situada no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela 
“Anexos”, conforme descrito item 4.6.

• Para responder os campos do questionário, o usuário deverá selecionar a opção 
“Questionário”, situada no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela “Questionário”, 
conforme descrito no item 4.7.

• Para visualizar a equipe, o usuário deverá selecionar a opção “Equipe”, situada no 
Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela, conforme descrito no item 4.8.

• Para realizar a descrição dos Planos de Ação/Solução para Inovação, o usuário deverá 
selecionar a opção “Incluir Plano de ação/Solução para Inovação”, situada no Dashboard. O 
sistema deverá apresentar a tela “Planos de Ação/Solução para Inovação”, conforme descrito 
no item 4.9. Somente após a inclusão do plano de ação, será possível inserir o responsável 
por esse plano de ação.

• Para realizar a descrição das metas, o usuário deverá selecionar a opção “Metas”, situada 
no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela “Metas”, conforme descrito no item 4.10.  

•  Para realizar a descrição das Atividades, o usuário deverá selecionar a opção “Incluir 
Atividade”, situada no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela “Atividades”, conforme 
descrito no item 4.11. Somente após a inclusão da atividade, será possível realizar o cadastro 
do responsável pela atividade e dos colaboradores. 

• Para realizar a descrição dos orçamentos, o usuário deverá selecionar a opção 
“Orçamento”, situada no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela “Orçamento”, 
conforme descrito no item 4.12.

• Para realizar a descrição dos resultados, o usuário deverá selecionar a opção 
“Resultados”, situada no Dashboard. O sistema deverá apresentar a tela “Resultados”, 
conforme descrito no item 4.13.

• Campo “Ajustes Solicitados pelo Comitê” será apresentando somente quando estiver 
dentro do período de ajuste definido na chamada.

• Tabela “Histórico do Projeto” será apresentada quando houver pelo menos um registro 
na base de dados.

  Módulos de Submissão
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Cada módulo da submissão será descrito nos próximos itens, conforme apresentado a seguir:

   4.3. Descrição
Os campos apresentados neste módulo de descrição são selecionados nas regras da submissão. 

Desta forma, é possível que em outras submissões ou em outros tipos de submissões da mesma 
chamada alguns destes campos não sejam solicitados.

•   Para realizar a impressão da submissão o usuário deverá clicar no botão “Imprimir”, 
situado no Dashboard. O sistema deverá apresentar o pop-up de impressão, conforme descrito 
no item 4.14.

• O usuário deve clicar no botão “Submeter”, para submeter a proposta à análise do 
Comitê Técnico da Chamada. Esta ação só será possível quando todas as pendências forem 
solucionadas. Caso existam itens pendentes o usuário deve clicar na pendência listada e o 
sistema deve direcionar o usuário para a tela que consta a pendência, a fim de solucioná-la.
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Apenas o usuário com perfil “Líder de projeto” terá acesso à edição destes campos. O usuário 
deve preencher todos os campos, incluir no mínimo um objetivo específico, uma palavra-chave e 
clicar no botão “Salvar”. O usuário poderá excluir objetivos específicos e palavra-chave clicando no 
ícone “Excluir” situado na coluna Ações. 

O não preenchimento destes campos gera pendências no “Dashboard” e somente será possível 
realizar a submissão quando todas as pendências forem solucionadas. Os dados inseridos estarão 
sujeitos à análise da Embrapa.

  4.4. Caracterização
Os campos apresentados neste módulo são selecionados nas regras da submissão. Desta forma, 

é possível que em outras submissões ou em outros tipos de submissões da mesma chamada alguns 
destes campos não sejam solicitados.

Apenas o usuário com perfil “Líder de projeto” terá acesso à edição destes campos. Para incluir 
públicos-alvo, o usuário deverá clicar no botão “Público-Alvo”.
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Todos os públicos-alvo estarão disponíveis na coluna “itens disponíves”, a seleção dos itens se 
dará da seguinte forma ao selecionar os botões:

• Copiar todos: Todos os itens disponíveis serão selecionados e serão apresentados “Itens 
selecionados”;

• Copiar: O item selecionado na coluna “Itens disponíveis” será apresentado na coluna “Item 
selecionado”;

• Remover: O item selecionado na coluna “Itens selecionados” será apresentado na coluna 
“Itens disponíveis”;

• Remover todos: Todos os itens da coluna “Itens selecionados” serão apresentados na coluna 
“Itens disponíveis”.

Para incluir áreas de conhecimento, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Área de 
Conhecimento”. O usuário poderá selecionar mais de uma disciplina das áreas de conhecimento 
apresentadas.
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Para incluir as regiões de abrangência, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Região de 
Abrangência”. O usuário poderá selecionar mais de uma região de abrangência apresentada.

O usuário deve informar todos os campos obrigatórios e clicar no botão “Salvar”. O não 
preenchimento destes campos gera pendências no “Dashboard” e somente será possível realizar a 
submissão quando todas as pendências forem solucionadas. Os dados inseridos estarão sujeitos à 
análise da Embrapa.
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  4.5. Detalhamento
Os campos apresentados neste módulo de detalhamento são selecionados nas regras da 

submissão. Desta forma, é possível que em outras submissões ou em outros tipos de submissões da 
mesma chamada alguns destes campos não sejam solicitados.

Apenas o usuário com perfil “Líder de projeto” terá acesso à edição destes campos. O usuário 
deve descrever todos os campos e clicar no botão “Salvar”. O não preenchimento destes campos 
gera pendências no “Dashboard” e somente será possível realizar a submissão quando todas as 
pendências forem solucionadas. As alterações de quaisquer dados estarão sujeitas à análise da 
Embrapa.
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  4.6. Anexos
Apenas o usuário com perfil “Líder de projeto” terá acesso a esta funcionalidade. O usuário 

poderá anexar no máximo 5 arquivos, com tamanho máximo de 10 MB e nos formatos .pdf, .jpeg, 
.png, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc e .docx. Após incluir os arquivos o usuário deve clicar no botão 
“Salvar”. O não preenchimento destes campos gera pendências no “Dashboard” e somente será 
possível realizar a submissão quando todas as pendências forem solucionadas. Os dados inseridos 
estarão sujeitos à análise da Embrapa.
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  4.7 Questionário
Quando esta funcionalidade for acessada a partir do botão “Questionário” do Dashboard, o 

sistema deverá apresentar os questionários disponíveis, vinculados à submissão, para preenchimento.

As funcionalidades referentes ao questionário serão acessadas da seguinte forma:

•        Acessar Questionário – O sistema permite a visualização e o posterior preenchimento do 
Questionário.
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•                       Ao clicar em “Responder”, o sistema salva as informações referentes ao preenchimento 
do questionário, conforme tela acima.
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  4.8 Equipe
Todos os usuários poderão visualizar os membros da equipe. É possível visualizar os membros 

agrupados por Planos de Ação clicando na opção “Plano de Ação/Solução para Inovação”, onde 
podemos observar todos os membros vinculados a este plano de ação.

Também é possível agrupar os membros por nome clicando na opção “Nome”, onde é possível 
visualizar os Planos de Ação que estão sob responsabilidade de cada membro. 

Esta seção está destinada apenas à visualização da equipe. Somente após o preenchimento dos 
Planos de ação e das Atividades será possível inserir os membros da equipe, por meio dos botões 
“Definir Responsável” e “Definir Equipe de Atividade”, nas respectivamente seções.
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  4.9 Plano de Ação/Solução para Inovação
Os planos de ação/solução para inovação estarão disponíveis para todos os membros da equipe 

para visualização.

As principais informações dos planos de ação cadastrados serão apresentadas no Dashboard, as 
funcionalidades referentes ao Plano de Ação/Solução para Inovação serão acessadas da seguinte forma:

•         Acessar Plano de Ação/Solução para Inovação – O sistema permite a visualização do Plano 
de Ação/Solução para Inovação. Os usuários com perfil de responsáveis por Plano de Ação terão 
acesso apenas a alteração dos planos de ação sob sua responsabilidade e o usuário com perfil de 
“Líder de Projeto” terá acesso a alteração de todos os Planos de Ação cadastrados. Ao clicar nesta 
opção o sistema deve apresentar a tela descrita no item 4.9.1

•           Definir Responsável – O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.9.2. Apenas o 
usuário com perfil de “Líder de Projeto” poderá definir o membro da equipe que será o responsável 
pelo Plano de Ação.

•        Excluir Plano de Ação – O sistema deverá apresentar a confirmação de exclusão, caso a 
resposta seja positiva o Plano de Ação/Solução para Inovação será excluído. Caso negativo o sistema 
não realizará a exclusão. 

•                O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.9.1. Apenas o usuário com 
perfil de “Líder de Projeto” poderá incluir um Plano de Ação.

    4.9.1 Incluir Plano de Ação/Solução para Inovação

O Líder de Projeto deverá preencher todos os campos obrigatórios e salvar o Plano de Ação, 
posteriormente ele será apresentado no Dashboard. Se os Planos de Ação cadastrados não possuem 
responsável definido, é gerada uma pendência na submissão.
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    4.9.2 Definir Responsável por Plano de Ação

O Líder de projeto deverá determinar um usuário como responsável pelo Plano de Ação, 
selecionando o botão “Definir/Alterar”. O usuário será direcionado para a tela “Consulta Pessoa”, 
conforme apresentado a seguir.

Após a definição do responsável pelo plano de ação/solução para inovação, o sistema apresentará 
a instituição que este está vinculado. É possível alterar este vínculo clicando no botão “Alterar vínculo 
Institucional”, conforme apresentado no item 4.9.3.
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    4.9.3 Alterar Vínculo Institucional do Responsável pelo Plano de Ação

O usuário deve preencher o campo “Consulte por CNPJ, Instituição ou Sigla”. O sistema verificará 
se a instituição existe na base de dados corporativa, caso exista os dados serão apresentados apenas 
para visualização. Ao selecionar o botão “Alterar vínculo” o sistema alterará o vinculo institucional 
para o usuário vinculado ao Plano de Ação/ Solução para Inovação.

Ao clicar em Salvar o sistema salva as informações do responsável por Plano de Ação/Solução 
para Inovação e retorna para a o Dashboard.
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  4.10 Metas
As metas estarão disponíveis para todos os membros da equipe para visualização.

As principais informações das metas cadastradas serão apresentadas no Dashboard, as 
funcionalidades da Meta serão acessadas da seguinte forma:

•      Acessar Meta – O sistema permite a visualização da Meta. Os usuários com perfil de 
responsáveis por Plano de Ação/Solução para Inovação terão acesso apenas à alteração das Metas 
vinculadas aos planos de ação sob sua responsabilidade e o usuário com perfil de “Líder de Projeto” 
terá acesso à alteração de todas as Metas cadastradas. Ao clicar nesta opção o sistema deve 
apresentar a tela descrita no item 4.10.1.

•        Excluir Meta – O sistema deverá apresentar a confirmação de exclusão, caso a resposta 
seja positiva a Meta será excluída. Caso negativo o sistema não realizará a exclusão. 

•     O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.10.1, apenas os usuários com 
perfil de “Líder de Projeto” ou “Responsável por Plano de Ação” poderão incluir uma Meta.



Concafé  - Manual do Usuário e Dúvidas Frequentes 31

  4.10.1 Incluir/Alterar

O Líder de Projeto ou o Responsável por Plano de ação deverá preencher todos os campos 
obrigatórios e salvar a Meta, posteriormente ela será apresentada no Dashboard. É importante 
ressaltar que os responsáveis por plano de ação somente poderão incluir Metas para os Planos de 
Ação sob sua responsabilidade.
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  4.11 Atividade
As atividades estarão disponíveis para todos os membros da equipe para visualização.

 As principais informações dos planos de ação cadastrados serão apresentadas no Dashboard, 
as funcionalidades da Atividade serão acessadas da seguinte forma:

•      Acessar Atividade – O sistema permite a visualização da Atividade. Os usuários com perfil 
de responsáveis por Plano de Ação/Solução para Inovação terão acesso apenas à alteração das 
atividades vinculadas aos planos de ação sob sua responsabilidade e o usuário com perfil de “Líder 
de Projeto” terá acesso à alteração de todas as Atividades cadastradas. Ao clicar nesta opção o 
sistema deve apresentar a tela descrita no item 4.11.1.

•        Equipe de Atividades – O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.11.2. 
Apenas os usuários com perfil de “Líder de Projeto” ou “Responsável por Plano de Ação/Solução 
para Inovação” poderão definir o membro da equipe que será o responsável pela atividade

•       Excluir Atividade – O sistema deverá apresentar a confirmação de exclusão, caso a resposta 
seja positiva a Atividade será excluída. Caso negativo o sistema não realizará a exclusão. 

•         O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.11.1, apenas os usuários com 
perfil de “Líder de Projeto” ou “Responsável por Plano de Ação” poderão incluir uma Atividade.
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    4.11.1 Incluir Atividades

O Líder de Projeto ou o Responsável por Plano de ação/Solução para Inovação deverá preencher 
todos os campos obrigatórios e salvar a Atividade, que, posteriormente, será apresentada no 
Dashboard. Se as atividades cadastradas não possuem responsável definido, é gerada uma pendência 
na submissão. É importante ressaltar que os responsáveis por plano de ação somente poderão incluir 
atividades para os Planos de Ação sob sua responsabilidade.
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     4.11.2 Definir Responsável por Atividade

O Líder de projeto ou o Responsável por Plano de Ação deverá determinar um usuário como 
responsável pela Atividade, selecionando o botão “Definir/Alterar”. O usuário será direcionado para 
a tela “Atividade - Definir Responsável”. 

Após a definição do responsável pela atividade, o sistema apresentará a instituição que este está 
vinculado. É possível alterar este vínculo clicando no botão “Alterar vínculo Institucional”, conforme 
apresentado no item 4.11.3.

A seguir o Líder de projeto ou o Responsável por Plano de Ação deverá incluir os colaboradores, 
clicando no botão “Incluir”.

Ao clicar em Salvar o sistema salva as informações do responsável pela Atividade e retorna para 
o Dashboard.
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    4.11.3 Alterar Vínculo Institucional do Responsável por Atividade

O usuário deve preencher o campo “Consulte por CNPJ, Instituição ou Sigla”. O sistema verificará 
se a instituição existe na base de dados corporativa, caso exista os dados serão apresentados apenas 
para visualização. Ao selecionar o botão “Alterar vínculo” o sistema alterará o vinculo institucional 
para o usuário vinculado à Atividade.
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  4.12 Orçamento
Os orçamentos estarão disponíveis para todos os membros da equipe para visualização.

As principais informações dos orçamentos cadastrados serão apresentadas no Dashboard, as 
demais funcionalidades serão acessadas da seguinte forma:

•    Detalhar Orçamento – Cada registro apresentado no Dashboard de orçamento pode 
representar um ou mais registros que atendam aos critérios de agrupamento selecionados, o sistema 
também apresenta o somatório de todos os registros que compõe este agrupamento. Para visualizar 
todos os itens agrupados o usuário deve selecionar o ícone Detalhar, ao clicar nesta opção o sistema 
deve apresentar a tela descrita no item 4.12.1.

•        O sistema deverá apresentar a tela de consulta de orçamentos, ao clicar 
nesta opção o sistema deve apresentar a tela descrita no item 4.12.1. 

•            O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.12.2, apenas os usuários 
com perfil de “Líder de Projeto” ou “Responsável por Plano de Ação” poderão incluir um orçamento.
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    4.12.1 Consultar Orçamento Cadastrado

Todos os membros do projeto terão acesso a esta funcionalidade. Quando esta funcionalidade 
for acessada a partir do ícone detalhar, do Dashboard, o sistema deverá apresentar os filtros de 
consulta (Tipo de Dispêndio, Plano de Ação/Solução para Inovação e Origem do Recurso) preenchidos 
e desabilitados com a consulta realizada.

Caso a funcionalidade seja acessada a partir do botão “Consultar Orçamentos Cadastrados” o sistema 
deve apresentar a tela para consulta. As demais funcionalidades serão acessadas da seguinte forma:

•      Acessar Orçamento – O sistema permite a visualização do Orçamento. Os usuários com 
perfil de responsáveis por Plano de Ação/Solução para Inovação terão acesso apenas à alteração dos 
Orçamentos vinculados aos planos de ação sob sua responsabilidade e o usuário com perfil de “Líder 
de Projeto” terá acesso à alteração de todos os Orçamentos cadastrados. Ao clicar nesta opção o 
sistema deve apresentar a tela descrita no item 4.12.2.

•         Excluir Orçamento – O sistema deverá apresentar a confirmação de exclusão, caso a resposta 
seja positiva o Orçamento será excluído. Caso negativo o sistema não realizará a exclusão. Somente o 
usuário com perfil “Líder de Projeto” e o “Responsável por Plano de Ação” vinculado ao Plano de Ação 
do orçamento terão acesso a essa funcionalidade.

•        Copiar Orçamento - O sistema deverá apresentar o pop-up descrito no item 4.12.3, apenas 
os usuários com perfil de “Líder de Projeto” ou “Responsável por Plano de Ação” poderão copiar um 
orçamento.
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    4.12.2 Incluir/Alterar

      4.12.2.1 Carta-Consulta e Pré-Proposta

Quando o tipo de submissão for carta-consulta ou pré-proposta o sistema deverá apresentar a 
tela abaixo.

Para incluir um orçamento o Líder de Projeto ou o Responsável por Plano de ação deverá 
preencher todos os campos obrigatórios e salvar o orçamento, posteriormente ele será apresentado 
no Dashboard.

 
•  Campo Origem do Recurso - Quando a Instituição do Líder for Embrapa ou a Chamada possuir 

o tipo de liderança como “Embrapa” o sistema não apresentará no campo a opção “Contrapartida”.
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      4.12.2.2 Proposta

Quando o tipo de submissão for proposta o sistema deverá apresentar a tela abaixo.

Para incluir um orçamento o Líder de Projeto ou o Responsável por Plano de ação deverá preencher 
todos os campos obrigatórios e salvar o orçamento, posteriormente este será apresentado no 
Dashboard. É importante ressaltar que os responsáveis por plano de ação somente poderão incluir 
orçamentos para os Planos de Ação sob sua responsabilidade.

•  Campo Origem do Recurso - Quando a Instituição do Líder for Embrapa ou a Chamada possuir 
o tipo de liderança como “Embrapa” o sistema não apresentará no campo a opção “Contrapartida”.
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• Campo Fonte de Recurso – apresentar quando:

  
Quando a origem de recurso for “Contrapartida”, o sistema deverá considerar a instituição do 

Líder de Projeto como fonte de recurso e apresentará o mesmo como readonly.

 
O sistema apresentará como campo texto quando a origem de recurso for “Outras Fontes”.
O sistema não apresentará o campo quando a origem de recurso for “Solicitado”.

• Campo Valor máximo do tipo de dispêndio – apresentar quando:
        •   O sistema deverá apresentar o campo somente quando o tipo de dispêndio for “custeio”

• Campo Valor disponível para o tipo de dispêndio – apresentar quando:
        •   O sistema deverá apresentar o campo somente quando o tipo de dispêndio for “custeio”

    4.12.3 Copiar orçamento

O sistema realizará a cópia do registro selecionado na grid para o Plano de Ação e Atividade 
informados no pop-up. Após preencher os campos apresentados, o usuário deve selecionar o 
botão “Copiar”, o orçamento será inserido para o Plano de Ação/Solução para Inovação e Atividade 
selecionadas.
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  4.13 Resultados
Os resultados estarão disponíveis para todos os membros da equipe para visualização.

As principais informações dos resultados cadastrados serão apresentadas no Dashboard, as 
funcionalidades do Resultado serão acessadas da seguinte forma:

•      Acessar Resultado – O sistema permite a visualização do Resultado. Os usuários com perfil 
de responsáveis por Plano de Ação terão acesso apenas à alteração dos Resultados vinculados aos 
planos de ação sob sua responsabilidade e o usuário com perfil de “Líder de Projeto” terá acesso à 
alteração de todos os Resultados cadastrados. Ao clicar nesta opção o sistema deve apresentar a tela 
descrita no item 4.13.1.

•       Excluir Resultado – O sistema deverá apresentar a confirmação de exclusão, caso a resposta 
seja positiva o Resultado será excluído. Caso negativo o sistema não realizará a exclusão. 

•          O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.13.1, apenas os usuários com 
perfil de “Líder de Projeto” ou “Responsável por Plano de Ação” poderão incluir um Resultado.
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    4.13.1 Incluir resultados

O Líder de Projeto ou o Responsável por Plano de ação deverá preencher todos os campos 
obrigatórios e salvar o Resultado, posteriormente ele será apresentado no Dashboard. É importante 
ressaltar que os responsáveis por plano de ação somente poderão incluir Resultados para os Planos 
de Ação sob sua responsabilidade.
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    4.13.2 Dados de Referência Técnica

O grid com as informações dos Dados de Referência Técnica cadastrados será apresentado na 
tela descrita no item 4.13.3.

As funcionalidades dos Dados de Referência Técnica serão acessadas da seguinte forma:
•         Acessar Dado de Referência Técnica – O sistema permite a visualização do Dado de Referência 

Técnica. Ao clicar nesta opção o sistema deve apresentar a tela descrita no item 4.13.3.
•         Excluir Dado de Referência Técnica – O sistema deverá apresentar a confirmação de exclusão, 

caso a resposta seja positiva o Dado de Referência Técnica será excluído. Caso negativo o sistema não 
realizará a exclusão. 

•              O sistema deverá apresentar a tela descrita no item 4.13.3.

    4.13.3 Incluir Dado de Referência Técnica

O Líder de Projeto ou o Responsável por Plano de ação deverá preencher todos os campos 
obrigatórios e salvar o Dado de Referência Técnica, posteriormente eles serão apresentados no grid 
Dados de Referência Técnica descrito no item 4.13.2.
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  4.14 Imprimir Submissão
A impressão da submissão estará disponível para todos os membros da equipe. Após selecionar 

o botão “Imprimir submissão” o sistema apresentará o pop-up com todas as sessões apresentadas 
no Dashboard previamente selecionadas. O sistema realizará o download da submissão.


