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• Objetivo:

Padronizar e tornar mais eficiente o processo de gerenciamento das 

coleções zoológicas.

• Metodologia:

Criação de um Sistema Gerencial acessado pela rede (web) e comum 

à todas as coleções zoológicas.

• Prazo:

120 dias após reunião de ajustes.

Atualmente com 60% desenvolvido.

Sistema de Coleções Biológicas
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Visão Geral

• Sistema Responsivo (PC, Tablet, Celular)

• Banco de dados centralizado

• Código em linguagem OpenSource, o que

facilita a obtenção de colaboradores para a

continuidade da manutenção;

• Desenvolvido em padrão MVC-OO e

camada de abstração de dados no padrão

Skeleton-PDO (GAMMA, HELM, VLISSIDES, JHONSON, 1994)1

• Código pronto para integração com o

speciesLink

Tela Inicial

• Login único

1 - GAMMA, Erich; JOHNSON, Robert; 

VLISSIDES, John; HELM, Richard. Design 

Patterns. Ed. 1. Addison Wesley: NY, 1994.

Sistema de Coleções Biológicas
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Sistema de Coleções Biológicas

Segurança:

Criptografia das informações individuais.

Níveis de acesso controlado por login.

Controle de sessão.

Informações criptografadas:

• Dados da coleta

• Informações dos lotes

• Pessoas envolvidas
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Usuários do Sistema

• Cadastro único, para todas as coleções e funções;

• Padrão de permissões para cada usuário previamente definido;

Sistema de Coleções Biológicas
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Material Biológico - Taxa

Material Biológico (novo)

• Cadastro unificado para cada taxa – todas as coleções acessam o mesmo item 

cadastrado, especificando-o em seu estoque como um novo material;

• Árvore taxonômica reduzida de forma que contemple o padrão Darwin Core e atenda 

as coleções de acordo com o dicionário de dados já estruturado pelo CRIA junto com 

os curadores (2013/2014);

Esta tela é desnecessária 

em caso de taxa já existente 

no sistema.
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Material Biológico (novo) • Informações sobre coleta

Cadastrado na tela anterior ou já existente  no sistema

Material Biológico – Exemplar/lote



www.fiocruz.br  

Material Biológico (listagem)

• Listagem de todos os materiais da coleção que o usuário logado possuir 

acesso;

• Possibilidade de gerenciamento rápido dos serviços para cada material;

Desenvolver

• Campos de pesquisa mais detalhados que contemple a maioria dos dados 

do material biológico.

Material Biológico – Exemplar/lote
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Material Biológico (informações sobre o exemplar/lote – EM DESENVOLVIMENTO)

Funcionalidades em desenvolvimento:

• Rastreabilidade quanto à retirada definitiva do material;

• Pessoa que identificou o material;

• Depositante do material em caso de ser item de depósito;

Material Biológico – Exemplar/lote
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Material Biológico (detalhes – EM DESENVOLVIMENTO)

Funcionalidades em desenvolvimento:

• Incluir bibliografia que cita o material especificamente ou a coleção;

• Movimentações  Apresentar os dados provenientes dos serviços 

realizados com este material;

• Dados do material  Apresentar as informações da tela anterior;

Geolocalização da coleta do 

material, futuramente usar o mapa 

para relatórios georeferenciados, 

como área de epidemia (integração 

com o GAL) ou área de maior 

concentração.

Material Biológico – Exemplar/lote
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Módulo de Mensagens

Módulo de mensagens internas do sistema

• Reduzir o uso de e-mail, conseguindo com isso eliminar a possibilidade de 

perda de mensagens e garantir o recebimento dos comunicados e 

solicitações;
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• Módulo Serviços:

• Gerenciamento dos serviços prestados pela coleção, seja ele “doação”, 

“empréstimo”, “venda”, "permuta” etc.

• Possibilidade de personalizar o formulário de solicitação e resposta,

contudo mantendo alguns campos padronizados para a melhor relatoria

e auditoria;

• Possibilidade de permitir a monetização da coleção;

• Equipe Profissional:

• Definir graus de acesso e permissões;

• Designar atuação do usuário na coleção específica;

• Relatórios

• Relatórios gráficos e tabulares dos dados do sistema

Módulos em desenvolvimento
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PERSPECTIVAS

• Concluir 100% do desenvolvimento do módulo de serviços;

• Reunião com os curadores das coleções para definição de uma

padronização dos dados e formulários (MAIO/2015);

• Normalizar as decisões tomadas na reunião acima;

PRAZOS

• Início da homologação: OUTUBRO/2015

• Ajustes de funcionalidades: NOVEMBRO/2015

• Homologação final: DEZEMBRO/2015

• Disponibilidade em produção: JANEIRO/2016

DEPENDENCIAS

• Documentação administrativa junto ao CGTI – Em andamento;

Resumo


