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Acessando o sistema 
 

O Hemera – Sistematizador GHOEM de Textualizações é iniciado a partir do aplicativo 
Hemera.exe disponível na pasta do sistema. 

Após iniciado, o sistema pode ser utilizado pelo navegador (browser) de sua 
preferência. Para acessá-lo, basta direcionar o navegador para o seguinte endereço: http:// 
http://127.0.0.1:4001/. 

Ao ser iniciado, o sistema apresenta a seguinte tela, para identificação do usuário: 

 
Tela de acesso ao sistema 

 
Após a validação do usuário, é apresentada a tela inicial do sistema, conforme 

abaixo: 

 
Tela inicial do sistema 

Caixas para inclusão de usuário e senha 
previamente cadastrados no sistema. O 

usuário e senhas padrão são: 
Usuário  “ghoem” e Senha  “ghoem”. 

Botão para validar os 
dados e acessar o 

sistema. 

Atalho para instruções 
de uso. 

São duas opções de 
menus: um horizontal 

(fixo)... 

… e um vertical 
(de contexto). 
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Cadastros 
São seis itens de cadastro: usuários do sistema, depoentes, trabalhos, depoimentos, 

parágrafos e categorias. À exceção do item parágrafos, todos os demais possuem a opção 
de “cadastrar” um novo registro ou de “consultar” os registros já cadastrados. 

 
Acesso aos Cadastros 

Usuários 

 
Cadastro de usuários 

 

 
Consulta usuários cadastrados 

Menus de 
acesso 

Digite os dados e clique 
em “Gravar”. A validação 

é feita com relação à 
existência de “Usuário” já 

cadastrado e sobre a 
coincidência na digitação 

da senha. 

Clique no ícone 
verde se quiser 
alterar os dados 

do usuário. 
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Depoentes 

 
Cadastro de depoentes 

 

 
Consulta depoentes cadastrados 

 
 
 

Trabalhos 

 
Cadastro de Trabalhos 

Digite o nome do 
depoente e clique em 

“Gravar”.  

O ícone verde 
permite alterar o 

nome do depoente. 
O vermelho, exclui 

o registro do 
depoente. A 
exclusão só é 

permitida caso o 
depoente não esteja 
vinculado a nenhum 

depoimento. 

É possível filtrar os 
depoentes cujos 

nomes contenham 
determinada 
expressão. 

Digite os dados, 
selecione o nível do 
trabalho e localize o 

arquivo em pdf 
referente ao trabalho 

para deixá-lo 
disponível. Depois, 
clique em “Gravar”. 
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Consulta trabalhos cadastrados 

 
Depoimentos 

 
Cadastro de depoimentos 

 

 
Consulta depoimentos cadastros 

O ícone verde permite 
alterar os dados do 

trabalho. O vermelho, 
exclui o trabalho e 

todos os seus 
depoimentos com os 

respectivos parágrafos. 

É possível filtrar 
trabalhos com 
características 
específicas. 

Este ícone 
permite acessar 
o trabalho na 

íntegra. 

Esta tela permite 
vincular os depoentes 

aos trabalhos, 
anexando informações 
sobre a apresentação 
feita do depoente no 
trabalho e a foto do 

depoente 
disponibilizada, se 
existirem, além da 
carta de cessão de 

direitos sobre a 
textualização. 

É possível listar 
depoimentos por 
depoente ou por 

trabalho. 

O ícone verde permite 
alterar os dados do 

trabalho. O vermelho, 
exclui o trabalho e 

todos os seus 
depoimentos com os 

respectivos parágrafos. 

Estes ícones 
permitem acessar a 

fotografia  ou a 
carta de cessão 

cadastradas. O 

ícone  indica que 
não há foto e/ou 

carta cadastrados. 
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Parágrafos 

 
Cadastro de parágrafo 

 

Categorias 

 
Cadastro de Categorias 

 

 
Consulta categorias cadastradas 

Esta tela possui duas 
partes: na superior 

são exibidos os 
dados do parágrafo 

selecionado, 
juntamente com os 

comandos para 
selecionar um 

parágrafo específico 
de um depoimento... 

… já na parte inferior 
estão disponíveis as 
ferramentas para 

substituir os dados 
(texto, nota de 

rodapé e/ou anexo) 
do parágrafo 

selecionado ou incluir 
um novo parágrafo 

no depoimento 
selecionado. 

Estes ícones, da esquerda 
para a direita, permitem 
incluir os dados como um 

novo parágrafo na 
posição selecionada, 

renumerando os demais 
parágrafos do 

depoimento, substituir os 
dados do parágrafo 

selecionado, inserir um 
novo parágrafo no final 

do depoimento ou excluir 
o parágrafo atual, 

renumerando os demais 
parágrafos do 
depoimento. 

Selecione  o 
depoimento. 

Selecione o 
parágrafo. 

Digite o nome da 
categoria e clique em 

“Gravar”.  

O ícone verde permite 
alterar o nome da 

categoria. O vermelho, 
exclui a categoria e 

todos os vínculos com 
os parágrafos em que 

fora selecionada. 

É possível filtrar as 
categorias cujos 

nomes contenham 
determinada 
expressão. 
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Ferramentas 
Este menu traz duas ferramentas para a manutenção dos dados cadastrados: a 

primeira permite a leitura dos parágrafos identificando, neles, as categorias relacionadas; a 
segunda possibilita unir categorias repetidas, transformando-as em uma única repassando 
todos os vínculos com os parágrafos de uma para a outra. 

 

 
Acesso às ferramentas 

 
Vincular categorias aos parágrafos 

 

 
Vincular categorias aos parágrafos 

 
 

Menus de 
acesso. 

Seleciona  o 
depoimento. 

Seleciona o 
parágrafo. 

Dados do parágrafo 
para leitura/análise: 

texto, nota de rodapé 
e anexo. 

Seleciona a categoria a ser 
vinculada ao parágrafo. 

Vincula a categoria 
ao parágrafo. 

Abre a tela para 
pesquisar 
categorias. 

Cadastra nova 
categoria, 
caso não 
exista. 

Categorias 
vinculadas ao 

parágrafo. O ícone 
vermelho permite 
excluir o vínculo 
entre a categoria 
selecionada e o 

parágrafo. 

Salva a alteração 
nos vínculos e/ou 
no texto/nota de 

rodapé do 
parágrafo e passa 

ao próximo 
parágrafo para 

leitura. 

Define o 
parágrafo atual 
como o próximo 
a ser lido pelo 
usuário logado. 
Quando retornar 
à tela, o sistema 

carrega este 
parágrafo para 
este usuário. 
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Unificar Categorias 

 
Unificar categorias 

 
Relatórios 

Quatro é o número de relatórios disponíveis no sistema. O primeiro deles, “Filtrar 
Parágrafos” é o que representa o produto final do sistema. Nele é possível escolher os 
parágrafos que comporão futuras pesquisas através de uma grande gama de opções, como 
veremos logo adiante. O segundo, “Categorias”, permite visualizar a relação de categorias 
existentes com suas respectivas quantidades de parágrafos vinculados. Através dele é 
possível, também, visualizar a dispersão desses parágrafos nos trabalhos e depoimentos. Os 
dois últimos têm por objetivo conferir a leitura dos parágrafos, verificando a existência de 
“Parágrafos sem Categoria” vinculada e de “Categorias sem Parágrafos” vinculados. 

 

 
Acesso aos relatórios 

 
 
 
 
 
 

Selecione a 
categoria que será 

excluída... 

… e aquela que 
herdará os vínculos 
com os parágrafos. 

Ao clicar neste 
botão todos os 

vínculos da 
primeira categoria 
são repassados 

para a segunda e a 
primeira categoria 

é excluída. 
Cuidado, pois esta 
operação não pode 

ser desfeita. 
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Filtrar Parágrafos 

 

 

 
Elaboração do relatório 

 

É possível uma grande 
quantidade de filtros 

diferentes.  
Cada um dos campos 
disponíveis permite a 

seleção de um ou mais 
registros. Com a tecla CTRL 

pressionada as opções 
selecionadas são salteadas. 
Com a SHIFT a seleção é 
por intervalo. Os campos 
para a elaboração do filtro 

são: Nível, Ano, 
Pesquisador, Depoimento e 

Categoria. 

Para as categorias é 
possível definir se os 
parágrafos a serem 
filtrados precisam 
estar vinculados a 
todas as categorias 

selecionadas ou se o 
vínculo com apenas 

uma delas já é 
suficiente para que o 

parágrafo seja 
apresentado. 

É possível excluir do 
filtro parágrafos que 
tenham categorias 

específicas. Também 
aqui é possível 
selecionar se os 
parágrafos não 
podem conter 
nenhuma das 

categorias 
selecionadas ou 

basta estar vinculada 
a uma delas para ser 

excluído do filtro. 

Por fim, é possível filtrar os 
parágrafos que contenham 
uma expressão, que pode 

ser parte de uma palavra ou 
frase, específica, bastando 
para isso digitá-la neste 

campo: 

Selecionados os 
argumentos do filtro, 
basta clicar em “Gerar 

Relatório” para visualizar 
os parágrafos que 

satisfazem as condições 
especificadas  
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Relatório de Parágrafos 

 

 

 
Relatório de parágrafos 

Na parte superior do 
relatório são exibidos 

os dados do filtro 
realizado. 

Os parágrafos 
são agrupados 

por 
depoimento, 

sendo 
apresentados 
os principais 

dados do 
trabalho a que 

pertencem. 

Passando o 
mouse sobre o 

nome do 
depoente é 
exibida a 

apresentação 
do depoente/ 
depoimento 
disponível no 

trabalho. 

Passando o mouse 
sobre esse ícone, são 
apresentadas todas 
as categorias que 

foram vinculadas ao 
parágrafo, 

independentemente 
de estarem ou não 

no filtro. Isso 
possibilita identificar 
outras categorias que 

podem contribuir 
para a pesquisa em 
desenvolvimento. 

Clicando no 
título do 
trabalho 

acessa-se o 
arquivo com o 
trabalho na 

íntegra. 

Os parágrafos são 
numerados para 

facilitar sua 
localização. 

Este ícone permite 
acessar a 

textualização na 
íntegra, destacando-

se o parágrafo 
selecionado para 

facilitar a 
compreensão das 

informações. 

No texto há a 
indicação das notas 

de rodapé que 
compõem as 

textualizações. 

As notas de rodapé 
também são 

exibidas. 

Os anexos (fotos, 
documentos etc.) 
referenciados nas 

textualizações 
também estão 

disponíveis para 
acesso imediato no 
parágrafo onde são 
citados ou em que 

estão inseridos. 
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Visualização da textualização 

 
Visualização da Textualização 

 
 
Relatório de Categorias 

 
Relatório de Categorias 

Acessada através do 
relatório de parágrafos, 

a visualização da 
textualização traz todos 
os dados e parágrafos 

da textualização. 

Clicando no 
título do 
trabalho 

acessa-se o 
arquivo com o 
trabalho na 

íntegra. 

Passando o 
mouse sobre o 

nome do 
depoente é 
exibida a 

apresentação 
do depoente/ 
depoimento 
disponível no 

trabalho. 

Passando o mouse sobre 
esse ícone, todas as 
categorias que foram 

vinculadas ao parágrafo 
são apresentadas, 

independentemente de 
comporem ou não o 
filtro. Isso possibilita 

identificar outras 
categorias que podem 

contribuir com a 
pesquisa em 

desenvolvimento. 

A cor diferenciada do 
fundo indica que foi este 
o parágrafo selecionado 
no relatório do filtro para 
acesso à rextualização.  

É possível 
filtrar as 

categorias que 
possuem 

determinada 
sequência de 
caracteres em 

seu nome, 
bem como 

selecionar se 
as categorias 
devem ser 

apresentadas 
em ordem 

alfabética ou 
conforme o 
número de 

repetições em 
ordem 

descrescente. 

Clicando na 
quantidade acessa-se 

o quadro com a 
distribuição dos 

vínculos nos 
depoimentos. 
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Distribuição dos Parágrafos 

 
Distribuição dos parágrafos 

 
Parágrafos sem Categoria 

 
Parágrafos sem categoria vinculada 

 
 
Categorias sem Parágrafo 

 
Categorias sem parágrafo vinculado 

 

Este relatório permite 
analisar o quão 

dispersos estão os 
parágrafos 

vinculados a 
determinada 
categoria. 

Este relatório permite 
analisar se algum 

parágrafo ficou sem 
ser vinculado a 

nenhuma categoria. 

Com este relatório 
pode-se identificar 

categorias criadas e 
não vinculadas a 

nenhum parágrafo. 

Este ícone exclui, de 
uma só vez, todas as 

categorias sem 
vínculo com qualquer 

parágrafo. 
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Projetos 
Este módulo foi criado para registrar quais parágrafos foram utilizados para o 

desenvolvimento de determinado estudo. Desta maneira, é possível, mesmo que novos 
parágrafos venham a ser vinculados a categorias que fizeram parte do filtro utilizado para a 
realização de determinado estudo, identificar quais parágrafos, à época do estudo, fizeram 
parte do relatório. Além disso, possibilita que, julgando-se necessário, sejam vinculados os 
parágrafos a eixos referentes à temática em estudo para posterior leitura dos parágrafos, em 
relatório específico, agrupados nos eixos criados.  Este procedimento, pensamos, pode 
auxiliar na elaboração de narrativas. 

 

 
Acesso aos projetos 

 

 

Cadastro de projetos 

 
Cadastro de projetos 

Insira os dados do 
projeto. 

Insira neste campo, 
se deseja, qualquer 

informação que 
julgue pertinente ao 

projeto. 
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Consultar Projetos 

 
Consultar e manter projetos 

 
 
Selecionar Parágrafos para compor Projeto 
 

 
Associar parágrafos a projeto 

É possível filtrar 
projetos com 
determinada 
característica. 

Da esquerda para a direita 
os ícones permitem: 1) 

editar os dados do 
projeto, 2) definir os 

parágrafos que comporão 
o projeto, 3) ler os 

parágrafos selecionados 
agrupando-os por 

temas/eixo, 4) visualizar 
os parágrafos agrupados 

5) gerar a lista de 
referências bibliográficas 

dos depoimentos que 
compõem os relatório e 6) 

excluir o projeto. 

Após selecionar o filtro 
desejado e gerar o 

relatório de parágrafos, 
clique neste ícone para 
associar os parágrafos 

ao projeto.  
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Analisar parágrafos 

 

 
Analisar Parágrafos 

 
 
Relatório de Parágrafos por eixo 

 
Parágrafos por eixo 

 
 
 
 
 
 
 

Seleciona  o 
depoimento. 

Seleciona o 
parágrafo. 

Dados do parágrafo 
para leitura/análise: 

texto, nota de rodapé e 
anexo. 

Seleciona o eixo a 
ser vinculado ao 

parágrafo. 

Vincula a categoria 
ao parágrafo. 
Cadastra novo 
eixo, caso não 

exista. 

Eixos vinculados ao 
parágrafo. O ícone 

vermelho permite excluir 
o vínculo entre o eixo 

selecionado e o 
parágrafo. 

Salva a alteração nos 
vínculos e/ou no 

texto/nota de rodapé do 
parágrafo e passa ao 

próximo parágrafo para 
leitura. 

Permite acessar 
a tela com a 
visualização 
completa da 

textualização. 

As categorias vinculadas 
ao parágrafo também são 

exibidas. 

Os parágrafos são 
exibidos agrupados por 

eixo. Se a um 
parágrafo estiverem 

associados mais do que 
um eixo o parágrafo é 
exibidos repetidamente 

em cada eixo. 

Ao ler é possível ir 
registrando comentários 

sobre o parágrafo. 
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Relação de depoimentos selecionados 
 

 
Depoimentos selecionados por projeto 

 
 


