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Acesso ao Sistema 
 

O Sistema de Certificado Eletrônico da UDESC apresenta três formas (e endereços) 

de acesso: 

 

Acesso do Participante 
http://eventos.udesc.br/certificados/?origem=loginParticipante 

É o endereço que deve ser divulgado para que o participante possa realizar o 

acesso e verificar seus certificados. O acesso do Participante é feito através do uso 

do Número do Documento e da Data de Nascimento. Este acesso é independente 

do local (Centro da UDESC) onde o participante realizou o Evento, devendo ser 

divulgado por todos os Centros em suas respectivas páginas. 

 

Acesso do Validador 
http://eventos.udesc.br/certificados/?origem=loginValidador 

Validador é a terminologia utilizada para definir a pessoa interessada em verificar a 

veracidade das informações constantes em um certificado, bastando informar o 

código de validação de 32 dígitos. 

 

Acesso do Operador 
http://eventos.udesc.br/certificados/?origem=login 

É o acesso utilizado para gerenciar os Eventos e Participantes do Sistema. Por 

gerenciar compreende-se criar, excluir ou cancelar Eventos ou Participantes. 
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Conceito do Sistema 
 

O Sistema de Certificado Eletrônico foi assim chamado para que não houvesse 

confusão com o termo Certificado Digital1 e essencialmente consiste na criação de 

um Evento e na carga de Participantes para esse Evento. 

 

Para conferir credibilidade a um Certificado Eletrônico alguns cuidados foram 

tomados. O primeiro conceito que foi aplicado é que um Certificado após ser gerado 

não poderá sofrer alterações, e por isso não existe no sistema uma “tela” para a 

edição das informações enviadas através da “Importação de Participantes”. Para 

cada Evento e para cada Participante é gerado um “hash”2 a partir do conteúdo de 

seus campos. Caso qualquer informação seja alterada após sua criação, o 

certificado será entendido como “Anulado”. Já o hash do Participante é composto 

pelo conteúdo de seus campos mais o hash do Evento ao qual é associado, também 

garantindo a integridade dos dados do Certificado. 

 

Com isso em mente, decidiu-se por não haver então uma “tela” para inclusão de 

um Participante. Todo certificado será gerado a partir do envio de um arquivo no 

formato XLS (Excel 97-2003) com uma sequência específica de campos e pode-se 

realizar tantas quantas cargas de arquivo forem necessárias. 

 

Também objetivando não manter conteúdo desnecessário armazenado, o Sistema 

permite a exclusão de Participantes ou de Eventos apenas na condição em que 

nenhum de seus Certificados terem sido visualizados ou validados (por 

participantes ou validadores), situação em que a exclusão não causaria nenhum 

desencontro de informação. Para Certificados (ou Eventos) que já foram 

visualizados ou validados a única opção permitida é a “Anulação”. 

 
                                          
1 Um certificado digital é um arquivo de computador que contém um conjunto de informações referentes 

a entidade para o qual o certificado foi emitido mais a chave pública referente a chave privada que se 

acredita ser de posse unicamente da entidade especificada no certificado. Fonte:     

http://pt.wikipedia.org/wiki/Certificado_Digital  
2 Hash é a transformação de uma grande quantidade de dados em uma pequena quantidade de 

informações. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_hash  
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Outro conceito aplicado ao sistema foi o de não se criar tabelas auxiliares (como 

Tipo de Evento, Tipo de Participação, Tipo de Documento, Setores, etc.) para que 

seu uso não ficasse engessado ou dependente da ação de administradores para a 

criação de novas situações. Um participante que não tenha CPF (como sugerimos 

que seja adotado por padrão) não dependerá do registro de um novo tipo de 

documento. 

 

Na opção “Ajuda” do menu do Sistema você terá acesso a este manual atualizado e 

aos arquivos utilizados aqui (tanto os modelos como os arquivos usados para testes 

e aprendizado). 
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Criando um Evento 
Para acessar o sistema e iniciarmos a criação de um Evento deve-se acessar o 

endereço http://eventos.udesc.br/certificados/?origem=login e informar sua 

matrícula e senha3. 

 

 
 

                                          
3 Para ter acesso ao sistema é necessário abrir um chamado em http://suporte.udesc.br/ocomon  
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Logo após efetuar o acesso ao sistema você será direcionado para a “Tela Inicial”, 

aonde serão postadas todas as alterações no Sistema a fim de deixar todos os 

operadores cientes de novos procedimentos ou recursos. 

 
 

 Depois de acessar o Sistema basta clicar na opção “Eventos” (Caso ainda não 

tenha nenhum Evento gerado associado ao seu Centro de Ensino ou Reitoria será 

mostrada uma mensagem informando que a consulta não retornou dados) e em 

seguida na opção “Novo Evento”. 

 

 
 

Será apresentado a você um formulário para ser preenchido com os dados do 

Evento que está sendo criado, conforme a tela abaixo: 
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Cabe fazer uma observação sobre o campo “Variação”. Este campo serve para 

diferenciar versões diferentes de Certificados de um mesmo Evento, por exemplo: 

 

 9º. Encontro de Extensão – Equipe de trabalho 

 9º. Encontro de Extensão – Palestrante 

 

Essa diferenciação não irá aparecer no corpo do Certificado e só é necessária 

quando o “Corpo do Texto” do Certificado tiver seu conteúdo diferenciado para cada 

tipo de participação. 

 

No final do formulário você pode escolher um modelo já utilizado pelo seu Centro 

ou Reitoria ou ainda a opção de enviar um novo modelo. Na opção “Ajuda” você 

encontra explicações e um arquivo no formato Corel Draw (Versão 9) para servir 

como base no desenvolvimento do layout do Certificado, um arquivo no formato 

PDF que nada mais é do que um Modelo pronto porém vazio apenas com as áreas 
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reservadas que você pode usar para testes e um arquivo no formado XLS para 

servir como base no envio de Participantes para o sistema. 

 

 
 

Outro campo que merece destaque é o campo “Texto do Certificado”, aonde você 

vai informar o texto que deve ser apresentado na primeira página do Certificado, 

logo abaixo do Nome do Participante. Nesse campo você pode utilizar o menu do 

campo para inserir “tags” que serão substituídas pelo seu conteúdo no banco de 

dados, por exemplo: 

“participou como [parTipoParticipacao] do Curso [parExtra1] 

realizado de [eveDataInicial] até [eveDataFinal] com carga 

horária de [parCargaHoraria] na [eveNome].” 

 

Os campos Primeira Assinatura, Segunda e Terceira ocupam respectivamente a 

parte inferior esquerda, central e direita do Certificado, logo abaixo da Data de 

Emissão.  
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Veja a imagem de exemplo com a identificação dos campos: 

 
 

O campo Texto do verso do Certificado foi projetado para receber o conteúdo 

programático, descrição ou algo similar referente ao Evento. Ele vai ser 

apresentado em 1 ou 2 colunas dependendo do tamanho de seu conteúdo.  

 



 

                                      
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

.: 9 :. 

Confirmação dos Dados 
Com os campos devidamente preenchidos e o Modelo selecionado você deve clicar 

em “Próxima Etapa”, quando então o Sistema apresentará uma tela com os dados 

inseridos e um ícone para que você visualize um exemplo do Certificado que será 

gerado. 

 

 
 

Se os dados estiverem corretos, basta digitar a palavra de confirmação e gerar o 

Evento. Depois disso o Evento irá aparecer na lista de Eventos do Sistema.  

 
Para cada Evento estará disponível um ícone para a visualização de um exemplo do 

Certificado que será gerado, um ícone para Gerenciar os Participantes do Evento e 

um ícone para exibir os Detalhes desse evento. 
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Ao visualizar os Detalhes de um evento ele disponibilizará os ícones para excluir ou 

cancelar o Evento. No caso de Eventos que não tiveram nenhum de seus 

Certificados visualizados será possível excluir, caso contrário somente será 

permitida o Cancelamento do Evento. 

 

 
 

Quando se exclui ou cancela um evento esta ação se replica em todos os seus 

participantes. 
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Carga (importação) de Participantes 
Após criar um Evento você pode importar o arquivo contendo a lista de 

participantes, este arquivo deve ser uma planilha eletrônica, no formato XLS e com 

as seguintes colunas iniciando na célula A1: 

 Nome* (80) 
 Data de Nascimento* 
 Tipo do Documento* (80) 
 Número do Documento* (80) 
 Endereço (80) 
 Email (80) 
 Nome da Mãe(80) 
 Tipo de Participação* (80) 
 Carga Horária* (4) 
 Extra 1 (80) 
 Extra 2 (80) 
 Extra 3 (80) 

Os campos marcados com * são obrigatórios. 

 

O participante de um evento acessa o Sistema informando o Número do Documento 

e sua Data de Nascimento, por isso a padronização é bastante recomendada. 

Através do ícone  você terá acesso a importação de participantes, sua 

listagem e as ações de exclusão ou cancelamento. Em um evento sem nenhum 

participante importado você terá essa tela inicial: 
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Clique no ícone  para iniciar o procedimento de importação dos 

participantes. A primeira etapa da importação consiste em escolher o arquivo que 

deve ser enviado ao servidor e selecioná-lo, para em seguida clicar em “Próxima 

Etapa”. 

 
 

Na próxima etapa serão apresentados os registros para serem importados e 

mostrados aqueles com problemas nos campos obrigatórios. Para as linhas com 

problemas o fundo será apresentado em cor amarela. 

 

Quando registros apresentarem problemas pode-se optar por ignorar os registros 

com erro (que serão mostrados no final do processo) ou abortar o processo para 

corrigir os problemas. No arquivo de exemplo (disponível em 

http://eventos.udesc.br/certificados/downloads/exemplo1.xls) temos apenas uma 

linha com problema (o campo Tipo de Participação não foi preenchido). 
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Na última tela da do processo de importação, estará disponível os participantes que 

apresentaram problema na importação (momento em que você deve copiar para 

que possa fazer a correção no arquivo).  

 

Suportes 
As dificuldades de uso (ou problemas) no Sistema deve ser registradas no Sistema 

de Suporte da SETIC (http://suporte.udesc.br/ocomon) 

 

 


