Instalação:

1- Descompacte o arquivo .ZIP no diretório "C:/" de seu computador
2- Dê um duplo clique no arquivo Instalação_UERJ;
3- Clique na opção Sim na tela abaixo:

4- Clique em Next na tela abaixo:

5- Clique na opção I accept the agreement e em seguida clique em Next

6- Mantenha o local de instalação em c:\wamp, conforme abaixo, e clique em Next.

7- Caso queira criar um ícone na área de trabalho ou na inicialização do botão iniciar do
Windows, marque as opções abaixo e em seguida clique em Next:

8- Em seguida clique em Install

9- Em seguida, localize e selecione o navegador Internet Explorer, conforme abaixo e
clique em Abrir:

10- Em seguida, clique em Next

11- Ao final, clique em finish

Banco de dados e sistema
1- Execute o arquivo BANCO DE DADOS UERJ. O sistema instalará automaticamente o
banco de dados e chamará a tela inicial do sistema. O Login principal é uerj e a senha é
uerj, conforme tela abaixo:

2- Após logar no sistema, aparecerá a interface abaixo:

3- Do lado esquerdo está o Menu com 3 opções:
a. Usuário: que efetua o cadastro, consulta, alteração e exclusão e usuários para
acessar o sistema;
b. Indivíduos: que efetua o cadastro, alteração e exclusão de alimentação para
um determinado indivíduo;
c. Relatórios: gera o relatório de indivíduos cadastrados pelo usuário logado;
4- O menu usuário possui 3 sub-menus, conforme abaixo:

Cadastrar: efetua o cadastro de um usuário para acessar o sistema;
Consultar/Alterar: efetua a alteração do usuário cadastrado;
Exclusão: efetua a exclusão de um usuário cadastrado;
5- O menu Indivíduo, possui somente 1 sub-menu, conforme abaixo:

6- Ao clicar na opção Cadastrar/Alterar/Excluir o sistema exibirá a tela solicitando o
código do indivíduo (campo obrigatório). Ao informar o código o sistema verificará se o
código já existe. Em caso positivo, o sistema exibirá todos os alimentos cadastrados do
indivíduo e opções para cadastrar novas alimentações, alterar ou excluir, conforme
abaixo:

Para cadastrar nova alimentação, clique no botão Cadastrar. Para alterar ou excluir basta
selecionar a alimentação e clicar no botão correspondente.
Caso o código não exista, o sistema exibirá a tela de cadastro de nova alimentação para o
indivíduo, conforme abaixo:

Local: pode ser selecionado DOMICÍLIO ou FORA;
Data: Data da nova alimentação (esse campo já é pré-formatado, bastando assim entrar com
os números somente);
Hora: Hora da nova alimentação (esse campo já é pré-formatado, bastando assim entrar com
os números somente);
Unidade: Unidade de medida ( O sistema utiliza uma busca inteligente nesse campo, onde o
usuário, conforme for iniciando a digitação da unidade, o sistema busca na base de dados os
valores correspondentes).
Alimento: Alimento do indivíduo ( O sistema utiliza uma busca inteligente nesse campo, onde
o usuário, conforme for iniciando a digitação do alimento, o sistema busca na base de dados os
valores correspondentes).
Ao clicar em cadastrar, caso o alimento precise de uma preparação, o sistema retornará e
solicitará que o usuário informe o tipo de preparação do alimento.

7- O menu Gerar Relatório somente possui um sub-menu Dados para Excel, conforme
abaixo. Ao clicar nessa funcionalidade o sistema gerará um arquivo, que poderá ser
aberto no Excel, com todas as informações de um indivíduo e suas alimentações que
foram cadastradas pelo usuário logado.

