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 1  Introdução 

 1.1  Propósito 

 O propósito deste documento é estabelecer e documentar o vocabulário comum aos envolvidos no 

projeto CITS, definindo e explicando termos que podem não ser familiares aos leitores dos documentos 

envolvidos no projeto. 

 1.2  Referências 

● Documento de Visão; 

● Especificação de Requisitos; 

● Atas de reuniões; 

● Outros documentos fornecidos pelo cliente. 

 1.3  Visão Geral 

 Os termos constantes nesse documento estarão ordenados em ordem alfabética crescente de 

forma que facilite a leitura. Os termos estarão agrupados por Sistema Legados, Termos do Projeto e Termos 

Técnicos. 

 2  Definições 

 2.1  Sistemas Legados 

Termo Descrição 

ADAWEB Sistema do Ato Declaratório Ambiental 

AGROTÓXICO Módulo de Captação e Controle. Sistema de captação e controle de informações 
referentes à importação, produção e comercialização de agrotóxicos. 

CITES Sistema de Emissão de Licenças. 

CTF Cadastro Técnico Federal. 

DOF Documento de Origem Florestal. 

FASIS Sistema de Acompanhamento de Sistemas. 

INFOSERV Sistema que possibilita a emissão de licenças ambientais para fins de comercialização e 
uso próprio a veículos que atendem as exigências da Legislação vigente com relação as 
emissões de gases poluentes. 

PROCONVE Sistema que possibilita a emissão de licenças ambientais para fins de comercialização e 
uso próprio a veículos que atendem as exigências da Legislação vigente com relação as 
emissões de gases poluentes. 

SIAC Sistema Acompanhamento de Contratos. 

SICAFI Sistema Integrado de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização. 

SISLIV Sistema Linha Verde de Ouvidoria. 

SISDOC Sistema de Licenciamento. 
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SISMAT WEB Sistema de Material. 

SISPASS Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres. 

SISPROF WEB Sistema Integrado de Monitoramento e Controle dos Recursos e Produtos Florestais. 

SISRET Sistema Eletrônico de Requerimento e Análise de Registro Especial Temporário. 

SISTAXON Sistema de Informações Taxonômicas. 

SISPROR Sistema de Programação e Acompanhamento. 

SIUC Sistema de Informação das Unidades de Conservação. 

 

 2.2  Termos Técnicos 

Termo Descrição 

Engenharia Reversa É o processo de análise de um artefato (um aparelho, um componente elétrico, um 
programa de computador, etc.) e dos detalhes de seu funcionamento, geralmente 
com a intenção de construir um novo aparelho ou programa que faça a mesma 
coisa, sem realmente copiar alguma coisa do original. 

On-Line Estar on-line significa "estar disponível ao vivo", "conectado" ou "ligado". No 
contexto de um web site, significa estar disponível para acesso em tempo real. 

Sistemas legados É o termo utilizado em referência aos sistemas computacionais de uma organização 
que, apesar de serem bastante antigos, fornecem serviços essenciais. 

Taxonomia Classificação cientifica. 

Template Modelo que serve de matriz para a produção em escala de um produto ou serviço. 

Usuário Externo Qualquer pessoa que acesse o sistema pela internet. 

Usuário IBAMA Funcionário do IBAMA, que acessa o sistema através de uma rede interna. 

 

 2.3  Termos Referentes ao Projeto 

 

Termo Descrição 

CGASQ Coordenação Geral de Avaliação e Controle de. Substâncias Químicas. 

GP Gerente de Projetos 

GT Grupo de Trabalho. 

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

CNT Centro Nacional de Telemática 

Importação Introdução em um país, estado ou município de mercadorias procedentes de outro 
país. 

Exportação Mandar transportar para fora de um país, estado ou município artigos, produtos nele 
produzidos ou existentes. 

Reexportação Expedir aquilo que se recebeu. 

Funcionalidades Referente a função, ou ao desempenho. Qualidade do que é funcional. 

Requerimento Petição redigida dentro das formalidades legais . Pedido, solicitação. 
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Integração Juntar, incorporar:. 

Acrônimos  

Abreviações Reduzir; resumir, diminuir; sintetizar. 

Mitigados Dar Solução 

Transferidos Mudar de um lugar para outro; deslocar. 

Artefatos Qualquer objeto manufaturado; 

Produtos Aquilo que resulta de qualquer processo ou atividade. 

Sub-produto Tudo que resulta secundariamente do produto principal. 

Fauna O conjunto dos animais próprios de uma região ou de um período geológico. 

Flora O conjunto das espécies vegetais de uma determinada localidade. 

Espécies Conjunto de indivíduos muito semelhantes. 

Recursos Naturais Produzido pela natureza. 

Nativa Nascido; originário, procedente, oriundo: 

Silvestre Que vegeta e se reproduz sem necessidade de cultura; selvagem, espontâneo. 

Exótica Excêntrico, esdrúxulo, extravagante. Que se afasta do habitual, do comum; 

Interativa Meio de comunicação que permite o destinatário interagir, de forma dinâmica o 
curso das atividades do computador, fornecendo novas entradas (de dados ou 
comandos) . 

Interface Conjunto de elementos comuns entre duas ou mais áreas de conhecimento. 

Extinção Destruição, extermínio. 

Licenças Documento que atesta a concessão de uma licença. 

Dirigente Dar direção a; administrar; dar orientação a; comandar, superintender; conduzir. 

Gerenciamento Que ou quem gere ou administra negócios, bens ou serviços. 

Aba Parte pendente de uma tela. Orelha. 

Gênero Qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, fatos, idéias, que tenham caracteres 
comuns. 

Nomenclatura Conjunto de termos peculiares a uma arte ou ciência; terminologia. 

Patrimônio Bem, ou conjunto de bens culturais ou naturais, de valor reconhecido para 
determinada localidade, região, país, ou para a humanidade, e que, ao se 

tornar(em) protegido(s), como, p. ex., pelo tombamento2, deve(m) ser 
preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos. 

Genético Ramo da biologia que estuda as leis da transmissão dos caracteres hereditários nos 
indivíduos, e as propriedades das partículas que asseguram essa transmissão. 

Biológico Estudo dos seres vivos e das leis da vida. 

Vegetal Relativo ou pertencente às plantas. 

Fúngico Relativo a, ou produzido por fungo. 

Microbiano Relativo a micróbios. 

In situ No lugar. 

Ex situ Fora do lugar. 

 


