
Neuroscience Experiments System
(NES)

Roteiro de Uso
Este documento tem como objetivo apresentar o roteiro de uso do NES. Tal roteiro inclui instruções,
agrupadas em passos e ilustrações, de como executar as principais funcionalidades do NES. Além
disso, são também mostrados exemplos de preenchimento dos diversos formulários gerenciados
pelo  NES.  Tais  formulários  visam armazenar  informações  básicas  sobre estudos,  experimentos,
grupos, protocolos de experimentos, participantes e outros.
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1. Recomendações e Observações Gerais

• Antes de iniciar a execução deste roteiro, é necessário habilitar, ou autorizar, “pop-up” do
NES: https://curso-nes.numec.prp.usp.br/ em seu navegador.

• Durante  a  execução  deste  roteiro,  observe  que  o  NES  mantém  em  sua  “Barra  de
Navegação” situada na parte superior da tela, links para informações diversas do “Estudo”
em foco. 

◦ A seguir,  por  exemplo,  é  possível  observar  que  o  usuário  encontra-se  na  tela  para
adicionar  um  “Novo  Grupo”,  referente  ao  “Experimento  Exemplo  –  Análise  de
Traumas” do “Estudo Exemplo – Traumas”.

• Nas ilustrações com “PrintScreen” das telas, são destacadas em amarelo a ordem dos passos
a serem executados.  Na figura a seguir, por exemplo, os “Passo a” e “Passo b” apontam
para campos que devem ser preenchidos. Posteriormente, no “Passo c”, é esperado que o
usuário clique em “Salvar”.
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2. Associar Questionário do LimeSurvey ao NES

01 –  Clicar em “Questionários” → Clicar em “Inserir novo questionário” 

 02 – No campo “Questionário”,  selecionar o questionário de interesse →  desabilitar  a opção
“Avaliação de Entrada” → Clicar em “Salvar"

Obs.: Para o exemplo de estudos que criaremos nos passos a seguir, é importante que você inclua
dois questionários no NES:  o “seu_login – THQ” e o “seu_login – TIS Rígida”. Se você não os
tiver  criado  ainda  no  LimeSurvey,  você  pode  criá-los  rapidamente  fazendo  uma  cópia  dos
questionários  “[Treinamento]  THQ” e  “[Treinamento]  TIS  –  Rígida”  e  depois  configurando-os
apropriadamente para serem usados no NES.
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3. Inserir Novo Estudo

01 – Clicar em “Estudos” → Clicar em “Inserir novo estudo”

02 – Preencher “Informações básicas do estudo” → Clicar em “Salvar”

Título:  seu_login - Estudo Exemplo - Traumas
Data de início: 28/01/2016 
Data de fim: 30/01/2016
Descrição: Este  estudo tem como objetivo apresentar  os  conceitos  básicos  do NES (do inglês,
Neuroscience  Experiments  System),  um  sistema  para  gerenciamento  de  experimentos  em
neurociência.
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4. Inserir Novo Experimento

01 – Clicar em “Inserir novo”, na seção  “Experimentos" do estudo.

02 – Preencher “Informações Básicas do Experimento” → Clicar em “Salvar” 

Título: Experimento Exemplo – Análise de Traumas
Descrição: Este experimento é usado para ilustrar os tipos de dados sobre experimentos que o NES
é capaz de gerenciar.
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5. Grupo de Sujeitos

5.1 Inserir Novo Grupo

01 – Clicar em “Inserir novo”, na seção “Grupos” do experimento.

02 – Preencher “Informações básicas do grupo” → Clicar em “Salvar”.

Título – Grupo Controle
Descrição – Grupo em que o fator testado não é aplicado. 
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5.2 Definir “Critérios de Inclusão” de um Grupo

01 –  Selecionar  um  “Critério  de  inclusão”  ao  digitar  (ainda  que  parcialmente)  o  código
internacional (CID) da doença desejada ou o nome da mesma. É possível selecionar mais de uma
doença para critério de inclusão. Observe que embora o critério de inclusão seja especificado aqui,
os participantes só serão adicionados posteriormente.
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6. Protocolo Experimental 

6.1 Criar “Raiz” do Protocolo (= Conjunto de Passos)

01 – Clicar em “Configurar / Criar” na seção “Protocolo Experimental”
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02 – Preencher “Informações sobre o conjunto de passos” (= Protocolo Experimental) →Selecionar
a opção “Em uma sequência” → Clicar em “Inserir”
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6.2 Incluir a Aplicação de um Questionário no Protocolo 
Experimental

01 – Na seção “Passos com posição fixa”, Clicar em “Inserir passo” → Selecionar a opção 
“Questionário”
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02 – Preencher informações sobre o “Questionário”→ Clicar em “Inserir”

Identificação:   Aplicação do THQ 
Duração: 5 minutos
Descrição: Aplicação do questionário THQ ao participante do experimento.
Nome do Questionário no LimeSurvey: seu_login THQ
Quantidade de usos a inserir:  1 (no entanto, um mesmo passo, em geral, pode ser usado mais de
uma vez no mesmo protocolo experimental)
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6.3 Incluir um Conjunto de Passos Paralelos

Passo 01 – Na seção “Passos com posição fixa”, clicar em “Inserir passo” → Selecionar a opção
“Conjunto de passos”.

02 – Preencher “Informações sobre conjunto de passos” → Selecionar a opção “De forma paralela”
→  Clicar em “Inserir”

Identificação: Bloco de Exibição de Estímulo e Coleta de EEG
Descrição: Enquanto o participante assiste a vídeos que retratam eventos de violência, são coletados
os seus sinais de EEG.
Quantidade de usos a inserir: 01
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03 – Na seção “Passos com posição fixa”, clicar em “Exibição de estímulos e coleta de EEG”. 
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04 – Clicar em “Editar”
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6.4 Incluir Passo de Tarefa para o Experimentador

01 – Clicar em “Inserir passo” → Selecionar a opção “Tarefa para o experimentador”.
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02 – Preencher “Informações sobre a tarefa para o experimentador” → Clicar em “Inserir”

Identificação: Captura do EEG 
Descrição: O experimentador deve capturar os sinais de EEG do participante enquanto este último
assiste aos vídeos. 
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03 – Clicar em “Inserir passo” → Selecionar a opção “Conjunto de Passos”, na seção “Informações
sobre Conjunto de Passos”
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04  –  Preencher  “Informações  sobre  o  conjunto  de  passos”  →  Selecionar  a  opção  “Em  uma
sequência” → Clicar em “Inserir”

Identificação: Exibição de Vídeos 
Descrição: O bloco contendo dois vídeos que retratam eventos de violência. A ordem de exibição
destes vídeos pode variar de um participante para outro.  
Organização: Sequência 
Quantidade de uso a inserir: 01

18/34



05 – Clicar no link “Exibição de vídeos”
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06 – Clicar em “Editar”,  na seção de “Informações sobre o conjunto de passos” “Exibição de
vídeos”
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6.5 Incluir Passos de Estímulos e de Pausa

01 – Na seção “Passos com posição aleatória”, clicar em “Inserir passo” → Selecionar a opção
“Estímulo”
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02 – Preencher “Informações sobre o Estímulo” → Clicar em “Inserir”

Identificação: Vídeo de Violência Doméstica 
Descrição: Vídeo mostrando cenas de violência doméstica.
Duração: 30 segundos
Tipo de Estímulo: Visual
Quantidade de usos a inserir: 01

03 – Tal  como feito  anteriormente,  nos  Passos   01 e 02,  inserir  um novo “Estímulo”,  com as
seguintes informações:

Identificação: Vídeo de violência urbana 
Descrição: Este passo consiste na apresentação, ao participante do estudo, de um vídeo contendo
cenas de violência urbana. 
Tipo de estímulo: Visual
Duração: 3 minutos 
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04 – Na seção “Passos com posição fixa” de “Informações sobre o conjunto de passos” “Exibição
de vídeos”, clicar em “Inserir passo” → Selecionar a opção “Pausa”.
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05 – Preencher “Informações sobre a pausa” → Clicar em “Inserir”

Identificação: Pausa entre Vídeos
Duração: 1 minuto
Descrição: Tempo de descanso entre um vídeo e outro
Quantidade de usos a inserir: 01
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06: Mover o passo “Pausa entre os vídeos” na seção “Passos com posição fixa” ao clicar na “Seta
Azul”
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07 – Observar como ficará a ordem dos passos na seção “Passos com posição fixa”
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6.6 Incluir Nova Aplicação de Questionário no Protocolo 
Experimental

01 – Na barra de navegação no topo da página, clicar em “Protocolo Experimental de Controle” →
Clicar  em  “Inserir  passo”  →  Na  seção  “Passos  com  posição  fixa”,  selecionar  a  opção
“Questionário”. 
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02 – Preencher “Informações básicas sobre o questionário” → Clicar em “Inserir”

Identificação: Aplicação do TIS Rígida
Duração: 5 minutos
Descrição: Aplicação do Questionário TIS Rígida ao participante do experimento.
Nome do questionário no LimeSurvey: seu_login TIS Rígida 
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7. Usar um Mesmo Protocolo Experimental em Grupos 
Diferentes

01 – Na barra de navegação na parte superior da tela, clicar em “Experimento Exemplo – Análise de
Traumas” → Clicar em “Inserir Novo”, na seção “Grupos”.

02 – Preencher “Informações sobre o Grupo” → Clicar em “Salvar”.

Nome: Grupo Tratamento
Descrição: Grupo em que o fator testado é aplicado

03 –  Na tela “Informações Básicas” “Grupo Tratamento”, clicar em “Configurar / Criar”, na seção
“Protocolo Experimental”.

04  – Na tela “Informações sobre o Conjunto de Passos”, em “Identificação” é possível reutilizar
(selecionar)  o  protocolo  experimental  previamente  criado  para  o  grupo  controle  (““Protocolo
Experimental do Controle”).
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8. Participante

8.1 Buscar Participante

01 – Clicar em “Participantes” no meu esquerdo → Observar que é possível buscar participante
pelo Nome (parcial) ou CPF.

8.2 Incluir Participante

01  –  Clicar  em  “Participantes”  no  meu  esquerdo  → Clicar  em  “Inserir  novo”  → Preencher
formulários, em especial, os campos de preenchimento obrigatório.

8.3 Associar Participante a um Estudo

01 - Clicar no em “Estudos” (menu esquerdo) → Clicar em “Estudos – Exemplo Traumas” →
Clicar em “Experimento Exemplo – Análise de Traumas” → Clicar em “Grupo Controle”, na seção
“Grupos”  →  Clicar  “Cadastrar”,  na  seção  “Participantes” →  “Inserir”  e   depois  selecionar
participante por Nome ou CPF. 
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9. Preencher Questionário para Participante

01 – Navegar  em “Estudos  /   Estudo Exemplos Traumas / Experimento Exemplo / Análise de
Traumas / Grupo Controle” → Selecionar seu_login - THQ, o questionário para o qual quer fazer
um preenchimento,  na seção “Questionários do protocolo experimental”

02 – Clicar em “Novo preenchimento” para um dos participantes listados. 
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03 – Preencher o campo “Data de preenchimento”, o único campo editável deste formulário →
Clicar em “Novo preenchimento”

 

04 – Preencher os dados do formulário que foi exibido no LimeSurvey.

05 – Observar que o NES indicará se o status de preenchimento de um formulário está completo ou
incompleto  (quando  um  formulário  do  LimeSurvey  tem  somente  parte  dos  seus  campos
preenchidos). Formulários incompletos poderão ser preenchidos a qualquer momento a partir do
NES.
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