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O objetivo deste documento é fornecer instruções aos usuários sobre como 

executar operações básicas com o aplicativo WIPO Sequence para 
computadores. Tipicamente, os usuários são requerentes de patentes ou seus 

representantes desejando submeter um pedido de patente que inclui uma listagem 
de sequências. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 VISÃO GERAL 

WIPO Sequence é uma ferramenta para computadores que permite a um usuário: 

(i)  criar/editar uma listagem de sequências no formato XML conforme com a norma 
ST.26 da OMPI 

(ii) verificar a conformidade de uma listagem de sequências no formato XML com os 
requisitos da norma ST.26 da OMPI. 

A norma ST.26 da OMPI se encontra (em inglês) em 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf  

Este documento descreve como um requerente ou um representante de um requerente pode 
usar WIPO Sequence. Uma lista completa das funcionalidades da ferramenta se encontra na 
seção 2 deste documento. 

1.2 REQUISITOS DO SISTEMA 

A ferramenta WIPO Sequence foi desenvolvida para ser compatível com os seguintes sistemas 
operacionais: 

 Windows 10, versão 1803 (versões de 32 e 64 bits) 

 Linux: Ubuntu, versão 18.04 e CentOS 7, versão 1804 

 MacOs, versão 10.13 (versão de 64 bits) 

Além das versões acima, é também compatível com os seguintes sistemas operacionais: 

 Windows 7 e superiores (tanto 32 quanto 64 bits) 

 Ubuntu, versões 12.04 e superiores 

 MacOs, versão 10.9 (versão de 64 bits) 

A ferramenta WIPO Sequence requer as seguintes especificações mínimas de hardware: 

 CPU: 1,6 GHz 

 RAM: 4 Gb 

Field Code Changed
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 Espaço disponível no disco rígido: 1 GB (espaço adicional pode ser necessário para 
armazenar as informações sobre as listagens de sequências) 

 Resolução da tela: 1366x768 
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1.2.1  Instalação 

1.2.1.1 Windows 

WIPO Sequence fornece um único arquivo de instalação para as versões de 32 e 64 bits de 
Windows. O usuário deve seguir o processo mostrado no assistente de instalação.  

Avisamos que os usuários encontrarão problemas de desempenho ou a ferramenta não 
funcionará corretamente se a versão de 32 bits for usada. 

Os arquivos de banco de dados usados para armazenar as informações do projeto, junto com o 
registro da ferramenta, são armazenados na seguinte localização: 

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ST26_authoring 

Quando o aplicativo é atualizado ou desinstalado, esses arquivos não são removidos, portanto 
os dados do projeto permanecem se o aplicativo for reinstalado. 

1.2.1.2 Linux 

WIPO Sequence é fornecido como um arquivo "AppImage" (https://appimage.org/) que será 
executado na maioria das distribuições Linux, incluindo CentOS e Ubuntu. Para executar o 
arquivo, o usuário clica duas vezes nele ou usa a linha de comando. 

Inicialmente, uma mensagem solicita que o usuário decida se um atalho deve ser criado na área 
de trabalho. 

1.2.1.3 OSX 

WIPO Sequence fornece um arquivo "dmg" para instalar o aplicativo em um sistema operacional 
MacOS de 64 bits. Para instalar a ferramenta, o usuário deve clicar duas vezes no arquivo e 
seguir as instruções do assistente. 

Os arquivos de banco de dados usados para armazenar as informações do projeto, junto com o 
registro da ferramenta, são armazenados na seguinte localização: 

/Users/<username>/Library/Application Support/ST26_authoring 

Quando o aplicativo é atualizado ou desinstalado, esses arquivos não são removidos, de modo 
que os dados do projeto são conservados se o aplicativo for reinstalado. 

1.2.1.4 Instalação silenciosa 

WIPO Sequence permite uma instalação silenciosa por meio dos sinalizadores seguintes durante 
a instalação (com o arquivo de instalação .exe): 

Field Code Changed

https://appimage.org/


WIPO Sequence - Manual do Usuário página 4 

 

 Julho de 2021 

 

 /S: para lançar uma instalação silenciosa 

 /allusers: para instalar a ferramenta de modo que esteja disponível para todos os 
usuários de Windows de um mesmo computador (este comando deve ser lançado 
quando um usuário administrador está conectado). 
 

1.2.2 Desinstalação 

1.2.2.1 Windows  

WIPO Sequence fornece um assistente de desinstalação que pode ser ativado na opção 
"Adicionar ou remover programas" no Windows.  

Para remover completamente os arquivos de registro e os arquivos onde as informações do 
projeto são armazenadas, é preciso excluir a pasta seguinte: 

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ST26_authoring 

1.2.2.2 Linux 

Quando o arquivo "AppImage" do Linux é removido, o aplicativo é desinstalado do computador. 
Além disso, é possível remover a entrada de menu excluindo da área de trabalho o arquivo 
localizado em:  

$HOME/.local/share/applications/. 

Para remover completamente os arquivos de registro e os arquivos onde as informações do 
projeto são armazenadas, é preciso excluir a pasta seguinte: 

/Users/<username>/.config/ST26_authoring 

1.2.2.3 OSX 

É possível desinstalar o aplicativo no Finder do OSX, na seção de aplicativos. 

Para remover completamente os arquivos de registro e os arquivos onde as informações do 
projeto são armazenadas, é preciso excluir a pasta seguinte: 

/Users/<username>/Library/Application Support/ST26_authoring 
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1.2.3 Processo de atualização automática 

Após a abertura, a ferramenta verifica se há atualizações disponíveis e se achar uma atualização, 
informa o usuário para que esse baixe e instale a nova versão. 

Nota:  

Para possibilitar a atualização automática, o computador deve estar conectado à internet e a ferramenta deve ter permissões 
de acessar o site da OMPI por HTTP. Note que nenhuma informação é enviada do usuário para o servidor de atualização da 
OMPI. 
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2 FUNCIONALIDADES DA FERRAMENTA 

Esta seção descreve todas as funcionalidades implementadas pela ferramenta na versão atual 
da ferramenta, versão 1.0.0. A lista de funcionalidades é fornecida aqui em ordem alfabética dos 
termos em inglês.  

ID Funcionalidade 

1 Adicionar um nome e descrição de organismo personalizado à lista de 
nomes de organismos do sistema 

2 Adicionar um título de invenção e seu código da língua correspondente 
a um projeto 

3 Adicionar informações sobre um pedido (o atual ou um pedido anterior) 
a um projeto 

4 Adicionar informações sobre uma característica a uma sequência 

5 Adicionar uma característica de font e seus qualificadores obrigatórios 
a uma sequência 

6 Adicionar novos nomes de organismos à lista de nomes de organismos 
armazenada neste sistema 

7 Adicionar informações sobre qualificadores a uma característica 

8 Adicionar informações gerais sobre uma listagem de sequências a um 
projeto 

9 Adicionar um nome de sequência a uma sequência selecionada 

10 Modificar a ordem em que as sequências serão listadas na listagem de 
sequências gerada 

11 Criar um espaço de trabalho no qual dados relacionados com uma 
listagem de sequências são armazenados 

12 Criar uma instância da estrutura de dados da sequência e definir seus 
atributos com os valores obtidos de um nó XML de dados de sequência 
ST.26 recebido como entrada 

13 Criar e inserir uma sequência em outra posição na listagem 
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14 Criar um qualificador de tradução para uma característica de CDS 
selecionada e sua sequência traduzida relacionada 

15 Criar uma nova pessoa ou nome de organização 

16 Excluir uma sequência 

17 Exibir a listagem de sequências gerada 

18 Exibir os dados modificados após a importação de uma sequência 

19 Editar os atributos de uma instância de uma estrutura de dados de 
"Qualificador" 

20 Editar os atributos de um projeto 

21 Editar os atributos de uma sequência 

22 Editar os atributos de uma instância de uma estrutura de dados de 
"Característica" 

23 Ativar ou desativar as regras de verificação selecionadas  

24 Exportação de qualificadores de texto livre para fins de tradução para o 
formato XLIFF 

25 Exportar todos os dados armazenados em um projeto para que possam 
ser mais tarde importados para a mesma ou outra instância do sistema 

26 Exportar a lista de nomes de organismos personalizados para um 
arquivo que possa ser importado mais tarde para uma instância 
diferente deste sistema 

27 Exportar uma listagem de sequências gerada para um formato legível 
por humanos (.html & .txt) 

28 Gerar uma listagem de sequências 

29 Importar uma lista de nomes de organismos personalizados de um 
arquivo 

30 Importar todos os dados armazenados em um arquivo de projeto  

31 Importar dados de um arquivo de listagem de sequências ST.25 para 
um projeto recém-criado 

32 Importar dados de um arquivo de listagem de sequências ST.26 para 
um projeto recém-criado 
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33 Importar dados de um arquivo FASTA para um projeto existente 

34 Importar várias sequências de um arquivo de uma só vez 

35 Importar para o projeto atual (projeto de destino) os dados de outro 
projeto (projeto de origem) 

36 Analisar uma sequência de formato multi-sequências e verificar se 
contém as quatro partes (nome de sequência, tipo de molécula, 
organismo e resíduos) 

37 Imprimir dados do projeto ou da listagem de sequências ST.26 gerada 

38 Fornecer informações de localização para uma característica 
selecionada 

39 Fornecer ao sistema uma cadeia de resíduos contendo símbolos 
inválidos e notificar, depois da validação, os resíduos incorretos 

40 Registrar dados modificados durante a importação de modo a permitir a 
visualização dos dados originais e dos dados modificados após a 
importação  

41 Remover do projeto todos os dados associados a uma sequência e 
renumerar as sequências restantes em conformidade 

42 Definir o atributo “INSDQualifierMolType” de uma sequência para um 
dos valores predefinidos 

43 Definir e armazenar as preferências do sistema (número máximo de 
símbolos de resíduos exibidos por linha, etc.) 

44 Armazenar no sistema informações sobre um requerente ou inventor 
(por exemplo, nome, seu código da língua correspondente e sua 
tradução ou transliteração em caracteres latinos (se for o caso), 
endereço, etc.) de modo que possa ser usado mais tarde em vários 
projetos 

45 Traduzir uma sequência de ácidos nucleicos de acordo com um número 
especificado de uma tabela de códigos genéticos 

46 Verificar um arquivo de listagem de sequências ST.26 e listar os 
problemas na forma de um relatório de verificação contendo mensagens 
de aviso e de erro 

47 Verificar os dados armazenados em um projeto e listar os problemas na 
forma de um relatório de verificação contendo mensagens de aviso e de 
erro 
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3 VISÃO GERAL DA FERRAMENTA 

3.1 PRINCIPAIS ELEMENTOS DA FERRAMENTA 

Esta seção detalha os principais elementos da ferramenta.  O objetivo deste detalhamento é 
familiarizar o usuário com os componentes comuns fornecidos com a ferramenta para 
computadores. 

3.1.1 Página 

A página ("Page") é o principal contentor de vistas ("Views") dentro da ferramenta. Existem duas 
páginas principais que contém vistas: 

 Página principal 

o Vista da lista de projetos 

o Vista de pessoas e organizações 

o Vista de organismos personalizados 

o Vista das preferências 

 Página de projeto (acessível a partir da vista de projetos) 

o Vista dos detalhes do projeto 

o Vista do relatório de verificação 

o Vista dos qualificadores de texto livre 

o Vista do relatório de importação 

o Vista da listagem de sequências 
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Figura 1: Página principal  

3.1.2 Vista 

As diferentes seções de informação que podem ser visualizadas em uma mesma página são 
denominadas vistas ("Views"). 

 

3.1.3 Seções 

Algumas vistas podem conter seções.  As seções oferecem uma maneira conveniente de 
compartimentalizar diferentes partes de uma grande vista. 
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Figura 2: Vista dos detalhes do projeto 

Na "Project Detail View" (vista dos detalhes do projeto), ilustrada na Figura 2Figura 2, há 2 seções 
recolhíveis: "General Information" (Informações gerais) & "Sequences" (sequências). Na parte 
superior da vista dos detalhes do projeto, há dois links que levarão o usuário até as seções 
correspondentes (1); cada seção é recolhível (o que é indicado pelo pequeno triângulo à 
esquerda) para facilitar a navegação (2); o usuário pode clicar no ícone da seta para rolar até o 
topo da vista dos detalhes do projeto (3). 
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3.1.4 Sobreposição 

Por vezes, quando um painel precisa ser preenchido ou modificado, uma sobreposição 
("Overlay") aparecerá sobre a vista atual, sombreando o fundo, como no exemplo seguinte 
ilustrado na Figura 3Figura 3. 

 

Figura 3: Sobreposição 

Quando a sobreposição aparece, todos os elementos atrás da sobreposição deixam de funcionar 
e só os itens em foco poderão ser modificados. 

3.1.5 Tabelas  

 

Figura 4: Tabelas 

Um exemplo de tabela está ilustrado na Figura 4Figura 4. Quando uma pesquisa da tabela está 
ativada, o usuário pode inserir alguns dados de pesquisa e clicar no ícone de pesquisa à direita 
da barra de pesquisa (1). Para voltar à lista completa dos elementos na tabela, desmarque a 
casa de entrada de pesquisa e clique no ícone de pesquisa (1). 

O usuário pode navegar pelas páginas contendo linhas de uma tabela clicando nos botões abaixo 
da tabela, quando as entradas não cabem todas em uma página (2). Para excluir uma entrada 
de uma tabela, o usuário pode clicar no ícone da lixeira à direita da linha correspondente (3). 
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Para abrir a vista de edição de uma entrada de uma tabela, o usuário deve clicar no valor 
sublinhado na linha (o que está sublinhado pode ser clicado) (4). 

 

 

Figura 5: Editar uma tabela 

Quando esta entrada for selecionada, uma sobreposição aparece na tela e um painel editável se 
abre abaixo da tabela. 

3.1.6 Painéis de visualização 

Os "Panel Views" (painéis de visualização) exibem um grupo de dados.  Os itens de um painel 
de visualização podem ser repartidos em várias colunas.  Cada item tem uma etiqueta e um valor 
(facultativo).  

 

Figura 6: Painel de visualização 

Como ilustrado na Figura 6Figura 6, quando se clica no botão com o ícone do lápis (1) num painel 
de visualização, o painel de visualização é substituído por um painel de edição. 

Formatted: Font: 11 pt



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 15 

 

 Julho de 2021 

 

3.1.7 Painel de edição 

Uma vez aberto um painel de edição, os campos modificáveis são apresentados ao usuário. 
Quando o usuário tiver acabado de editar os valores, pode salvar as modificações ou descartá-
las clicando nos botões "Save" (1) ou "Cancel" (2), respectivamente (como ilustrado na Figura 
7Figura 7). 

Nota: 

Os campos que só servem para visualizar e não são modificáveis aparecem sombreados. 

 

Figura 7: Painel de edição 

3.1.8 Seletor de data 

Sempre que o usuário precisa inserir uma data, utiliza a interface do seletor de data. Quando 
clica no ícone do calendário (1), o seletor de data se abre (2), como ilustrado na Figura 8Figura 
8. 
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Figura 8: Seletor de data 

A data atualmente selecionada se destaca sobre um fundo cinza (22), e o dia de uso está 
sublinhado com uma linha preta (26). Domingo é considerado o primeiro dia da semana. 

Além disso, o usuário pode simplesmente digitar a data desejada no formato apropriado ("AAAA-
MM-DD”) (3). 

3.2 LEITOR DE PDF 

Quando o usuário imprime um relatório de verificação de uma listagem de sequências 
determinada, um relatório de importação ou informações sobre um projeto, um arquivo PDF é 
gerado e se abre em um leitor de PDF. Para baixar e salvar o arquivo, o usuário deve clicar no 
ícone de download no canto superior direito do visualizador (1), como ilustrado na Figura 9Figura 
9. 

 

Figura 9: Visualizador de PDF 
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3.3 NAVEGAÇÃO POR TECLADO 

WIPO Sequence permite uma navegação de base pelo teclado. A tecla de tabulação é usada para navegar 
entre itens e a tecla de espaço para selecionar itens.  
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4 PÁGINA PRINCIPAL 

A página principal da ferramenta consiste em 3 vistas principais: 

A "Project View" (vista dos projetos) (Figura 10Figura 10), a "Persons & Organizations View" 
(vista de pessoas e organizações) (Figura 11Figura 11) e a Organisms View (vista de 
organismos) (Figura 12Figura 12). 

 

Figura 10: Vista dos projetos 

 

 

Figura 11: Página de pessoas e organizações 
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Figura 12: Vista de organismos 

4.1 VISTA DOS PROJETOS 

Esta seção detalha as diferentes opções acessíveis na vista dos projetos. 

Um projeto é uma estrutura de objeto usada pela ferramenta para armazenar os dados 
necessários para gerar uma listagem de sequências.  A ferramenta utiliza os dados armazenados 
no projeto, depois da validação da conformidade dos dados com a norma ST.26 da OMPI, para 
definir os valores da listagem de sequências gerada. 

4.1.1 Criar um projeto 

Para criar um novo projeto, o usuário deve partir da lista principal de visualização de projetos 
("Projects List View") (veja a Figura 13Figura 13). Formatted: Font: 11 pt
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Figura 13: Novo projeto (a) 

 

1) Clique no link "NEW PROJECT" (novo projeto) na parte superior da vista ilustrada na 
Figura 13Figura 13. Na vista seguinte, a ferramenta solicita um nome (obrigatório) e uma 
descrição (facultativa). 

 

Figura 14: Novo projeto (b) 

2) Quando um valor é inserido no campo do nome, o botão "Save" (salvar) é ativado para 
que o usuário salve o novo projeto. A lista de projetos, incluindo este novo projeto está 
ilustrada na Figura 15Figura 15. 

 

Figura 15: Novo projeto (c) 
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4.1.2 Importar um projeto 

Esta funcionalidade permite importar para a ferramenta um projeto exportado anteriormente, 
como descrito na seção 5.1.1.45.1.1.4 Exportar um projetoExportar um projeto. Para importar um 
arquivo de projeto, o usuário deve partir da lista de visualização de projetos. 

 

Figura 16: Importar um projeto 

1) Clicar no link "IMPORT PROJECT" (importar projeto) na parte superior da vista, como 
ilustrado na Figura 17Figura 17. 

 

Figura 17: Caixa de diálogo de importação de projeto 

2) Na tela sobreposta ilustrada na Figura 17Figura 17, clique no botão “Upload file [.zip]” 
(carregar arquivo [.zip]) (1). 
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3) Na caixa de diálogo que se abre (ilustrada na Figura 18Figura 18), selecione o arquivo de 
projeto a ser importado (2 & 3). 

 

Figura 18: Importar um projeto, selecionar sequências 

4) Se “Select Range Sequences” (selecionar intervalo de sequências) permanecer 
desmarcado, todas as sequências serão importadas. Para selecionar quais sequências 
serão importadas para o projeto, o usuário deve marcar a casa de seleção “Select Range 
Sequences” (1) e inserir os números de ID das sequências desejadas no campo 
apropriado (4), como ilustrado na Figura 19Figura 19. É possível inserir uma única 
sequência, assim como uma lista de sequências separadas por vírgulas ou um intervalo 
de sequências na forma x-y. 

Exemplo: "1, 3, 7, 13-20, 30-50" 

5) A etapa final consiste em clicar no botão azul "Import Project" (importar projeto) (3), como 
ilustrado na Figura 19Figura 19. 

Se o projeto foi importado com êxito, a faixa azul e a mensagem seguintes aparecem na parte 
superior da vista. 

 

Figura 19: Faixa de anúncio de importação de um projeto 
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Problema conhecido: O sistema gera muitos erros inesperados durante a importação do projeto: 
não está claro qual é o erro. É possível que não haja erros no código; na maioria das vezes, este 
erro resulta de um travamento da ferramenta. Sugestão: adicionar uma mensagem "tente 
novamente". 

4.1.3 Importar uma listagem de sequências 

Na vista dos projetos, o usuário pode importar exclusivamente informações sobre sequências de 
uma listagem de sequências conforme com a norma ST.26 ou ST.25. Os formatos de arquivo 
para estas são *.xml para o formato ST.26 e *.txt para os arquivos ST.25. 

1) Primeiramente, clique no botão “IMPORT SEQUENCE LISTING” (importar listagem de 
sequências) na parte superior da vista ilustrada na Figura 20Figura 20. 

 

Figura 20: Importar uma listagem de sequências 

2) Na sobreposição que se abre, clique no botão “Upload file ST.25 [.txt] or ST.26 [.xml]” 
(carregar arquivo ST.25 [.txt] ou ST.26 [.xml]) (1) e selecione o arquivo da listagem de 
sequências desejada na caixa de diálogo que se abre (2). Em seguida, insira um nome 
para o novo projeto sendo criado com o nome inserido no campo “Project Name” (nome 
do projeto) (3). 

 

Figura 21: Importar uma listagem de sequências (caixa de diálogo) 
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Duas casas principais, ilustradas na Figura 22Figura 22, permitem que o usuário 
especifique quais seções devem ser importadas para o novo projeto: “Select Range 
Sequences” (selecionar um intervalo de sequências) e “Select the general information 
contents to be imported” (selecionar as informações gerais a serem importadas). 

 

Figura 22: Importar uma listagem de sequências, selecionar um intervalo 

A primeira casa permite que o usuário insira quais sequências específicas da listagem de 
sequências deseja importar.  É possível inserir uma única sequência, assim como uma 
lista de sequências separadas por vírgulas ou um intervalo de sequências na forma x-y. 

Exemplo: "1, 3, 7, 13-20, 30-50" 

A tabela ilustrada na Figura 22Figura 22 tem duas colunas: uma com o "Sequence ID 
Number" (número de ID da sequência), para identificar a sequência correspondente, e a 
outra com a "posição" na qual aparecerá na listagem de sequências. 
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Figura 23: Importar uma listagem de sequências, selecionar informações gerais 

Quando a segunda casa é marcada, uma lista de casas adicionais é ativada e permite que o 
usuário selecione individualmente quais propriedades devem ser importadas ou ignoradas, 
como ilustrado acima na Figura 23Figura 23. 

3) Finalmente, clique no botão azul “Import Project” (importar projeto) para criar o novo 
projeto. 

Se a listagem de sequências foi importada corretamente, a tabela de dados modificados 
("Change Data Table") ilustrada na Figura 24Figura 24 aparece, informando o usuário sobre as 
modificações dos dados das listagens de sequências em formatos RAW, multi-sequências e 
ST.25 feitas automaticamente durante a importação para adaptar a listagem de sequências às 
exigências da norma ST.26. 
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Figura 24: Importar uma listagem de sequências, dados modificados 

Se o arquivo estava no formato ST.25, a vista do relatório de importação inclui primeiramente 
uma "Import Report Table" (tabela de relatório de importação), assim como a "Change Data 
Table" (tabela dos dados modificados). A Figura 24Figura 24 mostra um exemplo de relatório 
sobre os dados modificados e a Figura 25Figura 25 um exemplo de relatório de importação. 

 

Figura 25: Importar uma listagem de sequências, relatório de importação 

Neste ponto, o usuário pode voltar para a vista dos projetos (2) ou imprimir um relatório sobre 
estas modificações em formato PDF (1); veja a Figura 25Figura 25. 
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Para instruções sobre como baixar o arquivo PDF, veja a seção 3.2. 

Além disso, a importação pode ser mal-sucedida se o arquivo da listagem de sequências contiver 
erros. Neste caso, o usuário será notificado, depois de tentar a importação, por uma faixa 
vermelha indicando que um erro ocorreu durante a importação; veja a Figura 26Figura 26.  

 

 

Figura 26: Importar uma listagem de sequências ST.26, relatório de importação 

 

 

Queira notar que para importar uma listagem de sequências, os arquivos ST.26 devem cumprir os seguintes requisitos: 

- Deve ser codificado em UTF-8 e deve conter caracteres válidos de acordo com a especificação XML 1.01 

- Deve conter uma linha DOCTYPE na forma seguinte:  

<!DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN" 

"ST26SequenceListing_V1_3.dtd"> 

- O atributo dtdVersion deve ser conforme com a versão DTD: 

<ST26SequenceListing dtdVersion="V1_3"… 

- O arquivo deve ser conforme com o arquivo DTD ST26SequenceListing_V1_3.dtd. 

                                                      

 

 

 

1 Veja https://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/Overview.html#charsets 
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4.1.4 Validar uma listagem de sequências 

Para validar um arquivo de listagem de sequências ST.26, o usuário pode clicar no botão 
“VALIDATE SEQUENCE LISTING” (validar listagem de sequências) no canto superior direito da 
vista de projetos, como ilustrado na Figura 27Figura 27. 

 

Figura 27: Validar uma listagem de sequências 

Em seguida, o usuário deve clicar no botão “Upload file ST.26 [.xml]” (carregar arquivo ST.26 
[.xml]) (1) e depois selecionar o arquivo na caixa de diálogo (2). 

Finalmente, deve clicar no botão "Validate Sequence Listing” (validar listagem de sequências) 
(3), como ilustrado na Figura 28. 

 

 

Figura 28: Validar uma listagem de sequências (caixa de diálogo) 
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Se a validação da listagem de sequências for bem-sucedida, uma faixa aparecerá, como ilustrada 
na Figura 29Figura 29: 

 

Figura 29: Validar uma listagem de sequências, faixa de anúncio de êxito 

Se a validação da listagem de sequências não for bem-sucedida, um relatório de verificação se 
abrirá no navegador do usuário, enumerando os erros de validação numa tabela, como ilustrado 
na Figura 30Figura 30. 

 

Figura 30: Validar uma listagem de sequências, tabela de erros de verificação 

A localização do arquivo HTML será exibida na barra de navegação (1) do navegador do usuário, 
caso o usuário queira copiar o arquivo para uma localização diferente. 

O usuário deve permitir que o script interno seja executado em seu computador para que o 
formato seja exibido corretamente; é o controle ActiveX no navegador IE. É preciso clicar em: 
"allow blocked content" (permitir conteúdo bloqueado) para que o formato seja carregado 
corretamente. 

 

Queira notar que para validar uma listagem de sequências, o arquivo ST.26 deve cumprir os seguintes requisitos: 

- Deve ser codificado em UTF-8 e deve conter caracteres válidos de acordo com a especificação XML 1.0 

- Deve conter uma linha DOCTYPE na forma seguinte:  

<!DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN" 

"ST26SequenceListing_V1_3.dtd"> 

- O atributo dtdVersion deve ser conforme com a versão DTD: 
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- O arquivo deve ser conforme com o arquivo DTD ST26SequenceListing_V1_3.dtd. 

 
 

4.1.5 Excluir projeto 

Para excluir um projeto, o usuário deve partir da vista dos projetos, ilustrada na Figura 31Figura 31. 

 

Figura 31: Excluir um projeto 

O usuário deve clicar no botão com o ícone da lixeira na linha da tabela de visualização dos 
projetos que deseja excluir. 

 

 

Figura 32: Excluir um projeto (confirmação) 

No pop-up, clicar em "Delete" (excluir) para confirmar que deseja excluir o projeto selecionado. 
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4.2 PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

4.2.1 Criar 

Para criar uma nova pessoa ou organização, o usuário deve partir da vista de pessoas e 
organizações. 

 

Figura 33: Criar uma nova pessoa/organização 

Primeiramente, o usuário deve clicar no link “CREATE NEW PERSON OR ORGANIZATION” 
(criar nova pessoa ou organização) na parte superior da vista, como ilustrado na Figura 34Figura 
34. 

 

 

Figura 34 Painel de criação de uma nova pessoa/organização 

Na vista de criação de uma nova pessoa ou organização, o usuário deve preencher pelo menos 
os campos obrigatórios (indicados por um "*") correspondendo aos detalhes da nova pessoa ou 
organização. 

Quando o nome da pessoa ou organização não está em caracteres latinos, a versão latina do 
nome deve ser fornecida no campo "Name Latin" (nome latino).  Se esta informação não for 
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fornecida, a validação do projeto não será bem-sucedida quando a listagem de sequências 
ST.26 for gerada.  
 
 
 

4.3 ORGANISMOS PERSONALIZADOS 

Para criar, editar, importar, exportar ou excluir organismos personalizados, o usuário deve partir 
da vista de organismos. 

4.3.1 Criar um organismo personalizado 

 

Figura 35: Criar um novo organismo 

Para criar um novo organismo personalizado, clique no link “CREATE NEW ORGANISM” (criar 
novo organismo) na parte superior da vista, como ilustrado na Figura 35Figura 35. Na tela 
seguinte (Figura 36Figura 36), insira o nome do novo organismo e clique em "Save" (salvar). 

 

 

 

Figura 36: Criar um novo organismo (formulário) 

4.3.2 Exportar organismos personalizados 
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Todos os organismos personalizados e suas descrições armazenados na ferramenta podem ser 
exportados e salvos como arquivos de texto, para serem modificados fora da ferramenta ou 
importados em uma data posterior. Para exportar esta lista, comece por selecionar "EXPORT 
CUSTOM ORGANISMS" (exportar organismos personalizados), como realçado na Figura 
37Figura 37: 

 

Figura 37: Exportar organismos personalizados 

Em seguida, uma caixa de diálogo se abre para permitir que o usuário escolha o nome do arquivo 
e a localização desejada do arquivo; veja a Figura 38Figura 38. 

 

 

Figura 38: Caixa de diálogo para exportar organismos personalizados 
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O arquivo exportado é um arquivo txt incluindo o nome e a descrição do organismo que pode ser 
editado e importado para a ferramenta (veja a Figura 39Figura 39). 

 

Figura 39: Exemplo de arquivo de organismo personalizado  

  

4.3.3 Importar organismos personalizados 

 

Figura 40 Importar organismos personalizados 

Primeiramente, para importar uma lista de organismos personalizados, o usuário deve clicar no 
link “IMPORT CUSTOM ORGANISMS” (importar organismos personalizados) na parte superior 
da vista, como ilustrado na Figura 40Figura 40. Isso abrirá uma sobreposição abaixo da tabela 
de organismos, como ilustrado na Figura 41Figura 41. 
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Figura 41: Importar organismos personalizados (caixa de diálogo) 

1) Clicar no botão “Upload file [.txt]” (carregar arquivo [.txt]) (1) 

2) Selecionar na caixa de diálogo o arquivo com os nomes dos organismos personalizados 
(2) 

3) Finalmente, clicar no botão azul “Import Custom Organisms” (importar organismos 
personalizados) (3) 

Nota: 

O arquivo a ser importado será um arquivo de texto (*.txt) contendo uma lista de nomes de organismos em texto simples (UTF-
8), com cada item em uma nova linha. 

 
 

4.4 PREFERÊNCIAS DO SISTEMA 

A vista das preferências do sistema permite modificar vários parâmetros de configuração de 
WIPO Sequence. Estes parâmetros serão aplicados a todos os projetos criados ou editados pela 
ferramenta (veja a Figura 42Figura 42). 

 

Formatted: Font: 11 pt



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 36 

 

 Julho de 2021 

 

 

Figura 42: Resumo das preferências do sistema 

 

Para modificar as preferências do sistema, o usuário deve clicar no ícone do lápis ilustrado acima 
para abrir o painel de edição ilustrado na Figura 43Figura 43: 

 

Figura 43: Configurar as preferências do sistema 
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Os itens de configuração que podem ser modificados nesta vista estão listados abaixo: 

 Número máximo de símbolos de resíduos para visualização.  Este parâmetro define o 
número de resíduos visualizados por linha quando uma sequência for visualizada: o valor 
predefinido é de 60 resíduos; 

 Localização predefinida onde será gerado o arquivo da listagem de sequências ST.26 
(.xml); 

 Número máximo de sequências para impressão (deixar em branco para imprimir todas): 
o valor predefinido é de 1000 sequências; 

 Número máximo de resíduos para impressão (deixar em branco para imprimir todos): o 
valor predefinido é de 1200 resíduos. 

 Código da língua de texto livre original predefinido: marcado 

 Desativar XQV_49: marcado 

 Língua predefinida da interface: inglês 

 

Nota: 

Os itens 3 e 4 são pertinentes quando o projeto é impresso em PDF. Para listagens muito longas de sequências, o PDF 

resultante pode conter vários milhares de páginas e ser impossível de visualizar. 

  



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 38 

 

 Julho de 2021 

 

5 PÁGINA DE PROJETO 

A página de projeto se compõe de seis vistas que podem ser utilizadas para navegar entre 
diferentes partes do fluxo de trabalho, como ilustrado na Figura 44Figura 44:  

1. "Project Detail View" (vista dos detalhes do projeto) (1) (indicado pelo nome do projeto), 

2. "Verification Report View" (visualização do relatório de verificação) (2), 

3. "Free Text Qualifiers View" (vista dos qualificadores de texto livre) (3),  

4. "Import Report View" (vista do relatório de importação) (4),  

5. "Display Sequence Listing View" (visualização da listagem de sequências) (5) e  

6. Menu de ajuda 

7. "Preferences View" (vista das preferências) (6). 

 

Figura 44: Cabeçalho da página de projeto 

Para voltar à vista dos projetos (página principal inicial), o usuário pode clicar no botão “return to 
project home” (voltar à página inicial do projeto) (8) na extremidade direita do cabeçalho. 

5.1  DETALHES DO PROJETO 

5.1.1 Informações básicas 

Uma tabela contendo as informações básicas sobre o projeto se encontra na parte superior da 
vista dos detalhes do projeto, ilustrada na Figura 45Figura 45. 

Esta seção contém: 

 Nome do projeto 

 Data de criação 

 Situação do projeto (valores possíveis: "novo"/ "modificado"/ "gerado"/ "inválido"/ "válido"/ 
"avisos") 
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 Nome do arquivo importado (caso o projeto tenha sido importado) 

 Descrição do projeto 

 Número de sequências (intitulado: "Sequences") 

 Código da língua de origem para os qualificadores de texto livre 

 Código da língua do texto livre não em inglês 

 Código da língua do texto livre original 

 Adicionar automaticamente um qualificador de tradução quando uma característica de 
CDS for criada  

 

Figura 45: Seção de informações gerais 

5.1.1.1 Imprimir um projeto 

Para imprimir um projeto, o usuário deve entrar na vista dos detalhes do projeto desejado e clicar 
no botão "Print" (imprimir) na parte superior da vista; veja a Figura 46Figura 46. 

 

Figura 46: Imprimir um projeto 

Em seguida, aparecem duas casas de seleção que permitem ao usuário esclarecer quais 
informações do projeto deseja imprimir: as informações gerais e/ou as informações sobre 
sequências (veja a Figura 47Figura 47). 
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Figura 47: Imprimir um projeto, seleção de seções 

Se o usuário selecionar “Print Sequences” (imprimir sequências), pode especificar quais 
sequências devem ser impressas especificando o intervalo de números de ID no campo 
“Sequence IDs” (IDs de sequências), ou simplesmente imprimir todas deixando este campo em 
branco. 

Depois que o usuário clicar no botão azul "Print" (imprimir), se o arquivo PDF foi gerado 
corretamente, a ferramenta abrirá o arquivo em um leitor de PDF para que o usuário possa 
examiná-lo. 

Para instruções sobre como baixar o arquivo PDF, veja a seção 3.2. 

5.1.1.2 Importar informações de outro projeto 

O usuário pode copiar informações contidas em outros projetos armazenados na ferramenta para 
o projeto atualmente aberto.  As informações importadas podem pertencer à seção “General 
Information” (informações gerais) ou à seção "Sequences" (sequências), ou a ambas. 

Nota: As informações gerais importadas substituirão as informações gerais existentes 
atualmente no projeto, enquanto que as sequências importadas serão anexadas à lista atual de 
sequências dentro do projeto. 

Para começar, o usuário deve clicar no botão “Import Another Project” (importar outro projeto) na 
parte superior da vista dos detalhes do projeto; veja a Figura 48Figura 48. 

 

Figura 48: Importar outro projeto 
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A ferramenta abrirá uma sobreposição, como ilustrada na Figura 49Figura 49. O usuário deve primeiro 
selecionar o projeto do qual deseja importar informações. 

 

Figura 49: Importar outro projeto, selecionar a origem 

Em seguida, como ilustrado na Figura 50Figura 50, o usuário pode selecionar se deseja incluir 
alguns dos detalhes fornecidos na seção de informações gerais (1) do projeto e pode também 
inserir um intervalo de números de ID de sequências (2) para especificar quais sequências 
devem ser importadas para o projeto. 

 

Figura 50: Importar outro projeto, painel 

Se a casa de seleção das informações gerais for marcada, uma tabela aparecerá exibindo toda 
a seção de informações gerais de ambos os projetos: o projeto atualmente selecionado (origem) 
e o projeto de destino. 

O usuário deve então selecionar quais elementos das informações gerais devem substituir os 
elementos correspondentes das informações gerais do projeto de destino, como ilustrado na 
Figura 51Figura 51. 
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Figura 51: Importar outro projeto, selecionar elementos das informações gerais 

Finalmente, quando o usuário decidiu quais elementos das informações gerais e quais 
sequências devem ser importados para o projeto, deve clicar no botão azul “Import Project” 
(importar projeto), ilustrado na parte inferior da Figura 51Figura 51. 

 

Figura 52: Importar outro projeto, faixa de êxito 

Se os elementos foram importados corretamente, uma faixa azul aparece, como ilustrado na 
Figura 52Figura 52. 

 

 

5.1.1.3 Validar um projeto 

Antes que uma listagem de sequências seja gerada na forma de um arquivo XML conforme coma 
norma ST.26, o projeto pode ser submetido previamente a uma verificação de validação.  Esta 
etapa é sempre executada antes da geração da listagem de sequências, mas pode também ser 
executada separadamente.  

Para validar um projeto, o usuário deve clicar no botão "Validate" (validar) na parte superior da 
vista dos detalhes do projeto, ilustrada na Figura 53Figura 53. 
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Figura 53: Validação de um projeto 

Uma vez concluída a validação, o usuário será levado à vista do relatório de verificação, onde 
todos os erros de verificação ou avisos que possam ter sido gerados serão exibidos. A Figura 
54Figura 54 mostra a tela que aparece quando a validação é bem-sucedida. 

 

Figura 54: Projeto validado, sem erros 

Se erros forem encontrados ou avisos gerados durante o processo de validação, um relatório de 
verificação será gerado, contendo uma tabela detalhando quais violações das regras de 
verificação e das diretrizes foram detectadas. A Figura 55Figura 55 ilustra um exemplo de um tal 
relatório. Cada linha também identifica se se trata de um erro que deve ser corrigido ou de um 
aviso que pode ser ignorado pelo usuário. 

 

Figura 55: Projeto validado, erros/avisos 
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5.1.1.4 Exportar um projeto 

O usuário pode exportar um projeto na forma de um arquivo .zip para fazer uma cópia de 
segurança dos dados do projeto ou importar o projeto para um outro computador onde WIPO 
Sequence foi instalado, como ilustrado na Figura 56Figura 56. 

 

Figura 56: Exportar um projeto 

1) Clicar no botão "Export" (exportar) na parte superior da vista dos detalhes do projeto. 

2) Na caixa de diálogo que aparece, selecionar o nome do arquivo e a localização onde 
deseja salvar o projeto. 

Se a exportação do projeto for bem-sucedida, uma faixa azul com o nome salvo e sua localização 
aparece no topo da tela, como ilustrado na Figura 57Figura 57. 
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Figura 57: Exportar um projeto, êxito 

5.1.1.5 Gerar uma listagem de sequências 

A última ação que pode ser executada em um projeto, e talvez a mais importante, é a geração 
da listagem de sequências. Para gerar a listagem de sequências, o usuário deve clicar no botão 
azul “Generate Sequence Listing” (gerar listagem de sequências), na parte superior da vista dos 
detalhes do projeto, realçado na Figura 58Figura 58. Antes de mais nada, isto desencadeia 
automaticamente a execução do processo de validação do projeto (veja seção 5.1.1.3). 

 

Figura 58: Gerar uma listagem de sequências 

Se a validação do projeto for bem-sucedida, uma caixa de diálogo se abre para que o usuário 
possa selecionar onde salvar a listagem gerada de sequências conforme com a norma ST.26 
(.xml), como realçado na Figura 59Figura 59. 
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Figura 59: Caixa de diálogo de geração de uma listagem de sequências 

Se a validação não for bem-sucedida, então aparecerá em vez disso a vista do relatório de 
verificação, junto com uma faixa vermelha, como ilustrado na Figura 60Figura 60. 

 

Figura 60: Gerar uma listagem de sequências, sem êxito 
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5.1.2 Informações gerais 

Esta seção permite ao usuário inserir informações relacionadas com o próprio pedido de patente, 
e utilizadas para associar a listagem de sequências gerada a este pedido. 

5.1.2.1 Identificação do pedido 

A subseção “Application Identification” (identificação do pedido) da seção de informações gerais 
está relacionada com a situação do pedido de patente e com informações sobre o projeto 
selecionado; veja a Figura 61Figura 61. 

 

Figura 61: Identificação do pedido 

Para editar informações na subseção de identificação do pedido, clique no ícone do lápis 
realçado à direita da subseção. O usuário deve então fornecer informações em função das 
etapas seguintes ilustradas na Figura 62Figura 62: 

1) Se um número já foi atribuído ao pedido, o usuário deve selecionar o código do Instituto 
de Propriedade Intelectual (Instituto de PI) onde o pedido foi depositado.  Este é o código 
da norma ST.3 da OMPI.  

2) O usuário deve selecionar o botão de opção apropriado para indicar se já foi informado 
do número do pedido ou se este só foi fornecido dentro de um arquivo do pedido. 

3) Se o usuário não possui o número do pedido, DEVE fornecer neste campo a referência 
do processo do requerente. 

4) Se um número do pedido já foi atribuído, o usuário deve inserir o número do pedido 
fornecido para a patente. 

5) Selecionar a data do depósito do pedido por meio do seletor de data, se uma data foi 
atribuída. 

6) Clicar no botão azul "Save" (salvar). 
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Figura 62: Painel de edição da identificação do pedido 

5.1.2.2 Identificação da prioridade 

Para adicionar um pedido de prioridade ao projeto, o usuário deve clicar no botão “Add Earliest 
Priority Application” (adicionar pedido de prioridade mais antigo) na seção de informações gerais 
da vista dos detalhes do projeto, ilustrada na Figura 63Figura 63. 

 

Figura 63: Pedido de prioridade mais antigo 

Para definir o pedido de prioridade atualmente selecionado como sendo o pedido mais antigo, o 
usuário deve selecionar "Yes (sim) na lista de seleção suspensa “Selected Earliest Priority 
Application” (pedido de prioridade mais antigo selecionado).  Isto definirá este pedido como 
sendo o pedido de prioridade mais antigo quando a listagem de sequências for gerada. 

Para terminar, clicar no botão azul “Add Earliest Priority Application” (adicionar pedido de 
prioridade mais antigo) na sobreposição ilustrada na Figura 64Figura 64. 
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Figura 64: Painel de edição do pedido de prioridade mais antigo 

5.1.2.3 Requerente e inventor  

Para adicionar dados relativos a um novo requerente ou inventor ao projeto, o usuário deve clicar 
no botão “Add Inventor” (adicionar inventor) ou “Add Applicant” (adicionar requerente) na seção 
de informações gerais da vista dos detalhes do projeto. As etapas de execução de ambas essas 
ações são idênticas, portanto apenas instruções gerais são dadas aqui, mas este processo deve 
ser repetido para incluir tanto um requerente quanto um inventor no projeto, mesmo se o 
requerente também é o inventor.  

Uma sobreposição se abre com dois botões de opção, ilustrados na Figura 65Figura 65. Se o 
usuário selecionar “Existing applicant/inventor” (requerente/inventor existente), pode escolher um 
na lista de seleção suspensa das pessoas e organizações atualmente salvas na instância local 
da ferramenta. A Figura 65Figura 65 mostra uma lista de três requerentes existentes, incluindo 
"John Smith".  

 

Figura 65: Adicionar um requerente/inventor existente 

Se o usuário selecionar “New applicant/inventor” (novo requerente/inventor), deve preencher o 
painel de edição da mesma maneira que quando uma nova pessoa ou organização é criada 
(veja a seção 4.2.14.2.1 e a Figura 66Figura 66). 

Finalmente, quando os detalhes estiverem completos, o usuário clica no botão “Add 
Applicant/Inventor” (adicionar requerente/inventor) ilustrado na Figura 66Figura 66. 
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Figura 66: Adicionar um novo requerente/inventor 

5.1.2.4 Título da invenção  

A subseção “Invention Title” (título da invenção) é a última na seção de informações gerais. 

1) Para adicionar um novo título de invenção, clique no botão “Add Invention title” (adicionar 
título da invenção), como ilustrado na Figura 67Figura 67. 

 

Figura 67: Adicionar o título da invenção 

2) Nesta sobreposição, o usuário deve inserir o título da invenção e também indicar em que 
língua o título foi fornecido. 

3) Clicar no botão azul “Add Invention title” (adicionar título da invenção). 

De acordo com a norma ST.26 da OMPI, uma listagem de sequências deve obrigatoriamente ter 
o título de invenção fornecido na língua de depósito. No entanto, um projeto pode opcionalmente 
incluir mais de um título de invenção, em línguas adicionais.  Cada novo título de invenção pode 
ser adicionado executando as etapas acima.  
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5.1.3 Sequências 

A seção "Sequences" (sequências) da vista dos detalhes do projeto é onde o usuário fornece as 
informações técnicas relacionadas com as próprias sequências. 

Para criar/importar/inserir/reordenar uma sequência, o usuário deve rolar até a seção 
"Sequences" na parte inferior da vista dos detalhes do projeto.  As subseções abaixo fornecem 
mais detalhes sobre as etapas necessárias para executar estas ações.  

5.1.3.1 Criar uma sequência 

1) Clicar no botão "Create new sequence” (criar nova sequência), como ilustrado na Figura 
68Figura 68. 

 

Figura 68: Criar uma nova sequência 

As etapas restantes estão ilustradas na Figura 69Figura 69: 

2) O usuário tem a opção de fornecer um nome inserindo um valor no campo "Sequence 
name" (nome da sequência), a fim de poder distinguir mais facilmente esta sequência. Se 
o campo for deixado em branco, a ferramenta atribuirá um valor predefinido, o nome 
predefinido de cada nova sequência começando por "Seq" seguido por um número 
iterativamente crescente ("Seq_1", "Seq_2", "Seq_3") (1). 

O usuário deve selecionar um dos três tipos de molécula permitidos pela norma ST.26 e 
fornecidos na lista de seleção suspensa ("DNA", "RNA" & "AA") (2). A sequência em si 

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 52 

 

 Julho de 2021 

 

deve ser inserida no campo de texto "Residues"2 (resíduos) (3). Nota: Se o usuário deseja 
criar uma sequência contendo segmentos tanto de ADN quanto de ARN, deve selecionar 
"DNA" como o principal tipo de molécula. 

O usuário deve também selecionar um nome de organismo para a sequência sendo 
criada, pois este é um campo obrigatório. Esse nome pode ser selecionado em uma lista 
de organismos predefinidos contidos na base de dados da ferramenta para computadores 
ou um dos organismos personalizados criados e salvos localmente pelo usuário. Para 
isso, deve selecionar o botão de opção “Existing organism” (organismo existente) (4). 

O usuário também tem a opção de inserir um novo nome de organismo (personalizado) 
diretamente, selecionando o botão de opção “New organism” (novo organismo) (4). 

O usuário também pode classificar o organismo selecionando um "Qualifier Molecule 
Type" (qualificador do tipo de molécula)3 na lista de seleção suspensa (5) que fornece 
valores que variam dependendo do tipo de molécula previamente selecionado. 

Se o usuário marcar a opção “Mark as an intentionally skipped sequence” (marcar como 
sequência ignorada de modo intencional) (6), o painel de sequências removerá todas as 
restrições relativas ao fornecimento de valores para os elementos obrigatórios e a 
sequência salva resultante será ignorada quando o projeto for validado e uma listagem 
de sequências for gerada (o valor dos resíduos será indicado como sendo "000"). 

Se o usuário marcar a opção “The sequence contains both DNA & RNA segments” (a 
sequência contém segmentos de ADN & de ARN) (6), o painel se expandirá para incluir 
campos que permitem que o usuário descreva cada segmento de ADN e ARN com uma 
característica "misc_feature" (características diversas). A localização de cada um dos 
segmentos definidos será armazenada em uma característica "misc_feature" diferente (7) 
da sequência, junto com um qualificador "nota" dentro de cada "misc_feature", contendo 
o tipo de molécula seguido pelo valor de campo de texto "Further Text" (texto adicional) 
dentro de cada "misc_feature". O usuário pode criar tantas destas características quanto 
necessário clicando no botão “Add new ‘misc_feature’ feature” (adicionar nova 
característica diversa), e isso deve ser feito desta maneira para todos os segmentos em 
toda a sequência: tanto segmentos de ADN quanto segmentos de ARN. 

                                                      

 

 

 

2 Veja a Norma ST.26 da OMPI – Anexo I, Seções 1 & 3, para as tabelas dos símbolos válidos de nucleotídeos e aminoácidos 

3
 Veja a Norma ST.26 da OMPI – Anexo I, Seções 6 & 8, tabelas de nucleotídeos e de aminoácidos, para os valores dos qualificadores 

respectivos de entrada do tipo de molécula ("mol type") 
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Figura 69: Painel de criação de uma nova sequência 

3) Para terminar, o usuário deve clicar no botão cinza "Create sequence" (criar sequência) 
ou no botão azul "Create & Display Sequence” (criar e visualizar sequência). 

Se o usuário clicar no botão azul “Create & Display sequence”, uma vista recolhível da 
sequência se abrirá depois que a sequência tiver sido criada, abaixo da seção de 
sequências, dentro da vista dos detalhes do projeto ilustrada na Figura 69, para que o 
usuário possa examinar os valores. 

A sequência recém-criada se encontra na última posição da lista de sequências, e leva o próximo 
número de ID de sequência. 

(Para mais detalhes sobre como reordenar a lista de sequências, veja a seção 5.1.3.4) 
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Figura 70: Visualizar uma sequência 

 

5.1.3.2 Importar uma sequência 

É possível também importar sequências diretamente de arquivos para projetos. Os formatos de 
arquivo aceitos4 são RAW, multi-sequências, FASTA, ST.26 e ST.25. Quando um arquivo é 
selecionado, a ferramenta informática detecta automaticamente o formato do arquivo. 

 

 

                                                      

 

 

 

4 Veja a seção sobre os formatos de arquivo neste documento (Seção 6) 
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1) Clicar no botão "Import sequence" (importar sequência) realçado na Figura 71Figura 71. 

 

Figura 71: Importar uma sequência 

2) Clicar em “Upload file [.txt, .xml]” (carregar arquivo [.txt, .xml]), como ilustrado na Figura 
72Figura 72. 

Quando a caixa de diálogo se abre, selecionar o arquivo contendo dados de sequências 
a serem importados.  A ferramenta para computadores detectará o formato usado e 
executará algumas verificações de validação durante a importação. 

 

Figura 72: Importar uma sequência (caixa de diálogo) 

Existem cinco formatos que a ferramenta aceita para importar sequências: RAW, multi-
sequências, FASTA, ST.26 e ST.25. Os formatos em que esses arquivos devem ser fornecidos 
são descritos na seção 6 deste documento. 

Quando o usuário seleciona um arquivo no formato ST.25 ou ST.26 (veja a Figura 73Figura 73), 
primeiro vê uma casa de seleção, “Select Range Sequences” (selecionar intervalo de 
sequências) (1). Quando esta casa é marcada, uma tabela (2) se abre com os números de ID de 
cada sequência no arquivo e a ordem em que serão anexadas à lista de sequências fornecida 
no projeto. 

Se o usuário não deseja importar todas as sequências para o projeto, pode fornecer o intervalo 
desejado de números de ID de sequências (3). 
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É possível inserir uma única sequência, assim como uma lista de sequências separadas por 

vírgulas ou um intervalo de sequências na forma x-y. 

Exemplo: "1, 3, 7, 13-20, 30-50". 

 

 

Figura 73: Importar uma sequência, formato ST.25/ST.26 

Quando um arquivo no formato multi-sequências é importado (veja informações sobre este 
formato na seção 6.1 e na Figura 74Figura 74), o usuário verá uma casa de seleção, “Select 
Range Sequences” (selecionar um intervalo de sequências) (1), que, quando marcada, exibirá 
uma tabela de pré-visualização mostrando os números de ID das sequências correspondentes 
no arquivo, assim como os detalhes de cada sequência na coluna "Detail" (detalhes) (2), incluindo 
o nome da sequência, o tipo de molécula e o nome do organismo. 

O usuário deve selecionar o intervalo de números de ID das sequências que deseja importar 
para a lista de sequências no projeto (3). 
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Figura 74: Importar uma sequência, formato multi-sequências 

O último caso de formatos aceitos pelo processo de importação de sequências descrito aqui é o 
caso do formato de arquivo RAW (veja a seção 6.3). Este formato define apenas uma única 
sequência por arquivo. Quando um arquivo RAW é selecionado para ser importado, a ferramenta 
exibe o painel de edição ilustrado na Figura 75Figura 75. O tipo de molécula da sequência é o 
único campo obrigatório. 

 

Figura 75: Importar uma sequência, formato RAW 

3) Para terminar, o usuário deve clicar no botão azul "Import sequence" (importar 
sequência).  

Depois da importação, a ferramenta levará o usuário à vista do relatório de importação ("Import 
Report View"), detalhada na seção 5.4.5.4 
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5.1.3.3 Inserir uma sequência 

Para inserir uma sequência em uma posição específica da lista de sequências, o usuário deve 
clicar no botão "Insert Sequence" (inserir sequência) na parte superior da seção de sequências 
(realçado na Figura 76Figura 76). 

 

Figura 76: Inserir uma sequência 

Um painel sobreposto aparecerá (veja a Figura 77Figura 77). O usuário deve preencher todas 
as informações necessárias para criar uma sequência (veja a seção 5.1.3.1) e, além disso, na 
parte superior esquerda do painel, o usuário deve inserir a posição na qual a sequência deve 
aparecer na lista de sequências (como realçado na Figura 77Figura 77). 
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Figura 77: Painel de inserção de uma sequência 

Para terminar, o usuário pode clicar no botão "Insert sequence" (inserir sequência) ou "Insert & 
Display Sequence" (inserir e visualizar sequência), igualmente realçados na Figura 77Figura 77. 

 

Figura 78: Sequência inserida 

Se o usuário clicar no botão azul “Insert & Display sequence” (inserir e visualizar sequência), 
uma tabela recolhível de sequências se abrirá depois que a sequência tiver sido criada, abaixo 
da lista de sequências na vista dos detalhes do projeto, como ilustrado na Figura 78Figura 78. 
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5.1.3.4 Reordenar uma sequência 

O usuário pode modificar a ordem em que as sequências devem aparecer na lista de sequências 
fornecida em um projeto, executando as etapas seguintes. A modificação da ordem das 
sequências está ilustrada desde a Figura 79Figura 79 (começo) até a Figura 81Figura 81 
(resultado). 

1) Clicar no botão "Reorder Sequence" (reordenar sequências) ilustrado na Figura 79Figura 
79. 

 

Figura 79: Reordenar uma sequência 

2) Selecionar uma ou mais sequências a serem deslocadas e selecionar a posição em que 
devem ser colocadas com relação à ordem atual da lista de sequências, como ilustrado 
na Figura 80Figura 80. 

 

Figura 80: Painel de reordenamento de uma sequência 

3) A sequência agora aparece na segunda posição na Figura 81Figura 81. 
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Figura 81: Sequência reordenada 

5.1.3.5 Editar uma sequência 

Para editar uma sequência, o usuário deve clicar no número de ID da sequência a ser modificada, 
como realçado na Figura 82Figura 82 (Sequence ID "1"). 

 

Figura 82: Editar uma sequência 

Isso abrirá uma nova seção na vista dos detalhes do projeto, abaixo da seção das sequências, 
como ilustrado na Figura 83Figura 83. 

Esta seção de sequências se compõe do painel de edição das informações básicas ("Basic 
Information") (1), da tabela com a lista de características ("Features") (2) e do painel de edição 
dos resíduos ("Sequence") (3). 
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Figura 83: Editar uma sequência, visualizar a sequência 

5.1.3.6 Características 

De acordo com a norma ST.26 da OMPI, cada sequência DEVE ter pelo menos uma 
característica associada a ela: "source" ou "SOURCE" (fonte), dependendo do tipo de molécula. 

A tabela de características ("Features") contém três colunas: a das chaves de caracterização, a 
das localizações das características dentro da sequência genética e a dos qualificadores 
associados com uma característica individual de uma sequência. 

A localização da característica indica em qual segmento da sequência a característica existe.  Os 
formatos permitidos para especificar a localização da característica são indicados pela norma 
ST.26 da OMPI e são os seguintes: 

 Número único de resíduos: x 

 Números de resíduos definindo uma extensão de sequências: x..y 

 Resíduos antes do primeiro ou depois do último número de resíduo especificado: <x, >x, 
<x..y, x..>y, <x..>y 

 Um local entre dois nucleotídeos adjacentes: x^y 
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 Números de resíduos unidos por uma ligação cruzada intra-cadeia: x..y 

Operadores de localização podem ser usados para formar descrições complexas de 
localizações: 

 "join (unir) (localização, localização, … localização)": As localizações são unidas (umas 
depois das outras) para formar uma sequência contígua. 

 "order (ordenar) (localização, localização, … localização)": Os elementos estão na 
ordem especificada mas isso não implica que unir estes elementos seja razoável. 

 "complement (complemento) (localização): Indica que a característica está localizada 
na cadeia complementar da extensão de sequência especificada pelo descritor de 
localização, quando lida na direção 5' a 3' ou na direção que imita a direção 5' a 3'. 

Para adicionar uma nova característica à sequência, clicar no botão "Add feature" (adicionar 
característica) na seção das características da sequência selecionada, realçado abaixo na Figura 
84Figura 84. 

 

Figura 84: Adicionar uma característica 
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Em seguida, na sobreposição que se abre (ilustrada na Figura 85Figura 85) na tela, selecionar 
uma entrada na lista de seleção suspensa de chaves de caracterização5 e especificar a 
localização da característica na sequência à qual se aplica a característica. 

 

 Figura 85: Adicionar uma característica, sobreposição 

Nesta fase, é também possível adicionar qualificadores, mas estes serão abordados na próxima 
seção (seção 5.1.3.7). 

 

Figura 86: Link para a localização da característica 

                                                      

 

 

 

5 Veja a Norma ST.26 da OMPI – Anexo I, Seções 5 & 7, para as tabelas de chaves de caracterização de nucleotídeos e aminoácidos 
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Um link foi adicionado para fornecer uma explicação detalhada do formato da localização da 
característica. O link está localizado no fim da frase "clicar aqui". O link foi sublinhado na Figura 
86Figura 86 para que o usuário possa identificá-lo mais facilmente. 

Para terminar, clicar no botão azul "Create Feature" (criar característica) ilustrado na Figura 
85Figura 85. 

5.1.3.6.1 Características de CDS 

O tipo de característica de CDS (região de codificação) é utilizado para converter um segmento 
da sequência a que pertence em uma sequência de aminoácidos separada associada na lista de 
sequências fornecida no projeto. Na característica de CDS da sequência original, a referência de 
ID da sequência de aminoácidos traduzida será fornecida no qualificador "protein_id". 

Quando uma característica de CDS é criada para uma sequência, um qualificador de "tradução" 
(tendo 1 – "Standard Code" (código padrão) – como valor predefinido do "Código genético") pode 
ser automaticamente adicionado à característica para traduzir um pedaço de resíduo da 
sequência. Para isso, basta marcar a casa de seleção correspondente nas Informações básicas 
(veja a Figura 87Figura 87 e a Figura 88Figura 88). No entanto, este qualificador não é obrigatório 
e pode ser excluído após a geração da sequência. O usuário pode também criar manualmente 
seu próprio qualificador "protein_id" e referenciar o ID da sequência traduzida associada. 

 

Figura 87: Tratamento automático da tradução de CDS: marcar para ativar 
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Figura 88: O tratamento automático da tradução de CDS foi ativado 

 

Se o usuário deseja gerar automaticamente o qualificador de tradução, pode definir o valor da 
tabela de tradução e o nome da sequência no painel de edição do qualificador ("Edit Panel").  
Quando o usuário cria a característica, a ferramenta executa a tradução e adiciona um 
qualificador "protein_id" à característica e uma nova sequência tendo o valor da tradução. 

A tradução será executada de novo apenas se a localização da característica ou um dos 
qualificadores "transl_table", "transl_except" ou "codon_start" mudar de valor, e neste caso a 
sequência vinculada será atualizada. 

Nota:  

Se o valor de tradução for modificado, o valor da sequência vinculada será automaticamente atualizado. No entanto, se a 
sequência de nucleotídeos vinculada for modificada, o valor do qualificador de tradução não se modificará. Se o qualificador 
"protein_id" for modificado depois da criação da sequência, então a sequência vinculada perderá sua associação com a 
sequência original. 

Recomendações sobre o uso do códon de terminação: 

Inicialmente, os códons de terminação devem se encontrar apenas no fim da característica de 
CDS, indicando o fim da sequência de aminoácidos codificada.  Nunca devem se encontrar no 
meio de uma característica de CDS, a menos que um qualificador transl_except indique que o 
códon de terminação deve ser traduzido para um aminoácido específico.   

Se um códon de terminação se encontrar no meio de uma característica de CDS, e nenhum 
qualificador transl_except indicar que o códon de terminação deve ser traduzido para um 
aminoácido específico, como ilustrado na Figura 89Figura 89, a ferramenta interromperá a 
tradução neste ponto e uma faixa vermelha aparecerá, informando o usuário que nenhuma 
tradução será gerada. 
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Figura 89: A casa de tradução automática foi ativada e a sequência contém um códon de terminação inadequado 

 

Além disso, um erro será adicionado ao relatório de verificação para alertar o usuário sobre um 
problema na sua sequência de codificação, como ilustrado na Figura 90Figura 90. 

 

Figura 90: a sequência contém um erro de verificação indicando um códon de terminação inadequado 

 

Criação automática de características de CDS 

As etapas para criar automaticamente um qualificador de característica de CDS são as 
seguintes: 
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1) Na visualização da sequência em questão, clicar no botão "Add feature" (adicionar 
característica) e selecionar "CDS" como chave de caracterização. Se a casa de seleção, 
"automatically add a translation qualifier" (adicionar automaticamente um qualificador de 
tradução) for marcada nas Informações básicas, um qualificador de tradução será 
automaticamente adicionado, assim como seu valor, e um qualificador protein_id e sua 
sequência de aminoácidos associada (se for o caso) quando uma característica de CDS 
é adicionada à sequência de nucleotídeos. 

2) O usuário também tem a opção de criar manualmente um qualificador de tradução. 

 

Figura 91: Criar um qualificador de tradução 

 

 

3) Quando o usuário acabar de editar a característica e seus qualificadores relacionados, 
deve clicar no botão "Create Feature" (criar característica) para salvá-la. Uma 
característica de CDS resultante está ilustrada na Figura 92Figura 92. 

 

 

Figura 92: Característica de CDS 

A ferramenta então cria uma nova sequência* para o projeto, tendo os atributos seguintes: 

 Sequence ID Number = o próximo valor disponível para o número de ID da sequência 
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 Length = comprimento da sequência traduzida 

 Sequence Name = valor dado no campo "Sequence Name" (nome da sequência) do 
qualificador "translation" (tradução) (veja a Figura 93). Se nenhum nome foi fornecido, o 
nome predefinido de sequência será fornecido ("Seq_#"). 

 Molecule Type (tipo de molécula) = "AA" 

 Organism Name (nome do organismo) = o mesmo valor que já foi fornecido para a 
sequência original 

 Qualifier Molecule Type (qualificador do tipo de molécula) = "proteína" 

 Sequence Residues (resíduos da sequência) = valores traduzidos da sequência 
original 

Um exemplo do resultado obtido quando este processo foi concluído está ilustrado na Figura 
93Figura 93. 

 

 

 

Figura 93: Característica de CDS, sequência gerada 

* Nota acerca da criação da sequência traduzida: 

A sequência traduzida é criada somente se tiver pelo menos 4 caracteres de comprimento, sem contar quaisquer caracteres 
"X" (ou seja, AXTG conta como tendo 3 caracteres). 

No caso de modificação do qualificador "tradução", se o valor do qualificador cair abaixo de 4 caracteres, a tradução da 
sequência associada será removida, assim como o qualificador "protein_id". 

  

5.1.3.7 Qualificadores 
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Para visualizar os qualificadores de uma característica, o usuário deve primeiro selecionar a 
característica na tabela de características da sequência relevante. No exemplo ilustrado na 
Figura 94Figura 94, a característica "source" (fonte) está realçada. 

 

Figura 94: Visualizar qualificadores 

Quando o usuário clica na chave de caracterização ("Feature Key"), a sobreposição de 
características seguinte se abre, como ilustrado na Figura 95Figura 95. 

 

Figura 95: Adicionar/editar qualificadores 
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Para editar qualificadores existentes, o usuário pode clicar no ícone do lápis à direita de cada 
linha (1) ou adicionar um novo qualificador à característica atualmente selecionada clicando no 
botão "Add qualifier" (adicionar qualificador) (4). 

Quando o usuário está editando ou adicionando um qualificador, os dois campos ilustrados na 
Figura 96Figura 96 lhe são apresentados: o "Qualifier name" (nome do qualificador)6 (a 
selecionar numa lista de seleção suspensa) e o "Qualifier value" (valor do qualificador). 

 

Figura 96: Painel de qualificadores 

As propriedades do campo "Qualifier Value" variam segundo o tipo de qualificador: 

- Qualificadores com valores predefinidos. O campo dos valores é um campo com uma 
lista de seleção suspensa na qual o usuário pode selecionar um dos valores predefinidos 
do qualificador, como ilustrado no exemplo abaixo: 

 

 

- Qualificadores com texto livre. O campo do valor é um campo de texto livre. Além do 
nome do qualificador e do valor do qualificador, que contêm apenas o valor em inglês, dois 

                                                      

 

 

 

6 Veja a Norma ST.26 da OMPI – Anexo I, Seções 6 & 8, para todos os qualificadores possíveis de nucleotídeos e aminoácidos 
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campos adicionais aparecem para permitir que o usuário forneça o código da língua (por 
exemplo, "ru") e o valor correspondente da língua como valor do qualificador não em inglês, 
como ilustrado no exemplo abaixo: 

 

 

O mesmo valor que o "código da língua do texto livre não em inglês" selecionado nas informações 
detalhadas do projeto é atribuído ao campo do código da língua. 

O usuário pode fornecer uma série de valores não em inglês para cada língua selecionada, seja 
manualmente ou importando a língua associada apropriada de um arquivo XLIFF (veja a seção 
5.1.3.2 para mais detalhes sobre a importação). 

- Qualificadores de formato predefinido. O campo dos valores é um campo de texto livre 
mas o valor inserido é submetido a uma verificação de validação para garantir que cumpre 
com as regras específicas estabelecidas na norma ST.26 da OMPI, Anexo I, Seção 67. No 
exemplo ilustrado, a data não foi fornecida no formato correto: 

 

- Qualificadores sem nenhum valor permitido. O campo dos valores do qualificador não é 
editável, como indicado no exemplo abaixo: 

 

 

                                                      

 

 

 

7 Veja a Norma ST.26 da OMPI – Anexo I, Seção 6, para as regras relativas a estes qualificadores 
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Quando terminar, o usuário deve clicar no botão azul "Create Qualifier" (criar um qualificador) 
para adicionar o recém-criado qualificador, ou em "Save" para salvar as modificações do 
qualificador existente. 

Na última etapa, uma vez que um ou mais qualificadores foram adicionados ou modificados, o 
usuário deve clicar no botão "Update feature" (atualizar a característica) na parte inferior da 
sobreposição de característica, ilustrada na Figura 97Figura 97, para prosseguir. 

 

Figura 97: Atualizar uma característica 

5.2 RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO 

Para abrir o relatório de verificação da listagem de sequências de um projeto na vista dos 
detalhes do projeto, o usuário pode clicar no link "VERIFICATION REPORT" (relatório de 
verificação) na barra de menus na parte superior da vista. 

Para mais detalhes sobre como gerar o relatório de verificação, veja a seção 5.1.1.3. 

 

Figura 98: Vista/botão de verificação 
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Dependendo se a listagem de sequências do projeto é válida ou não, duas vistas diferentes 
podem aparecer: a da Figura 99Figura 99, na qual erros/avisos foram gerados, e a da Figura 
100Figura 100, depois de uma validação bem-sucedida. 

 

Figura 99: Relatório de verificação, apresentando erros 

O usuário tem a opção de excluir sequências em massa, clicando na casa de seleção na primeira 
coluna e em seguida clicando no botão "delete selected sequences" (excluir sequências 
selecionadas) (veja a Figura 99Figura 99). 

O usuário pode exportar o relatório de verificação como um documento PDF clicando no botão 
"Print Report" (imprimir relatório) ilustrado no canto superior direito da Figura 99Figura 99Figura . 
O relatório gerado será visualizado no visualizador de PDF, como explicado na seção 3.2. 

 

Figura 100: Relatório de verificação, sem erros 

  

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 75 

 

 Julho de 2021 

 

 

5.3 QUALIFICADORES DE TEXTO LIVRE 

Os qualificadores que permitem um valor de "texto livre" em um projeto são referenciados em 
mais detalhes na vista de qualificadores de texto livre (“FREE TEXT QUALIFIERS”) da página 
de projeto. 

Sempre que um qualificador de texto livre é adicionado ao projeto atual, o qualificador será 
igualmente adicionado a esta vista, como ilustrado na Figura 101Figura 101. 

  

 

Figura 101: Vista de qualificadores de texto livre 

O usuário pode modificar o valor de texto livre traduzido associado a um qualificador clicando em 
"Qualifier Name" (nome de qualificador), como ilustrado na Figura 95Figura 95, o que abre uma 
sobreposição com um painel de edição.  

5.3.1 IMPORTAR QUALIFICADORES DE TEXTO LIVRE 

Se o usuário clicar no botão “IMPORT FREE TEXT QUALIFIERS” (importar qualificadores de 
texto livre), a ferramenta abre nosso explorador de arquivos, permitindo a navegação pelas 
pastas até que o usuário encontre e selecione o arquivo (.XLIFF) que deseja importar, e exibe 
várias etapas de validação para garantir mapeamentos corretos. 

O arquivo selecionado deve conter os itens de dados seguintes: 

 Nome do projeto 

 Código da língua de destino 

 Código da língua de origem 

 Para cada elemento de cada unidade XLIFF: 

                 O id exclusivo de qualificador (no formato: número precedido pela letra "q") 

                 O valor do qualificador na etiqueta da língua de origem 
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                 O valor do qualificador na etiqueta da língua de destino 

 

Figura 102: Exemplo de arquivo XLIFF válido 

 

Depois de selecionarmos o arquivo que desejamos importar, a ferramenta nos pedirá para 
verificar se realmente desejamos prosseguir confirmando etapas de verificação (veja desde a 
Figura 103Figura 103 até a Figura 107Figura 107). 

 O sistema compara o nome do projeto no arquivo de entrada com o nome do projeto 
selecionado: 

 

Figura 103: Validação do nome de um projeto 

 

 

 

 

 

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 77 

 

 Julho de 2021 

 

 

 

 O sistema informará o usuário se algum qualificador não pôde ser mapeado: 

 

Figura 104: Validação do mapeamento de qualificadores 

 O sistema informará o usuário sobre modificações da língua de origem e dos valores de 
qualificadores: 

 

 

Figura 105: Validação da língua de origem 

 O sistema informará o usuário sobre modificações da língua de destino e dos valores 
traduzidos dos qualificadores: 
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Figura 106: Validação da língua de destino 

Em seguida, a mensagem seguinte será recebida sobre fundo azul na parte superior da vista: 
"SUCESSO: A IMPORTAÇÃO DO QUALIFICADOR DE TEXTO LIVRE FOI BEM-SUCEDIDA", e 
um relatório detalhando os valores anteriores e os valores importados atuais nos arquivos em 
questão é exibido. 

 

Figura 107: Relatório sobre a importação de qualificadores de texto livre 

 

O usuário pode voltar para a vista de qualificador de texto livre clicando em "RETURN TO FREE 
TEXT QUALIFIERS" (voltar para qualificadores de texto livre), como realçado na Figura 
107Figura 107. 

 

5.3.2 EXPORTAR QUALIFICADORES DE TEXTO LIVRE 
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Se o usuário clicar no botão “EXPORT FREE TEXT QUALIFIERS” (exportar qualificadores de 
texto livre) na parte superior da vista, e em seguida selecionar, na caixa de diálogo, o nome do 
arquivo e a localização onde salvar o arquivo de texto do qualificador, todos os qualificadores 
de texto livre do projeto serão exportados e salvos no formato de um arquivo XLIFF. 
 
Este arquivo incluirá: 

 A língua de origem do projeto. 
 A língua de destino do projeto. 
 Os valores dos qualificadores de texto livre. 
 Os valores traduzidos dos qualificadores de texto livre8. 
 As informações associadas sobre os qualificadores e características, fornecidas na 

tabela ilustrada na Figura 107Figura 107. 
 

Este arquivo pode ser visualizado, editado e importado de novo para a ferramenta, depois que a 
tradução apropriada tiver sido fornecida segundo as etapas ilustradas na seção 5.3.1.  

5.4 RELATÓRIO DE IMPORTAÇÃO 

Se o projeto foi importado de uma listagem de sequências (ST.25 ou ST.26), ou se o usuário 
importou várias sequências de um arquivo (nos formatos ST.26, ST.25, RAW, FASTA ou multi-
sequências), o relatório de importação correspondente inclui uma tabela de todas as 
modificações feitas aos dados a fim de adaptar a listagem de sequências importada ao formato 
correto. 

Se o projeto não foi criado pelo processo de importação e se nenhuma sequência foi importada 
para o projeto, a vista do relatório de importação mostrará a faixa ilustrada na Figura 108Figura 
108. 

 

 

Figura 108: Vista do relatório de importação, a importação não foi feita 

                                                      

 

 

 

8 A tradução do código selecionado da língua do texto livre não em inglês fornecido no projeto durante a exportação 

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt



WIPO Sequence - Manual do Usuário página 80 

 

 Julho de 2021 

 

 

Se uma importação foi concluída com êxito e o projeto foi criado, a vista pode mostrar as duas 
tabelas seguintes: 

 A tabela do relatório de importação (veja a seção 5.4.1) 

 A tabela dos dados modificados (veja a seção 5.4.2) 

5.4.1 Tabela do relatório de importação 

 

 

Figura 109: Relatório de importação, gerado 

A tabela do relatório de importação só aparece quando a importação de um arquivo resulta em 
erros e contém as colunas seguintes: 

- Tipo de nota: "INDIVIDUAL" para uma mensagem relacionada com um sequência 
específica ou "GLOBAL" para uma ou mais sequências em geral; 

- Código do elemento de informação: do arquivo de origem, no caso de listagens de 
sequências ST.25; 

- Texto de mensagem: Mensagem detalhada com informações sobre o problema 
identificado em questão e as modificações efetuadas para retificá-lo (se houver); 
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- Sequência detectada: Número identificador da sequência importada relacionada com a 
mensagem (quando o tipo é "INDIVIDUAL"; caso contrário, este campo está em branco). 

 

 

 

5.4.2 Tabela de dados modificados 

 

 

Figura 110: Tabela de dados modificados 

Esta tabela mostra todos os dados que foram transformados ou modificados durante o processo 
de importação. Estes dados são apresentados na colunas seguintes da tabela (veja a Figura 
110Figura 110): 

- Origin Tag (identificador numérico de origem): código de elemento de informação para 
o tipo de elemento, no caso de listagens de sequências ST.25; 

- Origin Element Name (nome do elemento de origem): nome correspondente para o tipo 
de elemento; 

- Origin Element Value (valor do elemento de origem): valor correspondente do elemento 
original no arquivo de origem 
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- Target Element Name (nome do elemento de destino): nome equivalente do elemento 
ST.26 onde a informação será armazenada no projeto; 

- Target Element Value (valor do elemento de destino): valor que será definido para o 
nome do elemento de destino no projeto; 

- Transformation (transformação): descrição das modificações/transformações do 
elemento; 

- Sequence ID Number (número de ID da sequência): número de ID da sequência 
relevante do elemento transformado no projeto. 

 

 

5.5 EXIBIR UMA LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS 

WIPO Sequence possibilita ao usuário gerar uma listagem de sequências em um formato mais 
legível por humanos do que XML. Quando a vista de visualização da listagem de sequências 
(“DISPLAY THE SEQUENCE LISTING VIEW”) é acessada, primeiro aparece uma faixa azul que 
indica que o arquivo da listagem de sequências foi gerado com êxito, além de duas opções de 
visualização desta listagem de sequências no formato (.html) ou (.txt) (veja a Figura 111Figura 
111). 

Para mais detalhes sobre como gerar uma listagem de sequências, consulte a seção 5.1.1.5. 

 

Figura 111: Visualização da listagem de sequências, gerada 

Se a geração de uma listagem de sequências não foi bem-sucedida para um determinado 
projeto, os botões "Display Sequence Listing" (visualizar listagem de sequências) e "Export 
Sequence Listing as .txt file" (exportar a listagem de sequências como arquivo .txt) serão 
desativados na vista de visualização da listagem de sequências e o usuário verá o erro ilustrado 
na Figura 112Figura 112. 
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Figura 112: Visualização da listagem de sequências, não gerada 

Quando o usuário clica no botão "Display Sequence Listing" (visualizar listagem de sequências), 
um arquivo HTML se abre no navegador predefinido. Isso fornece uma vista formatada do arquivo 
XML conforme com a norma ST.26, de modo a tornar os valores de campos específicos mais 
visíveis para o usuário. Um exemplo está ilustrado na Figura 113Figura 113. 

Nota:  

Para visualizar a listagem de sequências em uma outra língua, é preciso gerar de novo a listagem de sequências. 
Primeiramente, selecionar na ferramenta a nova língua para a interface e depois repetir as etapas acima.  
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Figura 113: Visualização da listagem de sequências, HTML 

Nota: A localização do arquivo HTML será exibida na barra de navegação do navegador do 
usuário, caso o usuário queira copiar o arquivo para uma localização diferente. 

Quando o usuário clica no botão “Export Sequence Listing as .txt file” (exportar a listagem de 
sequências como arquivo .txt), um arquivo txt se abre e fornece uma vista formatada do arquivo 
XML conforme com a norma ST.26, de modo a tornar os valores de campos específicos mais 
visíveis para o usuário. Um exemplo está ilustrado na Figura 114Figura 114. Formatted: Font: 11 pt
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Figura 114: Visualização da listagem de sequências, TXT 
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5.6 AJUDA 

A ferramenta permite que o usuário visualize as opções de ajuda disponíveis para obter 
assistência durante o uso da ferramenta (veja a Figura 115Figura 115). 

As opções de ajuda orientam para informações que: 

 fornecem um link para o Manual do Usuário 

 fornecem um link para as perguntas frequentes 

 fornecem um link para contatar a OMPI 

 fornecem um link para a norma ST.26 

 descrevem a ferramenta 

 

 

Figura 115: Ajuda 

 

5.7 PREFERÊNCIAS 

Na última vista, o usuário pode definir propriedades específicas que se aplicam a todos os 
projetos, propriedades que foram detalhadas anteriormente. 

Para maiores detalhes, consulte a seção 4.4.  
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6 FORMATOS DE ARQUIVO 

6.1 ST.25 

Para saber mais sobre os detalhes dos formatos de arquivos conformes com a norma ST.25 da 
OMPI, consulte o documento: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf  

6.2 MULTI-SEQUÊNCIAS 

O formato multi-sequências9 pode descrever uma ou várias sequências, junto com seu nome, o 
tipo de molécula e o nome do organismo; é um dos formatos que permitem a importação através 
de PatentIn.  

A primeira linha de texto não em branco é o cabeçalho e compreende os componentes seguintes:  

<SequenceName; SequenceType; OrganismName> 

Os dados da sequência começam na linha depois do cabeçalho. Uma nova sequência é 
delineada for uma nova linha no arquivo, depois do fim do código genético da sequência anterior.  
Segue um exemplo de um conjunto de duas sequências definidas no formato multi-sequências. 

Exemplo: 

<First Sequence; RNA; Albies alba> 

uuuucuuauuguuucuccuacugcuuaucauaaugauugucguaguggcuuccucaucgucucccccacc

gccuaccacaacgacugccgcagcggauuacuaauaguaucaccaacagcauaacaaaaagaaugacgaa

gaggguugcugauggugucgccgacggcguagcagaaggaguggcggagggg 

<Second Sequence; DNA; Albies alba> 

attgaugtuagtgauguggtautgaugtuagutguagtautgaugtauuaauuaugtggtgagututuga

uatguaautgautugtugutattgaugtuagtgauguggtautgaugtuagutguagtautgaugtauua

auuaugtggtgagututugauatguaautgautugtugutuagt 

                                                      

 

 

 

9 https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/resources/tools/checker/patentin351_20110214__6_.pdf  

Field Code Changed

Field Code Changed

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/resources/tools/checker/patentin351_20110214__6_.pdf
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6.3 RAW 

Este formato só pode descrever uma única sequência.  O código genético é escrito em sua forma 
básica, sem informações adicionais.  Quando estes arquivos são importados, é preciso adicionar 
o tipo de molécula, as características e o nome da sequência, por meio da ferramenta para 
computadores. 

Exemplo: 

aggatatagatagtatatgatagtatgatatgatgatgtatgtatagtgtagttatga 

6.4 FASTA 

Este formato contém resíduos e sua descrição e durante a importação o usuário tem a opção de 
salvar a descrição como um qualificador de nota 

6.4.1 Arquivo FASTA com uma sequência 

>AJ011880.1 Artificial oligonucleotide sequence SSR primer 

(CAC13R) 

CTCAACAATCTGAAGCATCG 

Veja https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/3724029?report=fasta (acessado no dia 22 de maio 
de 2017) 

6.4.2 Arquivo FASTA com várias sequências (FASTA-Multi) 

>SEQUENCE_1 

MTEITAAMVKELRESTGAGMMDCKNALSETNGDFDKAVQLLREKGLGKAAKKADRLAAEG 

LVSVKVSDDFTIAAMRPSYLSYEDLDMTFVENEYKALVAELEKENEERRRLKDPNKPEHK 

IPQFASRKQLSDAILKEAEEKIKEELKAQGKPEKIWDNIIPGKMNSFIADNSQLDSKLTL 

MGQFYVMDDKKTVEQVIAEKEKEFGGKIKIVEFICFEVGEGLEKKTEDFAAEVAAQL 

>SEQUENCE_2 

SATVSEINSETDFVAKNDQFIALTKDTTAHIQSNSLQSVEELHSSTINGVKFEEYLKSQI 

ATIGENLVVRRFATLKAGANGVVNGYIHTNGRVGVVIAAACDSAEVASKSRDLLRQICMH 

 

Veja https://en.wikipedia.org/wiki/FASTA_format (acessado no dia 22 de maio de 2017) 

 

[Fim do documento] 
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