
Instalando o NEO4J como PLUGIN do ContAgil 
 

Navegar até a pasta onde estão os arquivos da instalação do ContAgil. A figura abaixo mostra o 

que deve ser observado nesta pasta. 

OBS: se ainda estiver compactado em arquivo ZIP, deve-se primeiro descompactar para algum 

diretório na máquina do usuário. O local onde é descompactado não é relevante para o 

funcionamento. Caso já exista uma outra versão anterior do ContÁgil previamente expandida, 

recomenda-se primeiro apagar ou mover o conteúdo anterior. 

 

 

Entrar na pasta ‘plugins’. Provavelmente haverá duas pastas (PROJETO_FAROL e 

CONTAGILNEO4J). Se não aparecer a pasta ‘CONTAGILNEO4J’, baixe uma versão mais nova do 

ContÁgil Lite. 

 

Entre na pasta ‘CONTAGILNEO4J’. Provavelmente ela deve apresentar somente dois arquivos, 

como estes abaixo: 

 

O objetivo é copiar para esta pasta os arquivos que compõem o NEO4J na versão 3.5.20. 

Ainda que existam versões mais novas do NEO4J, precisamos especificamente desta versão 

para utilizar como plugin do ContAgil, pois o ContÁgil utiliza Java 8 e versões mais novas do 

NEO4J utilizam Java 11. 

 

Acessar a página na Internet do projeto ‘Neo4J’. 



Link: https://neo4j.com/download-thanks/?edition=community&release=3.5.20  

Este link deve baixar um arquivo ZIP de aproximadamente 129 MB, chamado ‘neo4j-

community-3.5.20-windows.zip’ correspondente à versão ‘Community’ do NEO4J, que utiliza 

licença de software livre. 

ATENÇÃO: você não irá copiar tudo que tem dentro deste arquivo! Irá copiar somente uma 

parte dele, que são as bibliotecas Java do NEO4J que podem ser utilizadas como plugin do 

ContÁgil. 

Depois que o download do arquivo ZIP do Neo4J concluir, descompacte seu conteúdo para 

algum local (algum local temporário que seja diferente do local onde está o ContÁgil) e 

verifique em seu conteúdo pelo diretório ‘lib’, conforme ilustrado abaixo: 

 

 

Entre neste diretório ‘lib’, selecione todos os arquivos com extensão ‘.jar’ que existem nele, e 

copie-os para o diretório ‘NEO4J’ que foi criado anteriormente dentro de ContAgil. A ilustração 

a seguir mostra uma parte, mas deve-se copiar todos os arquivos (há 121 arquivos no total). 

 

Depois que concluir esta cópia, execute novamente o ContÁgil. Se ele já estava em execução 

durante o procedimento, feche-o e execute-o novamente. 

https://neo4j.com/download-thanks/?edition=community&release=3.5.20


 

Verifique na janela inicial, no painel lateral esquerdo, se aparece dentro do tópico 

‘Relacionamentos’ o item ‘Base de Relacionamentos’ (OBS: você precisa ‘expandir’ o  tópico 

‘Relacionamentos’ para mostrar o que existe dentro dele). 

Se houver este item, isso indica que a instalação foi bem sucedida. 

 

 

 

 


