MANUAL DE GESTÃO
DO CONTEÚDO DO
PORTAL DA UTFPR
CURSOS DE EXTENSÃO

ACESSO AO PORTAL
Login

• Acesse o endereço portal.utfpr.edu.br/login e digite seu login e senha do e-mail
institucional
• Você será direcionado para a página portal.utfpr.edu.br/edicao
• Nesta página estarão mapeados os links para alimentação do portal.

• Então, na área de Relações Empresariais e Comunitárias, escolha a opção DIREC
• Depois, localize seu câmpus e clique em Cursos
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EXTENSÃO
Inclusão de Curso

INCLUSÃO DE CURSO
• Na barra verde, clique em Adicionar Item > Página

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
• Título
Insira “Sigla do Câmpus: Nome do curso”
• Descrição
Inscrições de ________ até _______”
• Corpo do texto

- Dados principais
Data do curso
Horário
Local
- Informações sobre o curso
Público-alvo
Valor
Forma de Pagamento
Objetivo

Conteúdo Programático
Metodologia
Instrutor
Carga horária
Condições
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EXTENSÃO
Categorização do Curso

INCLUSÃO DE TAG
1.

Para que o curso fique disponível na busca por câmpus, clique em
Categorização

2.

Ao digitar o início do nome do câmpus, aparecerá o nome que já está
cadastrado, que aparecerá em branco com fundo azul. Selecione o nome
em azul.

3.

Em seguida, comece a digitar “extensão” e logo aparecerá a palavra já
cadastrada, que aparecerá em branco com fundo azul. Selecione o nome
em azul.

4.

Após concluir o processo, basta clicar em Salvar.
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ATENÇÃO!
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1) É proibido criar outras tags
diferentes das existentes, pois isso
dificultará a busca.
Você deve selecionar a opção já
existente que aparece em azul.

2) Apenas devem ser inseridos
“câmpus” e “extensão”.
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EXTENSÃO
Publicação de página

PUBLICAR ITEM PRIVADO
• Após criar o curso, é necessário publicar o item
• Vá até Estado e clique em Privado
• O item aparecerá como Publicado e assim estará disponível à comunidade
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