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CÂMPUS

Apresentação da Home do câmpus

O Portal traz várias páginas com conteúdos comuns a todos os câmpus, como
nos menus cursos, editais, secretaria, biblioteca, alunos e servidores.
As informações específicas de cada um ficarão armazenadas na página do
respectivo. A home principal do portal e a do câmpus são distintas para que o
usuário saiba se localizar dentro do portal.

Identificação do
câmpus

Banner rotativo

Notícias do
câmpus

Espaço para
avisos de emergência.
Eventos
promovidos
pelo
câmpus

Exemplo:
Troca de telefone e
mudança no horário de
atendimento.

Endereço e
telefone geral do
câmpus

2

CÂMPUS

Acesse a página principal



À esquerda na home, clique em CÂMPUS
para expandir o menu.



Depois, escolha o câmpus em que atua.
Assim, abrirá os submenus.

SUBMENUS DOS CÂMPUS






Sobre (ASCOM/COGETI)
Página com foto, descrição e mapa
do câmpus.

Cursos (PROGRAD)
Redireciona para página de cursos
com filtro pelo câmpus.

Editais (áreas responsáveis)
Redireciona para página de editais
com filtro pelo câmpus.







Notícias (ASCOM)
Espaço para inserção de notícias
locais e regionais.

Contatos (ASCOM)
Principais ramais do câmpus.

Eventos (ASCOM/ASCEV)
Agenda de eventos do câmpus,
informações e contatos da ASCEV.
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LOGIN

Entrar em modo edição no Portal



Acesse portal.utfpr.edu.br/login



Digite seu login e senha – o mesmo do e-mail institucional.



Aparecerá uma tela com o mapeamento dos links a serem editados,
separado por áreas.



Você pode encontrar os links para edição ao clicar na sua área, assim como
os vídeos tutoriais e documentos referentes ao portal.



Para editar a página dos câmpus, clique no mesmo.
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BANNER

Publicação de um banner novo



Acesse o espaço para banners do seu câmpus pelo link:
https://portal.utfpr.edu.br/banners/ap

https://portal.utfpr.edu.br/banners/ld

https://portal.utfpr.edu.br/banners/cm

https://portal.utfpr.edu.br/banners/md

https://portal.utfpr.edu.br/banners/cp

https://portal.utfpr.edu.br/banners/pb

https://portal.utfpr.edu.br/banners/ct

https://portal.utfpr.edu.br/banners/pg

https://portal.utfpr.edu.br/banners/dv

https://portal.utfpr.edu.br/banners/sh

https://portal.utfpr.edu.br/banners/f

https://portal.utfpr.edu.br/banners/td

https://portal.utfpr.edu.br/banners/gp



Selecione Adicionar Item > Múltiplos Arquivos.



Em seguida, clique no botão verde Adicionar Arquivos, carregue as imagens e
clique no botão azul Iniciar upload.



Agora este banner estará disponível para uso na página principal do câmpus.
Saiba como inseri-lo na próxima página deste manual.
FORMATO
- Base x altura: 825 X 264 pxls
- Tamanho: Máximo de 150 KB
- Título: Texto com até 80 caracteres
- Descrição: detalhar imagem em palavras para torná-la acessível às pessoas
com deficiência visual
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BANNER

Inserção de banner na Home

INSERIR BANNER NA HOME


Na página principal do câmpus, selecione Compor.



Clique em



Acesse Árvore de Conteúdo > Banners > sigla do câmpus.



Clique e arraste a imagem desejada para a área respectiva de banners.



No canto esquerdo do banner, na opção Editar, é possível editar o link de
redirecionamento.



Após alterar, clique em Salvar.

ALTERAR ORDEM DOS BANNERS


Para alterar a ordem, clique e arraste os banners entre si, para cima ou baixo.

SOLICITAR
SOLICITARUM
UMBANNER
BANNER
ÉÉpossível
possívelabrir
abrirum
umchamado
chamadopara
paraaacriação
criaçãode
debanners
bannerspelo
pelolink:
link:
portal.utfpr.edu.br/comunicacao/sugestao-de-pauta
portal.utfpr.edu.br/comunicacao/sugestao-de-pauta
Basta
imagens
referência
e o imagens
texto desejado.
Bastaenviar
descrever
o tamanho,
enviar
referência e o texto desejado. A
DIRCOM
deve
atender
a
demanda
em
até
04
A DIRCOM deve atender a demanda em até 04dias.
dias.
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NOTÍCIAS

Critérios para redigir uma notícia

NOTÍCIAS DEVEM


Atender ao interesse coletivo da comunidade interna e/ou externa



Ser editadas e adaptadas para o texto jornalístico



Ser impessoais, sem a promoção pessoal ou política.



Ter o texto alinhado à esquerda



Conter o lead jornalístico

LEAD












O quê?
Fato que ocorre
Quem?
Principais pessoas envolvidas
Quando?
Momento do fato
Onde?
Local do Fato
Como?
Modo como fato ocorre
Por quê?
O que motivou o fato
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NOTÍCIAS

Adicionar nova notícia dos câmpus

Para alimentar as notícias dos câmpus, clique nos links a seguir



https://portal.utfpr.edu.br/noticias/apucarana

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/campo-mourao

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/medianeira

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/cornelio-procopio

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/pato-branco

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/curitiba

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/ponta-grossa

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/dois-vizinhos

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/santa-helena

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/francisco-beltrao

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/toledo

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/guarapuava



No menu verde, selecione Adicionar Item > Notícia.



Preencha o Título, Descrição e Texto, depois clique em Salvar.

LIMITE DE CARACTERES

A SECOM coloca como normas o limite de caracteres em cada espaço:
Título: apenas 02 palavras
Subtítulo: não preencher
Descrição:
Coluna esquerda até 150 caracteres com espaço (máx. 05 linhas)
Coluna esquerda até 185 caracteres com espaço (máx. 05 linhas)

DISPOSIÇÃO NA HOME


Duas à esquerda: Título, descrição e foto



Duas à direita: Título e descrição
Para inseri-las na home, siga a instrução da próxima página deste manual
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NOTÍCIAS
Inserir na Home



Após publicar a notícia, conforme página anterior:



Na Home do portal, clique em Compor



Em seguida, selecione



Na janela que abriu, clique em Árvore de conteúdo > Notícias



Depois, selecione o seu Câmpus
1

2



3

Clique e arraste a notícia desejada.
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IMAGENS

Edição de imagens no formato padrão

EDIÇÃO DE IMAGENS


Abra outra aba no navegador.



Acesse o link: https://pixlr.com/editor/















Clique em Open Image from Computer e selecione a imagem
desejada.

DIMENSÃO
664 pixels de
largura mínima

Após abrir a imagem, clique em Image > Image Size
Altere apenas a primeira opção Width para 664 pixels e
clique em OK. A altura será ajustada de forma proporcional
automaticamente.

Selecione File > Save…
Abrirá outra janela com a miniatura da imagem editada. Então
escolha o formato em .JPG e clicar em em OK.
Novamente abrirá a janela para salvar o arquivo em seu
computador.
Antes do botão OK, estará indicando o tamanho (Size) do
arquivo,
que deve ter até 150KB.

TAMANHO
Máximo
150 KB

Pronto! Sua imagem está com a resolução correta.
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IMAGENS
Inserção junto às Notícias

IMAGEM ATRELADA À NOTÍCIA


Clique em Adicionar item > Imagem

DIMENSÃO
664 pixels de
largura mínima
TAMANHO
Máximo
150 KB





Ao salvar a imagem, o gestor de conteúdo será direcionado
para a aba Conteúdo do texto em questão.
IMPORTANTE: o que for escrito no campo Descrição é o que
aparecerá como alternativa em texto da imagem para que fique
acessível a pessoas com deficiência visual.

GALERIA DE FOTOS


Depois de criada a Notícia, também é possível inserir mais
Imagens e formar uma Galeria



Basta clicar em Adicionar Item > Múltiplos Arquivos



Adicionar as imagens, seguindo o padrão





Então, na Notícia, aparecerá a primeira imagem inserida, com
uma chamada para Mais Fotos
Ao clicar nesta opção, abrirá uma Galeria de Fotos.
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IMAGENS

Inserção no CORPO DO TEXTO que estão em Pastas para
visualização em Páginas, Eventos e Notícias







Posicione o cursor no corpo do texto, no local onde deseja inserir a Imagem e
clique no botão
Na janela que estará disponível, navegue até a Pasta onde está a imagem que
deseja inserir;
Clique na Imagem desejada;

DESCRIÇÃO




Selecione o campo Legenda, se for necessário exibir o
texto da legenda da foto. Use o campo Descrição para
alterar ou inserir a mensagem.
IMPORTANTE: o que for escrito no campo Descrição é o
que aparecerá como alternativa em texto da imagem
para que fique acessível a pessoas com deficiência visual.

ALINHAMENTO


À direita na janela, selecione o Alinhamento desejado:
- Em linha: a imagem ficará numa linha sozinha. Este é o
alinhamento adequado para centralizar imagens ou
incluí-las
em
tabelas;
- Esquerda: o texto percorrerá a imagem pela direita;
Direita: o texto ficará alinhado à esquerda.

DIMENSÕES


- Em Dimensões, selecione o Tamanho da imagem.

TAMANHO
- É preciso respeitar a largura da imagem (o primeiro número após o título da
imagem), assim será redimensionada automaticamente a altura.
- Recomenda-se que a imagem a ser usada já esteja editada e cortada no
tamanho correto. Isso evita que as imagens fiquem distorcidas e as páginas
fiquem muito pesadas, dificultando a navegação e o redimensionamento
automático feito pelo sistema de gestão.
- Se a foto a ser usada já estiver editada, escolha o tamanho Original.
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EVENTOS

Atualização na home da página



Clique em SAIBA MAIS na área de eventos do seu câmpus.



Selecione Conteúdo > Adicionar item > Evento.



Preencha as informações sobre o evento.







Para acrescentar Imagens no corpo do texto,
clique em
Selecione a pasta Imagens e Arquivos e faça
o upload da imagem desejada.
Pronto! Agora você pode inserir a imagem
no corpo do texto.

SITES PARA EVENTO

A DIRCOM tem um modelo de página de evento que poderá ser solicitado a
partir de março de 2017. Para isso, o organizador responsável deverá
preencher o briefing dentro do SEI com, pelo menos, 01 mês de antecedência.
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AVISOS

Atualização na home da página



Na Home do Câmpus, procure o espaço Avisos e clique em Saiba Mais.



Clique em Adicionar item > Página.



Acrescentar Título, Descrição e detalhar aviso no Corpo do texto.

DIFERENÇA DE AVISO PARA NOTÍCIA

As notícias devem relatar no formato jornalístico um fato de interesse a toda a
comunidade, interna e externa.
Já os avisos devem ser utilizados em caráter emergencial ou quando voltados
para um público específico.
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