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Introdução

O portal institucional é o principal meio de divulgação de informação dos institutos, faculdades, pro
reitorias e demais unidades da Unifesspa.
A ferramenta utilizada é o Content Manger System – CMS Joomla com a padronização do governo
federal.  As cores disponibilizadas são: branco, azul, verde e o amarelo.
Nas próximas seções é apresentada a estrutura do site/portal e como é feita o gerenciamento do
conteúdo.

 Estrutura e sua função                                                                                                 
A estrutura é no formato de um “C”, sendo organizado da
seguinte forma: cabeçalho (área superior), coluna de menus
(lateral esquerda) e rodapé (área inferior). O miolo do site,
localizado no meio da estrutura, é destinado para aplicação de
todas as notícias ( destaques, últimas noticias etc).
O site é disposto em posições,  cada elemento fica em uma
determinada posição.

    Imgem 1: Estrutura portal

                                                                                                   

Conceituações

Menu de atalhos: são padronizados e desenvolvidos conforme dispõe o Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico (e-MAG), que provê um conjunto de ferramentas ( Ir para o conteúdo, Ir
para o menu, Ir para a busca e Ir para o rodapé).
Nome/sigla do órgão 
Subordinação a quem o departamento, faculdade, órgão está subordinado.
Menu de acessibilidade em alto contraste  permite alterar a relação de contraste entre o plano de
fundo.
Busca no portal faz buscas no portal.
Redes sociais onde é configurado as redes sociais do órgão.
Menu sobre usado principalmente para colocar links para serviços e/ou outros sites.
Menus Principais posição onde fica os principais menus e seus respectivos itens.
Página inicial nesta posição  são publicadas as imagens de destaques e as notícias.
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Imagem 2: Estrutura do site e suas posições
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Menu de Administração

Para acessar a parte administrativa do site/portal
digite o endereço do seu site da seguinte forma
https://meusite.unifesspa.edu.br/administrator/.
Preencha com o usuário e senha que você recebeu,
conforme imagem 4.

Imagem 4: Tela de login

Abaixo você pode visualizar a imagem do painel de controle do site. Através do painel de controle é
gerenciado  os artigos, menus, módulos, mídias, usuários e demais funcionalidades.

    Imagem 5: Painel de controle
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Na imagem 6 é mostrada a  estrutura do site:

Conteúdo encontra-se a opção de criar Novo artigo,  ao clicar em
artigos, será exibido os artigos.
Na opção Mídia você poderá ver todas as imagens, documentos que
estão no servidor do site.

Categorias encontram-se todas as categorias, é obrigatória ao
menos uma. Quando o site é criado vem com a categoria
Uncategorized.

Estrutura encontra-se os menus e módulos.

Usuários encontram-se as opções de gerenciamento de usuário;

E m configurações é possível mudar o nome do site clicando na
opção Temas → padrão governo → avançado.

Imagem 6: : Estrutura sítio

Na parte superior do site encontram-se os menus de gerenciamento, ver imagem 7.

Imagem 7: Menus painel de controle

1.  Ao  clicar no ícone do Joomla, a qualquer momento volta para o painel de controle;
2. Gerenciar usuários;
3. Gerenciar menus
4. Gerenciar componentes;

Criação de artigos

Ao clicar em novo (imagem 8) aparecerá
a tela como na imagem 9;

Imagem 8: Criar novo artigo

6



Imagem 9: Edição de Artigo

Na edição do artigo você irá definir um título do artigo, o  apelido é gerado automaticamente a parti
do título do artigo, é recomendado definir um  apelido significativo caso o  título seja muito grande.
O apelido aparecerá na URL depois do nome do site https://ctic.unifesspa.edu.br/  nossos-
servicos.html

O Estado indica a condição do artigo, por padrão quando o artigo é criado
ele vem publicado;

Categoria tem a função de organizar os artigos em uma determinada
categoria.

Acesso indica se o artigo vai ficar público ou registrado, se posto como
registrado somente poderá ser acessado por quem tem usuário no site e
estiver logado.

Imagem 10

Na caixa de texto do artigo pode ser inserido o conteúdo do artigo, também poderá ser adicionado
imagens, links (URL externas, arquivos formato pdf, doc,  etc.). Acima da caixa de texto encontra-
se os menus de formatação de texto.
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Para inserir imagens clique no ícone      aparecerá a tela da imagem 11:

Imagem 11: Adicionando imagem/documento

1. Insira um texto/descrição alternativo para a imagem. 
2. Cria uma nova pasta para enviar imagens do seu computador para o servidor do site.
3. Clicando no ícone indicado no número 3 aparecerá a tela abaixo:

 Imagem 12: Selecionar arquivo
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Ao clicar em Browser aparecerá o gerenciador de arquivos do seu computador para que seja
selecionada a imagem desejada.

Depois que a imagem foi carregada clique em Upload e a mesma aparecerá selecionada como pode
ser observada na imagem 11. Nesta tela clique em insert e a imagem aparecerá no campo de texto
do artigo, a qual poderá ser redimensionada.

Para inserir links selecione o texto que será o link e clique na imagem  será exibida a tela para
selecionar uma imagem, documento ou poderá ser informado endereço de outro site.

Ao clicar no ícone de um documento do lado direto abrirá uma janela na qual poderá ser
selecionado o documento.
Em search você pode pesquisar artigos no site para ser colocado como link.
Em target tem as opções do documento/url/artigo ser aberto “por cima do site” ou em outra aba,
para este último selecione open New Windows. Importante marcar esta opção quando for endereço
de outro site ou um documento, mas se for um artigo do próprio site recomenda-se não selecionar
nada para que abra na mesma aba.
Title é usado para colocar um título para o link, importante para melhorar a acessibilidade do site.
Depois de preencher os campos destacados da imagem 13 clique em insert.

                            Imagem 13: Edição de link

No rodapé da caixa de edição do artigo tem opção de inserir artigo e imagens  de forma rápida.
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Imagem 14 menu de acesso rápido

Ao clicar em artigo abrirá uma janela para escolher o artigo do seu site e ao clicar em imagem
aparecerá a pasta de imagem para ser selecionada a imagem desejada.

Criação de Menu

Para criar um menu clique em

Abrirá a tela mostrada ao lado, nesta você pode
editar um menu, criar um novo e/ou excluir. Ao
clicar em excluir o menu será excluído e com ele
tudo que estiver associado a ele (artigos,
módulos).

Imagem 14: Edição de menu

 Ao clicar em novo abrirá a tela mostrada ao lado:
Digite o título do menu e em tipo de menu pode
ser o mesmo nome do menu.
Em seguida clique em salvar e fechar.
O menu está criado, mas sem nenhum item de
menu.

Para sair da tela sem salvar clique em cancelar.

Imagem 15: Adicionar menu
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Criação de item de menu  

Imagem 16: Editar item de menu
Digite o nome do título do menu;
Clique em selecionar aparecerá a tela para
escolher o tipo do item conforme mostra a
imagem 17;

Dentre as opções mostradas na imagem ao lado a
mais usada é Artigos que apresenta as opções:

Artigo específico: Publica um artigo;

Lista de uma categoria: Publica os artigos de
uma determinada categoria;

Lista de todas as categorias: Publica uma
categoria com as suas subcategorias;

Link de sistema: nesta opção pode ser inserir
endereço de sites externos;

Em seguida selecione  o artigo ou categoria, neste
campo é possível criar o artigo diretamente.

Janela de destino indica se o artigo será aberto na
mesma aba ou em outra. Escolhendo Pai abre na
mesma aba.
Por último clique em salvar e fechar.

  Imagem 17:  Tipos de Item de Menu
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Após realizar os passos anteriores você terá um menu e um item de menu com o artigo ou a opção
escolhida, mas ainda não está publicado. Quem publica todos os conteúdos são os módulos. Nas
próximas seções será mostrado como criar e publicar módulos.

Criação de módulos

Para criar um módulo vá em Extensões → módulos ou clicando em módulo. Será exibida a  página 
mostrada abaixo, clique em Novo, na próxima janela busque o o tipo de módulo desejado. Neste 
exemplo está sendo mostrado como criar o módulo de MENU.
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Módulo de Menu

Dê um título para o módulo, de preferência o mesmo título do menu que será publicado;
Em posição selecione menu principal;

Na aba avançado, em sufixo de classe de menu defina  span8 ou span9. O span define a largura do 
menu
Layout Alternativo, selecione menuprincipal. Salve e atualize a página e verifique se o menu está 
publicado.
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