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1. Apresentação



Apresentação
Este Manual de Publicação de Conteúdo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as funcionalidades dos diversos elementos 
administrativos dos sites da Universidade Federal da Bahia (UFBA), possibilitando a compreensão do conjunto e ao mesmo tempo 
oferecendo as informações necessárias para realizar publicações.

O Manual de Publicação de Conteúdo é o primeiro documento de instruções, produzido pela Equipe da PROPG/NEHP-STI para pro-
mover o treinamento de pessoas e garantir publicações adequadas em sites da UFBA, e que contém mini-tutoriais voltados para 
cada tipo de conteúdo de publicação.

As instruções de cada item listadas e explicadas neste manual são exemplos reais de aplicação em sites da Universidade Federal 
da Bahia. Independentemente da área de conhecimento, setor ou nível acadêmico característica de cada site, a(o) usuária(o) deve 
seguir este manual para a publicação adequada de cada tipo de conteúdo.
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2. Adicionar Conteúdo



Acervo Digital
Para inserir um conteúdo de Acervo Digital, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.

07

Adicionar Conteúdo | Acervo Digital

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Acervo. 

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Acervo Digital.

O formato de arquivo per-
mitido para este tipo de 
conteúdo é .pdf.
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Coordenação
Para inserir um conteúdo de Coordenação, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Coordenação

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Coordenação.

No campo Nome Completo, insira o nome completo da pessoa a ser cadastrada. Em Função, selecione o papel desempenhado 
pela pessoa. Já no campo Telefone, preencha com o devido número de contato - geralmente, o do próprio setor de trabalho.

Abaixo, no campo E-mail, preencha com o endereço eletrônico correspondente.

Por fi m, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Coordenação.
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Por padrão, a opção Co-
ordenador(a) vem selecio-
nada em Função para fi ns 
técnicos.



Corpo Técnico
Para inserir um conteúdo de Corpo Técnico, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Corpo Técnico

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Corpo Técnico.

No campo Nome Completo, insira o nome completo da pessoa a ser cadastrada. Em Função, selecione o papel desempenhado 
pela pessoa. Já no campo Telefone, preencha com o devido número de contato - geralmente, o do próprio setor desempenhado 
pela pessoa.

Abaixo, no campo E-mail, preencha com o devido endereço eletrônico.

Por fi m, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Corpo Técnico.
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Por padrão, a opção Assis-
tente Administrativa(o) vem 
selecionada em Função 
para fi ns técnicos.



Documentos
Para inserir um conteúdo de Documentos, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Documentos

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Documentos.

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento. 

Em Tipos de Documento, selecione a tipografia correspondente ao seu arquivo a ser publicado.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Documentos

Os formatos de arquivos permi-
tidos para este tipo de conteúdo 
são .doc, .docx, .rtf, .pdf, .pptx, 
.xls, .txt, .pub, .odt, .ods e .odp.
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Dúvidas Frequentes
Para inserir um conteúdo de Dúvidas Frequentes, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Dúvidas Frequentes

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Dúvidas Frequentes.

No campo Título, insira o título da sua publicação. Abaixo, no campo Texto, escreva as informações pertinentes ao seu título.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Dúvidas Frequentes.

Dica: É comum  que 
se escreva uma per-
gunta no campo Tí-
tulo e uma respos-
ta no campo Texto.

Observação: Lem-
bre-se de justificar 
o conteúdo textual 
do campo Texto.
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Editais
Para inserir um conteúdo de Editais, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.

Adicionar Conteúdo | Editais

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Editais.

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento. 

Em Status, selecione a condição atual do edital, sendo possível escolher entre Abertos ou Fechados.

Por fi m, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Editais.

O formato de arquivo per-
mitido para este tipo de 
conteúdo é .pdf.
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Por padrão, a opção Aber-
tos vem selecionada em 
Status para fi ns técnicos.



Formulários
Para inserir um conteúdo de Formulários, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Formulários

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Formulários.

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Formulários.
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Os formatos de arquivos permi-
tidos para este tipo de conteúdo 
são .doc, .docx, .rtf, .pdf, .pptx, 
.xls, .txt, .pub, .odt, .ods e .odp.



Galeria de Fotos
Para inserir um conteúdo de Galeria de Fotos, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Galeria de Fotos

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Galeria de Fotos.

No campo Título, insira o título do álbum. Abaixo, no campo Foto(s), clique em Escolher Arquivo e faça upload das imagens.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Galeria de Fotos.

Dica: É possível inserir 
várias imagens de uma 
só vez, mas, tenha aten-
ção quanto aos forma-
tos de foto permitidos.

Os formatos de arquivos 
permitidos para este tipo de 
conteúdo são .png, .gif, .jpg 
e .jpeg.
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Caso haja a necessidade 
de adicionar mais infor-
mações na publicação, 
use o campo Descrição.



Grupo de Pesquisa
Para inserir um conteúdo de Grupo de Pesquisa, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Grupo de Pesquisa

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Grupo de Pesquisa.

No campo Título, insira o título da publicação. Em Link, preencha com a URL correspondente ao conteúdo a ser publicado. Abaixo, 
no campo Linha de Pesquisa, preencha com a devida área ou campo de estudo da publicação.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Grupo de Pesquisa.
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Notícias e Eventos
Para inserir um conteúdo de Notícias e Eventos, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Notícias e Eventos

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Notícias e Eventos.

No campo Título, insira o título da notícia ou do evento. Em Categoria, selecione o tipo do conteúdo a que se refere a sua publica-
ção. Abaixo, no campo Texto, escreva as informações pertinentes à publicação.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da 
tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Notícias e Eventos.

Observação: Lem-
bre-se de justificar 
o conteúdo textual 
do campo Texto.
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Complemento da Interface.

Os formatos de arquivos permitidos para este 
tipo de conteúdo são .doc, .docx, .rtf, .pdf, 
.pptx, .xls, .txt, .pub, .odt, .ods e .odp e .jpg, 
.jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .eps e .svg.

Dica: Se necessário, 
utilize também os 
campos Imagem e 
Arquivo para com-
por a publicação.



Projeto de Pesquisa
Para inserir um conteúdo de Projeto de Pesquisa, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Projeto de Pesquisa

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Projeto de Pesquisa.

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Projeto de Pesquisa.

Manual de Publicação da PROPG/NEHP-STI

Os formatos de arquivos permi-
tidos para este tipo de conteúdo 
são .doc, .docx, .rtf, .pdf, .pptx, 
.xls, .txt, .pub, .odt, .ods e .odp.



Próximas Defesas
Para inserir um conteúdo de Próximas Defesas, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Próximas Defesas

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Próximas Defesas.

No campo Título, insira o título da sua publicação. Em Data da Defesa, use os campos Data e Time e preencha com a data e o ho-
rário correspondente, respectivamente. Abaixo, no campo Texto, escreva as informações pertinentes a publicação.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Próximas Defesas.

Observação: Lem-
bre-se de justificar 
o conteúdo textual 
do campo Texto.
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Regimento
Para inserir um conteúdo de Regimento, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Regimento

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Regimento.

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Regimento.

O formato de arquivo per-
mitido para este tipo de 
conteúdo é .pdf.

Manual de Publicação da PROPG/NEHP-STI



Resultados de Editais
Para inserir um conteúdo de Resultados de Editais, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Resultados de Editais

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Resultados de Editais.

No campo Título, insira o título do documento. Abaixo, no campo Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça upload do documento.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Resultados de Editais.

O formato de arquivo per-
mitido para este tipo de 
conteúdo é .pdf.
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SlideShow
Para inserir um conteúdo de SlideShow, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | SlideShow

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em SlideShow.

No campo Título, insira o título da publicação. Em Imagem, clique em Escolher Arquivo e faça upload da sua imagem. Abaixo, no 
campo Link, preencha com a URL desejada para a sua publicação.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de SlideShow.

Os formatos de arquivos 
permitidos para este tipo 
de conteúdo são .png, .gif, 
.jpg e .jpeg.
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Teses e Dissertações
Para inserir um conteúdo de Teses e Dissertações, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Teses e Dissertações

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Teses e Dissertações.

No campo Título, insira o título do documento. Em Autor(a), preencha com o(a) devido(a) autor(a). Para Orientador(a), também 
preencha com o(a) devido(a) orientador(a).

Já no campo Ano da Publicação, informe o ano em que o documento foi publicado. Em Arquivo, clique em Escolher Arquivo e faça 
upload do seu documento. Abaixo, no campo Categoria, escolha a tipografi a correspondente ao documento.

Por fi m, clique em Salvar, na parte inferior da 
tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Teses e Dissertações.
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Os formatos de arquivos permi-
tidos para este tipo de conteúdo 
são .doc, .docx, .rtf, .pdf, .pptx, 
.xls, .txt, .pub, .odt, .ods e .odp.

Há um modelo alternativo 
para Teses e Dissertações 
em que se utiliza o link de 
um repositório específi co.



Vídeos
Para inserir um conteúdo de Vídeos, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Adicionar Conteúdo | Vídeos

Clique em Conteúdo, + Adicionar Conteúdo e depois em Vídeos.

No campo Título, insira o título do vídeo. Abaixo, no campo Link Youtube, preencha com a devida URL do seu vídeo.

Por fim, clique em Salvar, na parte inferior da tela, e o seu conteúdo estará publicado.

Interface de publicação de Vídeos.

O link permitido para 
este tipo de conteúdo 
é exclusivamente do 
YouTube.
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3. Observações



Observações
É imprescindível destacar que este Manual de Publicação de Conteúdo se fundamenta em vertentes pré-determinadas e circun-
dantemente disponíveis de acordo com cada programa responsável por seu devido site. Desta forma, o desenvolvimento deste 
manual se projeta no sentido de abranger e estipular um padrão comum de identidade, de formatação, de estética e de conteúdo 
para todos os sites que se dispõem a se enquadrar no modelo proposto.

Todavia, há também diferenciações em alguns sites da Universidade Federal da Bahia. Tipos de conteúdo como Colegiado, Corpo 
Docente e Corpo Discente, presentes na maioria dos sites, apresentam características próprias, que são pré-determinadas pela 
necessidade de cada programa. Neste caso, se optou por não adicionar cada uma destas variações de tipos de conteúdo, já que 
seria necessário desenvolver um sem-número de versões para contemplar as características de todos os sites.
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4. Encontrar Conteúdo



Interface Geral
Para encontrar um conteúdo, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Encontrar Conteúdo | Interface Geral

Clique em Conteúdo e no quadro Mostrar Apenas Itens Que você pode buscar o conteúdo 
que deseja por meio de três opções: status, tipo e/ou idioma. (Ver Como Filtrar Conteúdos? 
na página seguinte)

Interface Geral.

Status: Permite fi ltrar a busca 
por meio da situação da publi-
cação, ou seja, como publica-
do ou não publicado.

Tipo: Permite fi ltrar a busca 
por meio do tipo de conteúdo. 

Idioma: Permite fi ltrar a bus-
ca por meio do idioma padrão 
do site.

Opções de Atualização: Per-
mite realizar atualizações no 
conteúdo. Algumas opções, 
como Node export e Update URL 
alias, dependem de autorização 
administrativa. Neste caso e so-
mente se for necessário, entre 
em contato com a equipe da 
PROPG/NEHP-STI.

Título: Exibe o título da publicação.
Tipo: Exibe o tipo de conteúdo da publicação.
Autor: Exibe a(o) usuária(o) que publicou o conteúdo.
Status: Exibe a situação da publicação (publicado ou não publicado).
Atualizado: Informa a data e o horário que o conteúdo foi publicado.
Idioma: Informa o idioma padrão do site.
Operações: Permite realizar ações na publicação (editar ou apagar).
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Como Filtrar Conteúdos?
Para encontrar um conteúdo, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.
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Encontrar Conteúdo | Como Filtrar Conteúdos?

Clique em Conteúdo e no quadro Mostrar Apenas Itens Que você tem as seguintes formas de 
buscar o conteúdo que deseja:

Clique para refi nar a busca por conteúdo publicado; não publicado; 
promovido; não promovido; destaque; não destacado; ou qualquer, 
para todas as situações de conteúdo. Por fi m, clique em Filtrar.

Por Status

Clique para refi nar a busca por tipo de conteúdo. Exemplo: Acervo Di-
gital, Corpo Docente, Vídeos e afi ns ou qualquer, para todos os tipos. 
Por fi m, clique em Filtrar.

Por Tipo

Clique para refi nar a busca por opções de idioma do site: Português 
Brasil, inglês, Sem idioma específi co ou qualquer, para todas as op-
ções. Por fi m, clique em Filtrar.

Por Idioma

Refi ne a busca usando mais de um fi ltro. Basta selecionar as opções 
disponíveis de cada um dos fi ltros, citados anteriormente, e, por fi m, 
clicar em Filtrar.

Por Junção

Exemplo

Para buscas mais 
efi cientes, considere 
usar mais de um fi l-
tro de uma só vez.

Dica:  Para limpar os 
fi ltros selecionados, 
clique em Desfazer 
ou em Reiniciar.
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Ações: Editar e Apagar
Para encontrar um conteúdo, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.

29

Encontrar Conteúdo | Ações: Editar e Apagar

Clique em Conteúdo e, abaixo de Opções de Atualização, observe a tabela de barra averme-
lhada, em destaque, que lista todas as publicações, desde as publicadas até as não destacadas. 
Na última coluna da tabela, em Operações, há duas ações clicáveis: editar e apagar.

Interface Geral.

Tenha bastante cuidado ao 
realizar exclusões de publica-
ções. Esta operação não pode 
ser desfeita, pois, todo o con-
teúdo será perdido defi nitiva-
mente.

A mesma precaução deve ser 
considerada ao editar publi-
cações. Após salvar as altera-
ções, estas, não podem mais 
ser desfeitas ou recuperadas.

É possível realizar alterações em publicações, como modifi car o título e o conteúdo 
de uma publicação, que já foi publicadada, valendo o mesmo para publicações não 
publicadas, promovidas, não promovidas, destacadas e não destacadas.

Apagar

Editar

É possível realizar exclusões de publicações, sendo uma operação válida para pu-
blicações já publicadas, não publicadas, promovidas, não promovidas, destacadas e 
não destacadas, igualmente à operação de editar.
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Opções de Atualização
Para encontrar um conteúdo, posicione o cursor do mouse sob a Barra Administrativa.

30

Encontrar Conteúdo | Opções de Atualização

Clique em Conteúdo e no quadro Opções de Atualização você tem as seguintes opções de 
atualização de status do conteúdo:

Dica: Utilize a funcionalidade 
de Despublicar conteúdo se-
lecionado para tornar “invísi-
vel”, por hora, qualquer publi-
cação enquanto você realiza 
alterações no conteúdo ou 
aguarda períodos específi cos 
para publicar, por exemplo. 
Isso também dispensa excluir 
publicações por completas, 
em casos comuns de efetuar 
reiterações no conteúdo.
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Publicar conteúdo selecionado - Efetiva a publicação.

Despublicar conteúdo selecionado - Desfaz a efetivação da publicação.

Promover conteúdo publicado à página inicial - Destaca o conteúdo publicado na página 
principal.

Remover o conteúdo selecionado da página inicial - Desfaz o destaque da publicação.

Colocar o conteúdo selecionado no topo da página - Submete a publicação ao topo da 
página principal.

Tirar o conteúdo selecionado do topo da página - Desfaz a submissão da publicação.

Excluir conteúdo selecionado - Apaga a publicação defi nitivamente.

Node export - Exporta o código HTML da publicação para um arquivo de leitura (.export).

Update URL alias - Atualiza o endereço URL da publicação. (Requer acesso administrativo)

Marque a publicação que receberá a atualização, selecione uma opção e clique em Atualizar. Interface de Geral.
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