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1. Login no site
Para login no site Drupal o usuário deverá acrescentar “/user” no final do endereço do site
(exemplo: http://www.unipampa.edu.br/user).
Os usuários cadastrados deverão utilizar usuário e senha institucional para acesso e
completar a questão matemática.

De acordo com o papel do usuário, as opções de interação no site serão apresentadas.
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2. Encontrar conteúdo
Para encontrar conteúdo, basta ir na opção e selecionar status, tipo e/ou idioma desejados
para refino da pesquisa.

3. Publicar notícia
Para criar notícia deve-se ir na opção e preencher os seguintes campos de texto:
– Título;
– Idioma;
– Tag da notícia (selecionar até 3 segurando a tecla Ctrl);
– Linha de apoio, caso necessário;
– Corpo da notícia;
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É possível também colocar imagens relacionadas a notícia. As imagens devem respeitar os
formatos, tamanho e dimensões. Os campos de imagens são os seguintes:
– Imagem para o corpo: é exibida junto ao texto da notícia;
– Imagem para destaque da notícia: é exibida ao final da notícia, podendo ser
composta por várias imagens, formando uma galeria;
– Imagem para slideshow: é exibida em destaque na página inicial do portal (marcar a
opção “Slide ativo” para que seja exibida).
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4. Publicar um documento

Para publicar um documento, selecione a opção, escolha o arquivo (no formato PDF e
respeitando o tamanho máximo) e faça o upload. Deve-se adicionar o título, escolher o
tipo de documento e marcar as tags desejadas caso necessário, lembrando que estas tags
ajudarão os usuários em futuras pesquisas.
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5. Publicar um Link Fixo
Os links fixos estão disponíveis no portal principal e são exibidos em áreas específicas da
página inicial, de acordo com sua categoria (tag). No portal em português, podem ser
exibidos na parte inferior das abas Editais, Boletins de Serviço, Portarias, Eventos,
Concursos, Processos Seletivos, Licitações, Aluno, Professor e/ou TAE. No portal
internacional, são exibidos na aba Cooperação Internacional quando marcados com a tag
Internacionalização.
Para a publicar links fixos preencha os seguintes campos:
– Título;
– Endereço do link;
– Tag do link ou do documento (define em qual aba o link será mostrado);
– Peso (determina a ordem em que os links serão exibidos);
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6. Publicar um banner

Disponíveis no portal principal, os banners são pequenas imagens com links externos
exibidas no carrossel da página inicial.
Para publicar um banner, basta clicar na opção e selecionar o arquivo da imagem
(respeitando as dimensões, tipo e tamanho do arquivo) e preencher o endereço para o
qual aponta.
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7. Tradução de Conteúdo
Para que o conteúdo seja mostrado no portal internacional, após sua criaçãodeve-se clicar
no botão traduzir, no canto superior direito da página de edição.

Uma nova tela com as opções de tradução, em inglês e espanhol, aparecerá para o usuário.
Para criar uma nova tradução, clique em “adicionar tradução” no idioma desejado. Um
editor será aberto com a linguagem selecionada, bastando colocar o texto traduzido no
espaço destinado ao conteúdo.
Em alternativa, para adicionar uma tradução que já foi publicada no idioma estrangeiro,
deve-se colocar o título do conteúdo nesse idioma na parte inferior da página e clicar em
“Atualizar traduções”.
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