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UMA  PALAVRA  SOBRE  O PROJETO

A necessidade de se construir páginas eletrônicas para cada setor da UERN foi sentida pela primeira  
vez há bem mais de 10 anos, quando o primeiro Portal da instituição foi criado. 

A realização do presente projeto, de seus objetivos e metas, iniciou-se em 2008. De fato, data de  
julho de 2008 as primeiras reuniões visando a sua execução, aí incluindo a escolha das primeiras comissões  
responsáveis  pela  elaboração  do  conteúdo  e  da  primeira  equipe  encarregada  da  programação  visual  e  
estrutural. Levamos quatro anos para concluir um Piloto do projeto, constituído das páginas da reitoria, das  
pró-reitorias e daquelas dos departamentos e cursos da FAFIC e FACEM, duas das maiores unidades da 
UERN.  Esse  Piloto  foi  lançado  em 28  de  setembro  de  2012,  por  ocasião  da  Assembleia  Universitária 
comemorativa aos 44 anos da UERN.

Podemos nos perguntar por que se levou tanto tempo para se concluir o Piloto.  É possível que a 
resposta à pergunta aponte para equívocos em relação à metodologia de trabalho adotada, tanto no que tange  
ao trabalho em si, uma vez que não havia experiência anterior em que se espelhar e toda a dinâmica do 
trabalho precisou ser criada por quem participava da experiência, como no que diz respeito ao engajamento  
da equipe - ninguém teve carga horária  específica para tal. À parte isto, talvez caiba também na explicação a 
alusão a uma variável ligada à nossa cultura acadêmica, em que o trabalho em equipe, por solicitação de uma  
demanda, não é uma prática efetiva corrente, apesar de insistentemente presente em nosso discurso.  Do 
ponto de vista  individual,   a  Instituição conta  com recursos  humanos da mais  alta  qualificação,  alguns 
mesmo brilhantes. No entanto, a sinergia nos departamentos, resultando em trabalhos inspirados e ágeis, não 
existe na razão direta desses valores individuais.  

 Como já assinalado, desde julho de 2008 estamos empenhados em criar um novo PORTAL UERN, 
com um lay-out mais atrativo, mais interativo e de mais fácil navegação, e com muito mais informações 
sobre a Administração Superior, as faculdades, os departamentos e cursos. É um trabalho enorme, de grande 
amplitude, pioneiro, e, por todas estas singularidades, um trabalho de fato coletivo. É essa mobilização do  
coletivo em função de um objetivo comum que apresenta desafios muito concretos.

Confiamos, no entanto, que, de todo modo, os quatro anos de trabalho consumidos na elaboração do 
Piloto,  embora  de  modestos  resultados  concretos,  geraram uma  experiência  que  pode  ser  investida  na 
melhoria do trabalho das equipes, com consequente aceleração da conclusão doo Portal.

Cremos que existe boa vontade dos professores em trabalhar por seu departamento e, além da boa  
vontade, competência. Temos, portanto, os ingredientes fundamentais para realizar o que almejamos.

Aécio Cândido de Sousa
Coordenador do Projeto

P.S.: Este documento está disponível no endereço abaixo:

 http://www.uern.br/pdf/Documentos/Portal-UERN-Politica-de-Conteudo.pdf
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UMA  PALAVRA  SOBRE  O NOVO PORTAL

1. O que é o novo Portal e que mudanças ele traz 

O Novo Portal UERN apresenta um lay-out mais atrativo, é de mais fácil navegação e conta com 
muito mais informações. Ele está projetado para conter sites de cada faculdade, de cada departamento e de  
cada curso da UERN.  Sua primeira etapa, como projeto piloto, foi lançada no dia 28 de setembro de 2012.  
Ela envolveu duas faculdades (a FAFIC e a FACEM, cada uma delas com 5 departamentos), um campus  
avançado (o Campus de Patu), e os órgãos da Administração Superior.  Foram construídos nesta fase 38 sites,  
cada um deles com pelo menos 10 páginas. 

2.  A lógica do novo portal – como as informações estão organizadas

Três  perspectivas  lógicas  presidem a  organização  do  menu  do  novo  Portal:  a  lógica  dada  pela 
estrutura organizacional,  a lógica derivada dos usuários e uma lógica ligada aos serviços que a UERRN  
oferece. 

O  menu  principal,  disposto  na  horizontal,  em  cima  da  página,  traduz  a  lógica  da  estrutura 
organizacional. Ele é composto pelos seguintes itens: Institucional, Pró-reitorias, Cursos, Faculdades, Campi 
e Núcleos. 

No item  Institucional  encontramos informações sobre  a Administração Superior.  Ele contém os 
seguintes sub-itens: UERN, Estrutura, Documentos, UERN em Números e Pesquisador Institucional.  Em 
UERN, por exemplo, encontramos informações sobre a história da UERN, sobre sua Missão, sobre a equipe 
gestora e também um Museu Virtual. 

No item Cursos, tem-se uma lista completa de todos os cursos ofertados, tanto nos campi como nos 
núcleos, e também por níveis - de graduação, de pós-graduação e de extensão.

Um menu vertical no lado esquerdo da tela organiza-se por outra lógica, aquela que leva em conta 
os usuários mais frequentes do portal. No nosso caso, professores, alunos e servidores técnicos. Esta lógica  
se estende ao menu do lado direito da tela, criando um ambiente para outro tipo de usuário: o estudante que 
deseja ingressar na UERN.

No ambiente  Alunos, vamos encontrar os seguintes itens: Portal do Aluno, Biblioteca, Manual do 
Estudante, Assistência (o que inclui as informações sobre a assistência ao estudante portador de necessidades  
especiais), e Colação de Grau. 

Um  outro  menu,  no  lado  esquerdo  da  tela, oferece  informações  submetidas  a  uma  terceira 
perspectiva lógica,  aquela regida pelos  serviços que a UERN oferece:  os serviços ligados ao Ensino,  à 
Pesquisa e à Extensão. 

No  novo  Portal  foram  criados  sites  para  faculdades,  departamentos  e  cursos.  No  site  do 
departamento vamos encontrar todas as informações relativas ao corpo docente, às atividades de pesquisa, 
de extensão e de pós-graduação existentes naquele departamento; as atividades acadêmicas disponíveis para 
a  complementação da formação dos alunos,  como iniciação científica,  iniciação à docência,  projetos  de 
extensão e as informações relativas ao funcionamento dos cursos. 

Isto  porque  o  departamento  é  o  administrador  do  curso. Ele  gerencia  a  oferta  de  disciplinas,  a 
elaboração do horário e a distribuição da carga horária docente. É ele quem organiza o trabalho de orientação  
acadêmica, a oferta de estágios e a orientação de trabalhos de conclusão de curso. Ou seja: o departamento 
cuida de toda a burocracia concernente ao funcionamento do curso. 

No  site do curso  vamos encontrar  todas as informações contidas no seu projeto pedagógico: os  
objetivos  do  curso,  o  perfil  do  egresso,  a  estrutura  e  a  matriz  curricular,  as  normas  sobre  estágio  e  
monografia, além de outros documentos.
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1. JUSTIFICATIVA

A Internet é uma ferramenta fantástica de informação, infelizmente ainda sub-utilizada por nós na 
UERN.  Ela permite que tenhamos permanentemente ao nosso lado, em casa, a partir de qualquer lugar do 
planeta, a possibilidade de dispor de todas as informações relativas a uma instituição.  Nosso tempo nos  
premiou com a eliminação dos deslocamentos: não é preciso ir a Nova Iorque para se obter  informações 
sobre a ONU.  Pode-se saber tudo sobre ela sem sair de casa.  É este raciocínio que precisa ser aplicado entre  
nós: ninguém precisaria vir até a UERN só para saber quem são os professores do Curso de Ciências Sociais, 
por exemplo, o que eles pesquisam, quantas bolsas de monitoria há no curso, qual a titulação dos professores, 
que tipo de profissional o curso se propõe a formar, etc.  Tudo isso o interessado poderia saber sem sair de  
casa.

Mas infelizmente nossas informações estão guardadas. Desse modo, o serviço que oferecemos perde  
em dinâmica e eficiência.

Quem pode  se  interessar  pelas  informações  que  mantemos  guardadas?   A comunidade  interna, 
formada por professores, técnicos administrativos e alunos; nossos pares da comunidade externa, os órgãos 
governamentais  de  gestão  universitária  e  fomento,  empresas,  estudantes  interessados  em  entrar  na 
universidade, nossos egressos, o público em geral. E o que precisamos informar?

♦ Como são organizados nossos cursos, o que eles ensinam, quem é responsável por esse ensino, 
etc. (informações sobre o ensino);

♦ o que produzimos de conhecimento novo (informações sobre pesquisas e seus resultados);
♦ que outros serviços oferecemos (informações sobre a extensão);
♦ como funcionamos (nossa legislação, programas e projetos);
♦ etc.

Ainda hoje, quem desejar estas informações, o que deverá fazer? Deslocar-se à UERN, procurar o  
secretário ou secretária do departamento... e correr o risco de não obter a informação desejada. Pode, claro,  
usar o telefone, mas o risco de insucesso não será alterado.

Este  é  um  martírio  indecente  nos  dias  de  hoje.  Todas  as  informações  sobre  os  cursos,  sobre  
professores, pesquisas, serviços, eventos, etc. poderiam estar disponíveis para qualquer pessoa em qualquer 
parte do mundo. Temos esta possibilidade fantástica, impensada pela geração de nossos avós, e nós não a 
valorizamos plenamente. 

Precisamos mudar este quadro! Vamos colocar na rede todas as informações sobre nossos cursos: os  
objetivos do curso, sua história, a importância da formação na área, o quadro de professores e suas áreas de 
especialização,  o  quadro  de  disciplinas,  seus  respectivos  programas  e  bibliografias,  as  pesquisas  do 
departamento,  etc.,  etc.  Com essas  informações facilmente  acessíveis,  nosso próprio  trabalho  melhorará 
muito. Não precisaremos mais perder horas e horas abrindo e fechando pastas à procura de uma informação.

2. OBJETIVOS

. Disponibilizar na rede informações sobre a gestão e sobre o ensino, a pesquisa e a extensão ofertados pelas  
faculdades, departamentos e cursos da UERN. 

3. METAS

. Construção de uma página eletrônica para cada setor da Administração Superior e para cada faculdade,  
campus avançado, núcleo, departamento e curso da UERN. 

4. METODOLOGIA 
Cada  página  será  elaborada  e  administrada  pelo  setor  diretamente  interessado 
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(secretaria da pró-reitoria, faculdade ou campus, secretaria do departamento). Diante disso, para se 
chegar ao lançamento da página, alguns procedimentos comuns precisam ser adotados. 

Para a página ser lançada, há dois tipos de trabalho necessários:

1. o trabalho de elaboração do conteúdo da página, 

2. o trabalho de alimentação da página.

4.1. Elaboração do conteúdo da página

Entende-se  por  conteúdo  o  conjunto  de informações  a  serem divulgadas  na  página.  O 
conteúdo de cada página está organizado em torno de um menu padrão, disponível nos itens finais 
deste texto.  A organização do conteúdo diz respeito, portanto, à  coleta das informações e a sua 
transformação num texto. 

Uma equipe de três professore(a)s, com boa capacidade de redação, mais um(a) servidor(a)  técnico-  
administrativo(a), é plenamente suficiente para a elaboração da Página do Departamento e da Página do 
Curso. 

A equipe deve ser escolhida pelo chefe do Departamento, com nomeação formalizada  por portaria 
do reitor.

A Página da Faculdade/Campus deve ter outra equipe de elaboração, formada por um(a) 
professor(a)  e  por  um(a)  servidor(a)  técnico(a),  indicada  pelo  diretor  e,  do  mesmo  modo, 
formalizada por ato do reitor.
 

O trabalho que visa reunir informações para a Página do Departamento é diferente daquele 
cujo fim é a  Página do Curso.  As informações concernentes à  Página do Departamento estão mais 
dispersas e precisam, portanto, ser reunidas. Elas estão na secretaria do departamento, no DARE, nas pró-
reitorias, nos textos de projetos departamentais, e também com cada professor. É preciso, portanto, recorrer a 
todas estas fontes para juntar as informações.  

As informações relativas à  Página do Curso estão todas concentradas no Projeto Pedagógico do 
Curso. 

As informações necessárias à  Página da Faculdade/Campus também precisam ser coletadas em 
várias fontes.  

4.1.1. Diferenças entre o menu do departamento e o do curso 

A lógica que preside a organização do menu da Página do Departamento e o da Página do Curso 
carece ser explicada. 

Primeiro que tudo, uma informação histórica: gastou-se pelo menos dois anos para se chegar a uma  
ideia mais ou menos consensual sobre a distinção entre um menu específico do departamento e outro do 
curso. Mesmo assim, no decurso da execução do projeto, o contato mais intenso e frequente com as equipes 
de elaboração das páginas nos departamentos fez com que alterássemos consideravelmente ambos os menus, 
quer  incorporando  novos  itens,  quer  criando  sub-menus  e  deslocando  para  eles  conteúdos  que  se 
encontravam sob outra denominação ou sob outro status (hierarquia).
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Também é importante precisar quem é nosso navegante alvo. Em primeiro plano, é nosso aluno; em 
segundo, jovens pré-universitários que procuram informações sobre uma possível área de opção profissional; 
em terceiro, o público em geral.

4.1.1.1. Menu do Departamento

O departamento é o administrador do curso. Ele gerencia a oferta de disciplinas, a elaboração do 
horário e a distribuição da carga horária docente. É ele quem se dirige a outros departamentos em busca de 
professores para determinadas disciplinas, quem organiza o trabalho de orientação acadêmica, a oferta de  
estágios  e  a  orientação  de  trabalhos  de  conclusão  de  curso.  Ou  seja:  o  departamento  cuida  de  toda  a 
burocracia concernente ao funcionamento do curso. 

Além disso, ele gerencia a pesquisa de seus docentes (dando pareceres inicias sobre os projetos,  
concedendo carga horária, supervisionando o desenvolvimento dos trabalhos), a iniciação científica e outros 
programas formativos (publicando editais e organizando a seleção de bolsistas, avalizando as propostas dos 
professores, acompanhando o trabalho desenvolvido), a extensão (divulgando as políticas e os programas 
institucionais  da  área,  formulando  política  departamental  concernente,  acompanhando  o  trabalho 
desenvolvido por seus docentes e discentes). 

Desse  modo,  na  página  do  departamento estarão  todas  as  informações  relativas  à  vida  dos 
professores e a suas atividades (docentes, de pesquisa e de extensão) e à vida dos alunos, uma vez que  
também é o departamento quem administra a vida escolar deles.

4.1.1.2. Menu do Curso 

A atividade ensino, para o departamento, materializa-se na oferta de cursos. Esta é, portanto, mais  
uma atividade do departamento. No entanto, é a atividade primeira, já que nos caracterizamos, primeiro que 
tudo, como uma instituição de ensino e não como uma instituição de pesquisa, como ocorre com os centros 
especializados.   Os  cursos  ofertados  possuem um projeto  bem definido,  acabado,  preciso  –  o  Projeto  
Pedagógico. Esse projeto pedagógico interessa a muita gente – aos alunos, aos possíveis alunos, à gestão 
universitária e à sociedade em geral.  Daí  se justifica criar  uma página específica para a divulgação das  
informações contidas no PPC. Assim, a página do curso deve tratar apenas das informações relativas a ele. 
Estritamente delas. O objetivo da página é permitir ao aluno que ele conheça, em detalhes, a proposta para 
sua formação acadêmica. Uma característica dessas informações é que elas são informações fixas. Só serão  
alteradas quando aprovado um novo Projeto Pedagógico. 

Como cada página tem o seu menu próprio e tem também fontes diferentes para o fornecimento das 
informações, o trabalho fluirá mais rapidamente se se levar em conta a necessária divisão de tarefas.

4.1.2. Divisão de Tarefas

No  âmbito  do  departamento,  dos  três  professores  da  equipe  de  elaboração,  um  deve  ficar 
responsável pela elaboração da Página do Departamento, outro pela elaboração da Página do Curso. O 
terceiro, alguém com um perfil de bom redator, ficará encarregado de revisar todo o texto produzido pelos  
outros  dois,  atentando  para  a  correção  gramatical  e  para  a  atratividade  do  estilo.  Este  último  será  o  
coordenador do grupo (na solicitação ao reitor para emissão de portaria, esse coordenador deve ser indicado  
pelo chefe do departamento).

O professor responsável pela Página do Departamento precisará do auxílio do(a) secretário(a) do 
departamento para garimpar as informações, na própria secretaria do departamento, em outros setores da 
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UERN e junto aos professores. 
O cuidado com a linguagem é fundamental. Todos os textos informativos precisam ser redigidos em 

linguagem objetiva e clara. Logo, é preciso ter em mente que a redação que serve ao Projeto Pedagógico –  
técnica, acadêmica, especializada – não serve à divulgação das mesmas informações para o grande público. 

Algumas informações aparecem na forma de tabelas, outras na forma de cifras, outras, ainda, na  
forma de texto. Desse modo, há alguns textos que precisam ser especialmente escritos. São aqueles que 
tratam da apresentação  de um setor  (Faculdade/Campus,  Departamento ou  Curso)  ou de  uma atividade 
acadêmica (Pesquisa, Extensão). 

Para facilitar o trabalho do(a) servidor(a) técnico(a) encarregado(a) de alimentar a página, cada item 
do Menu deve figurar num arquivo à parte. Caso o item contenha vários sub-itens, o conjunto deve ser 
colocado numa única pasta.

A mesma metodologia deve ser adotada pela equipe responsável pela Página da Faculdade ou pela 
do Campus. 

4.1.2.1. Como Elaborar o Conteúdo da Página do Departamento 

O professor responsável pela Página deve escrever os seguintes textos de apresentação: 

. apresentação do Departamento,

. apresentação da Graduação

. apresentação da Pós-Graduação (lato e/ou stricto sensu, se houver)

. apresentação da Pesquisa no Departamento 

. apresentação da Extensão no Departamento

. apresentação da Iniciação Científica

. apresentação dos Eventos mais importantes na área, com links

Também compete ao professor responsável a indicação de links para a Biblioteca Virtual.

O(a) servidor(a) técnico(a) deve preparar, e repassar para o professor responsável, os seguintes 
quadros:

       . quadro com os docentes do Departamento
       . quadro com os grupos de pesquisa do Departamento (e links)
       . quadro com as pesquisas em andamento
       . quadro com as dissertações e teses dos professores do Departamento
        . quadro com os docentes em capacitação (também docentes aposentados, docentes em licença 

especial e docentes cedidos)
        . quadro com os projetos de extensão em execução
        . quadro com as monografias produzidas pelos alunos nos últimos 5 anos (pelo menos)

4.1.2.2. Como Elaborar o Conteúdo da Página do Curso 

A elaboração  do  conteúdo  da  Página  do  Curso  é,  em  certa  medida,  mais  simples  que  a  do 
Departamento, tendo em vista que o conteúdo está todo no Projeto Pedagógico. O trabalho a ser feito é, desse 
modo, a seleção da informação, sua retirada do Projeto Pedagógico e o trabalho de redação de cada texto  
selecionado, lembrando o que já foi dito: em geral, “a redação que serve ao Projeto Pedagógico – técnica,  
acadêmica, especializada – não serve à divulgação das mesmas informações para o grande público”.   

Este trabalho, portanto, cabe ao professor responsável pela Página. A lista de egressos ele solicita 
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ao DARE , se a secretaria do Departamento/Curso não dispuser dela.

4.1.2.2.1. O que cabe ao professor-coordenador da Página do Departamento e do Curso

Cabe ao professor-coordenador a revisão final das páginas, aí incluídas a avaliação do conteúdo e a 
redação final. 

Também cabe a ele a escolha das fotos que servirão de ilustração.

As fotos  podem ser  conseguidas  com professores  e  servidores  técnicos do departamento,  já existentes  ou  
encomendadas. Quando as fotos de arquivos do departamento ou de professores não forem suficientes ou adequadas, o  
professor-coordenador pode solicitar ao fotógrafo da AGECOM a produção delas (fones 3315-2144 / 3315-
2115). Servem como ilustração fotos de: reuniões; aulas em sala e aulas de campo; laboratórios; alunos nos jardins e 
corredores, em grupos ou isolados; eventos promovidos; colações de grau; professores e servidores técnicos. 

Na Página do Departamento, na da Faculdade e na do Campus, o item Apresentação, que finaliza com a equipe 
do setor  e seus contatos, pode ser ilustrada com fotos 6 x 8. 

4.1.2.3. Como Elaborar o Conteúdo da Página da Faculdade/Campus  

O professor responsável pela elaboração da página deve escrever as seguintes apresentações:
.  apresentação  da  faculdade,  atentando  para  o  conteúdo  que  está  proposto  no  menu 

disponibilizado mais à frente
. apresentação sintética dos departamentos, com os links correspondentes, uma vez que o  

acesso a eles pode se dar por esta página
. apresentação da assistência ao estudante e da iniciação científica presente na faculdade 
. apresentação dos direitos do estudante e da avaliação institucional
. apresentação do movimento estudantil presente na faculdade 
.  identificação dos documentos institucionais da faculdade e preparação deles para serem 

disponibilizados na página. 
. escolha das fotos que servirão de ilustração (ver esclarecimentos no item 4.1.2.2.1.)

             Estas mesmas instruções servem para o professor responsável pela Página do Campus, uma vez que 
os menus de ambas se equivalem. 

4.2.  Alimentação da Página 

O trabalho de alimentação da página é realizado por um servidor técnico-administrativo do setor. 
Para realizar esse trabalho, o servidor precisa estar cadastrado e dispor de uma senha. 

4.2.1. Como credenciar o servidor no Sistema 

O chefe imediato do servidor precisa fazer a solicitação de credenciamento à UPD, por e-mail, no 
endereço  controledepaginas@uern.br . No e-mail, é necessário que o chefe informe o nome completo do 
servidor e o número de matrícula. A partir daí, este  receberá uma senha de acesso ao ambiente informacional 
(chamado de “Controle de Página”) que abrigará as páginas em construção, e poderá começar seu trabalho. 
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4.2.2. Como acessar o ambiente de trabalho “Controle de Página”

 Entrar sempre pelo domínio UERN, no endereço:   https://seguro.uern.br/controledepaginas

4.2.3. Como inserir o conteúdo (texto)

O conteúdo pode ser digitado diretamente na área da página ou copiado de outro documento, observando 
as instruções a seguir. Estas mesmas instruções também estão disponíveis em alguns vídeos tutoriais relativos ao 
Sistema de Controle de Páginas, no endereço www.uern.br/tutoriais 

4.2.3.1. Transferência de texto em word para a área da página 

Selecione o texto a ser transferido, copie-o e cole-o diretamente no editor.

4.2.3.2 Como editar o texto

Passos
a) Inserir um espaço e um traço (ver comando na Barra de Ferramentas) antes e depois dos textos. 
Razão: tornar a visualização mais agradável.
b) Intercalar um espaço entre os parágrafos. 
Razão: tornar a visualização mais agradável.
c) Usar os títulos de forma hierárquica (Ver vídeo tutorial Como deixar minha Página mais elegante?)

4.2.3.4. Como adicionar um link [Veja como exemplo a linkagem do docente ao seu currículo  
na Plataforma Lattes]

Passos:

a) Abrindo um novo guia, acessar o CNPq: www.cnpq.br
b) Buscar Plataforma Lattes
c) Acessar o currículo do docente
d) Com o botão direito, copiar o endereço
e) Voltar para o ambiente Controle de Página
f) Selecionar o nome do docente 
g) Na Barra de Ferramentas, clicar no ícone “Corrente Fechada”
h) Inserir na janela que se abre, no campo Link URL, o endereço copiado 
i) No campo Título, identificar o link: Currículo de Fulano de Tal   
j) Clicar no campo Inserir
l) Salvar

4.2.3.5. Como adicionar fotos ao site (como importar fotos salvas no seu computador)

4.2.3.5.1. Preparação da foto para ser adicionada

Passos

a) As fotos devem estar em formato jpg, com tamanho máximo de 200 kb. 
b) Se a foto tiver um tamanho maior, deve-se usar um programa de edição de imagem para fazer a redução.
c) Criar atalho, a partir do qual a foto será anexada.
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4.2.3.5.2. Adição da foto

Passos:

a) Abrir o menu no ambiente Página de Controle
b) Localizar, no  canto direito da página, os campos IMAGENS e ARQUIVO
c) Clicar na opção Imagem. Abrir-se-á uma nova janela com a opção LISTA DE IMAGENS
d) Para adicionar a imagem desejada, acessar o modelinho de página que aparece. Outra janela se abrirá com a 
opção de busca da foto que se quer adicionar
e)  Depois  de encontrada,  clicar  em ENVIAR para  que a  foto  (atalho) possa ficar  disponível  para  copiar o 
endereço
f) Voltar para a página do menu e acessar o local em que se quer inserir a foto
g) SELECIONAR a palavra onde irá colar o endereço da foto
h) Na barra de ferramentas, clicar no ícone CORRENTE FECHADA (insert/Edit link)
i)  Será  aberta  nova janela  onde deverá ser  colado o endereço (URL) que foi  copiado e  o título  (Title)  que  
identifica a foto 
j) Clicar em INSERT
l) Fechar a janela e salvar a alteração da página

4.2.3.6. Como inserir tabelas

Há duas formas de inserir tabelas: a) construir a tabela diretamente no editor; b) copiar a tabela previamente feita 
no word e colar no editor.

4.2..3.7  Como  Inserir  arquivos  (existe  um  vídeo  tutorial  sobre  este  assunto  em 
www.uern.br/tutoriais )

Passo 1 - Na seção Consulta de Páginas, clique no link Arquivos, conforme figura abaixo:

Passo 2 – Clique na figura destacada abaixo: 

Passo 3 -  Escolha o arquivo e depois clique em enviar.
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Ao fazer o envio do arquivo, será gerado uma URL. Aparecerá o seguinte:

Passo 4 – Selecione e copie o endereço (URL) do arquivo para o bloco de notas ou editor de texto de sua 
preferência.

Passo 5 – Para fazer o hiperlink, siga os passos descritos no (item 4.2.3.4. Como adicionar um link).

4.2.3.7.   Diagramação  das  páginas

Mesmo o programa não dispondo de muitas opções de fontes, a falta de instruções relativas ao uso 
delas gerou muitas discrepâncias na apresentação do conteúdo de cada departamento. Essas diferenças se  
deram em relação ao espaçamento, ao tamanho da fonte e ao uso de títulos e sub-títulos. Tentando resolver 
este problema e procurando dar maior homogeneidade à formatação dos textos, elaboramos as instruções  
seguintes.

4.2.3.7.1. Tamanho da FONTE

 O  sistema  não  disponibiliza  a  ferramenta  fonte.  Isto  significa  que  o  corpo  do  texto  segue 
automaticamente um formato padrão. Porém, para se dar destaque, nos casos necessários, podemos 
utilizar a ferramenta disponível  no SISTEMA DE  CONTROLE DE PÁGINAS – Administração de 
Aplicativos como: TÍTULO 3, TÍTULO 4, TÍTULO 5 e TÍTULO 6.

Em que situações vamos utilizar esse recurso?

 Para destaque de um  subtítulo. Quando for o caso, usar TÍTULO 3;

 Para destaque de algo que esteja  como  tópico,  no decorrer  da página.  Dependendo da 
importância, usar TÍTULO 3 ou TÍTULO 4.

Para destacar algo no meio do texto, use negrito ou itálico, conforme achar melhor.
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4.2.3.7.2. Espaçamento 

O  espaçamento  entre  as  linhas  já  está  padronizado,  porém  precisamos  padronizar  o 
ESPAÇAMENTO

a) entre os  PARÁGRAFOS 

b) entre o título do TÓPICO e o início do texto que o sucede.  

Portanto:

• dê um espaço  entre os  parágrafos; 

• dê  um ou dois espaços entre cada  tópico do meio da página e o início do texto que o 
preceder, conforme tenha usado TÍTULO 4 ou TITULO 3 (neste caso é necessário dar os 
dois espaços para que o texto não seja afetado no tamanho definido para o TÓPICO). 

 4.3. Texto

Seguem aqui algumas observações a respeito da grafia de alguns termos. 

Ao escrever um numeral de um dígito, evitar escrevê-lo na forma 03, por exemplo, em frases como 
“O departamento conta com 03 doutores e 05 mestres”. Preferir sempre 3 doutores e 5 mestres. Quando se 
tratar da unidade, em vez de escrever  01 doutor, preferir a forma por extenso  “um doutor”.  E jamais se 
referir de forma dupla ao numeral,, isto é, usar a forma numérica e seu nome por extenso: “O departamento 
conta com 03 (três) doutores e 05 (cinco) mestres”. 

Em textos  com poucas  referências  quantitativas,  é  preferível  escrever  os  números  por  extenso,  
quando se tratar de números com uma cifra. A partir de duas, escrever como número.

Escreva UERN sempre em caixa alta. É uma sigla. Os mesmo vale para a sigla das faculdades e  
campi. 

OBSERVAÇÕES  IMPORTANTES

1. Nunca esquecer de salvar os acréscimos ou supressões feitos. 
2. Fechamento do ambiente de trabalho. Sair sempre através da caixa de diálogo indicada. 
Razão:  não  procedendo  assim,  o  sistema  ficará  aberto  para  o  operador  e  ao  tentar  uma  nova  entrada  será 
necessário o uso da assinatura eletrônica. 

5. MODELOS  DE MENU

Após  muitas  reuniões  e  debates,  com as  comissões  criadas  nos  departamentos  participantes  do 
Projeto Piloto (departamentos da FAFIC e da FACEM), foram estabelecidos os menus de cada uma das  
páginas. 

Importante: no caso de a unidade ou o departamento não possuir informações para um dado item do 
menu, solicitar a  retirada daquele item, no endereço  controledepaginas@uern.br     
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5.1. PÁGINA  ELETRÔNICA  DA  FACULDADE  

      

Menu  Conteúdo

Apresentação Texto de no máximo 30 linhas apresentando a história da faculdade: ano de criação, 
os primeiros cursos, os cursos mais recentes. Aspectos atuais: número de professores, 
de  estudantes,  o  que  a  faculdade  tem  de  bom  para  oferecer  aos  estudantes  -  a 
qualidade de seus professores, a pertinência da pesquisa e da extensão, o apoio aos 
estudantes   (bolsas,  iniciação  científica,  aulas  de  campo)?  Informações  sobre  a 
capacitação  docente  e  a  pesquisa  na  faculdade.  Nome  do  diretor,  vice,  e  equipe 
técnico-administrativa. Ilustrar com fotos, se quiser. Endereços e telefones.

Institucional Links  para  documentos  da  faculdade  (portaria  de  criação,  editais,  convocações, 
Resolução  sobre  Avaliação,  formulários de  Requerimento  de  2ª  Chamada,  de 
Histórico, de Diploma e outros)

Departamentos Links para os departamentos.

 Vida Estudantil 

Assistência ao Estudante -  Apresentação dos programas de suporte ao estudante 
existentes na faculdade, tanto os de  caráter acadêmico (PIBIC, PIM, PET, estágios 
remunerados,  participação em eventos científicos) como os de caráter assistencial 
(residência universitária, políticas de inclusão). O que fazer para ter acesso a esses 
programas. [Orientar para entrada na página do DAE e do DAIN]. Falar sobre o 
Ciência sem Fronteiras.

Direitos do Estudante – regulamentação sobre 2ª chamada, abono de faltas, etc. Ou 
link para o Manual do Estudante. Avaliação Institucional: o que é, como se processa, 
o papel do estudante nela.

Movimento  Estudantil -  A  organização  estudantil:  centros  acadêmicos.  A 
participação em eventos do movimento estudantil. Lista dos centros acadêmicos da 
faculdade, com o nome dos diretores, período do curso e endereço eletrônico.

Publicações
Link para revista  ou outro tipo de publicação que a faculdade possua. Se não há 
página da publicação, pode-se ter aqui uma pequena apresentação dela.

Eventos Links  para  notícias  sobre  eventos  próprios  (dos  departamentos)  ou  para  páginas 
desses eventos.

Calendário Destaque  para  datas  do  Calendário  Universitário  e  outras  datas  de  interesse  da 
faculdade.

13



5.2. PÁGINA   ELETRÔNICA  DO CAMPUS

      

Menu  Conteúdo

Apresentação Texto  de  no  máximo 30  linhas  apresentando  a  história  do  campus:  ano  de 
criação, os primeiros cursos, os cursos mais recentes. Aspectos atuais: número 
de professores, de estudantes, o que o campus tem de bom para oferecer aos 
estudantes - a qualidade de seus professores,  a pertinência da pesquisa e da 
extensão, o apoio aos estudantes  (bolsas, iniciação científica, aulas de campo)? 
Informações sobre a capacitação docente e a pesquisa no campus. Nome do 
diretor,  vice,  e  equipe  técnico-administrativa.  Ilustrar  com  fotos,  se  quiser. 
Endereços e telefones.

Institucional Links para documentos do campus (portaria de criação, editais, convocações, 
Resolução sobre Avaliação,  formulários de Requerimento de 2ª Chamada, de 
Histórico, de Diploma e outros)

Departamentos Links para os departamentos ou cursos, quando se aplicar.

   Vida Estudantil 

Assistência  ao  Estudante  -   Apresentação  dos  programas  de  suporte  ao 
estudante existentes no campus, tanto os de  caráter acadêmico (PIBIC, PIM, 
PET, estágios remunerados, participação em eventos científicos) como os de 
caráter  assistencial   (residência  universitária,  políticas  de  inclusão).  O que 
fazer para ter acesso a esses programas. [Orientar para entrada na página do 
DAE e do DAIN]

Direitos do Estudante – regulamentação sobre 2ª chamada, abono de faltas, 
sistema de avaliação, antecipação de estudos, aluno especial, curso de férias, 
etc. Ou link para o Manual do Estudante.

Movimento  Estudantil -  A organização  estudantil:  centros  acadêmicos.  A 
participação em eventos do movimento estudantil. Lista dos centros acadêmicos 
do campus, com o nome dos diretores, período do curso e endereço eletrônico.

Publicações
Link para revista ou outro tipo de publicação que o campus possua. Se não há 
página da publicação, pode-se ter aqui uma pequena apresentação dela.

Eventos Links para notícias sobre eventos próprios (dos departamentos) ou para páginas 
desses eventos.

Calendário Datas do calendário universitário e outras datas de interesse do campus.

Biblioteca 
Informações  gerais  sobre  a  biblioteca  do  campus,  seu  acervo,  horário  de 
funcionamento,  serviços  oferecidos,  servidores  responsáveis.  Link  para  o 
SIAB.

14



5.3. PÁGINA  ELETRÔNICA  DO DEPARTAMENTO

MENU CONTEÚDO

Apresentação História  do Departamento,  área  do conhecimento de  que  se  ocupa,  cursos  a  que  atende, 
número de professores,  titulação deles.  Pontos fortes  do departamento. Quadro funcional: 
chefe e secretário, responsáveis pela orientação acadêmica e contatos.

Corpo Docente Tela única, sem sub-menus, contendo alguns quadros.
Quadro Corpo Docente, com os docente efetivos, sua formação e área de ensino e pesquisa.
Quadro Professores Substitutos, quando houver, com formação e área de ensino.
Quadro Docentes em Capacitação – com nome dos docentes, programas em que estão, área e 
linha de pesquisa, data de saída e previsão de retorno.
Quadro Aposentados, como o nome do  aposentado, área de ensino e ano de aposentadoria.

Graduação Esta tela é apenas trampolim para a Página do Curso. Colocar link para o curso, ou links, se 
houver mais de um, antecedido por uma frase informativa.

Pós-Graduação Apresentação do curso ou dos cursos de pós-graduação lato e/ou stricto sensu oferecidos pelo 
departamento. Com link para a página eletrônica, se houver.

Pesquisa   -  3  sub-
menus

Grupos  de  Pesquisa  –  apresentação  da  pesquisa  no  departamento:  história,  as  linhas  de 
pesquisa existentes, os pontos  fortes.   Grupos  de  pesquisa  existentes  e   links  para  as 
páginas dos grupos no CNPq. [Não esquecer de linkar].

Pesquisas em Andamento - quadro com as pesquisas em andamento  (com resumo, data do 
início e previsão de conclusão, equipe engajada, bolsistas, etc.).  

Produção Docente – quadro com as dissertações e teses dos professores, seguido, se houver 
as informações,  de outras produções. 

Extensão A extensão no departamento. Acrescentar os Projetos de Extensão em Execução – quadro 
com o nome do projeto, a data de início e de término e a equipe envolvida.

Estudantes  – 4 
sub-menus

Iniciação Científica -  texto sobre a importância da iniciação científica. Se há algum projeto 
no departamento, com bolsa ou sem, apresentá-lo (título, professor orientador, alunos, 
resumo). Informação sobre os grupos de pesquisa e os professores que se dispõem a receber  
alunos em suas atividades. Este é um lugar para informação e convite à participação.

Produção Discente – quadro com as monografias produzidas pelos alunos (ano, título, autor, 
orientador, banca). Se quiser, colocar link para texto completo da monografia.

Campo de Estágio – informações sobre onde o estudante pode fazer estágio, as parcerias do 
departamento, o estágio curricular e o não curricular. Responsável pelo estágio. 

Egressos – quadro com nome dos egressos, por ano.

Programas 
Formativos  

Explicação sobre o que são programas formativos (PET, PIBID, PIM) e informações sobre 
aqueles que existem no departamento

Horário  do 
Semestre

Quadro com os horários de aula de cada turma. Pode ser linkado a um arquivo.  Se quiser, 
quadro com as orientações de cada professor e os horários de atendimento ao aluno.

Download Lugar para colocar, e serem baixados, formulários que interessem ao estudante: formalização 
de defesa de monografia, encaminhamento de estágio, requerimento de 2ª Chamada, etc. Ou 
pode constar aí uma frase explicativa e o direcionamento do usuário para o link da faculdade, 
onde estão esses formulários. 

Eventos Tela informando quais os eventos mais importantes para os estudantes daquela área e em que 
época  eles  ocorrem.  Dividir  em  Eventos  Internos  e  Eventos  Externos.  Links  para  os 
eventos aludidos.

Notícias e Avisos Notícias de interesse restrito do departamento. Avisos.

Biblioteca Virtual Conjunto de links onde se pode encontrar artigos e outros textos de interesse da área do  
curso. 
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5.4. PÁGINA  ELETRÔNICA  DO  CURSO  

Apresentação Falar sobre a importância da formação na área, o que faz um egresso do curso, que 
habilidades o curso exige, etc. Quando o curso foi criado. A estrutura do curso - 
tempo de duração, número de disciplinas e créditos, organização da estrutura 
curricular, a duração média do curso, vagas ofertadas, turno de funcionamento,  
exigências relativas ao estágio e/ou monografia, etc. Avaliação do INEP, 
concorrência nos últimos anos. Apresentação em torno de 30 linhas. 

Objetivo do Curso Apresentar os objetivos do curso.

Perfil do Egresso Apresentar o perfil do egresso.

Estrutura  do 
Curso –  4 sub-menus 

Estrutura - informações sobre como o curso está estruturado, seus eixos e 
conteúdos: o núcleo de disciplinas básicas, o de específicas, as 
metodológicas, as teóricas, as de caráter prático, etc.. 

Matriz Curricular – as informações sobre a Matriz Curricular, isto é, o quadro de 
disciplinas virá do banco de dados do DARE. É necessário apenas fazer uma breve 
apresentação da matriz curricular, e indicar o link onde ela se encontra. Não 
esquecer de linkar.

Programa das Disciplinas  - quadro geral com as disciplinas e link para acesso ao 
programa de cada uma. Linkar como arquivo. 

Atividades Complementares - apresentar a ideia da flexibilização curricular e no 
que ela implica (adaptar texto que, certamente, está no Projeto Pedagógico). Incluir 
Quadro com as atividades complementares, a pontuação de cada uma delas e 
informações sobre os procedimentos que o aluno deve adotar para que elas sejam 
creditadas. 

Estágio Curricular Informações gerais sobre o estágio. [Linkar para o Deptº]

Monografia Informações gerais sobre a monografia (orientação, pesquisa, etc.)

Documentos  – 4 
sub-menus

Regimento do Curso – colocar aí o regimento do curso, tal qual está no PPC.

Normas de Monografia – particularizar, retirando do Regimento, o capítulo e  
artigos que tratam especificamente da monografia.

Normas de Estágio – particularizar, retirando do Regimento, o capítulo e artigos 
que tratam especificamente do estágio.

Projeto Pedagógico – disponibilização do texto completo do PPC.
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5.5. PÁGINA  ELETRÔNICA  DOS CURSOS DE MESTRADO  

MENU  E  CONTEÚDO

Apresentação – História  do  curso,  objetivos,  áreas  de  concentração, 
vagas ofertadas, turno de funcionamento. Quem pode 
se candidatar, o processo de seleção (as exigências do 
processo), o período do ano em que em geral se dá a 
seleção.  Convênios  existentes,  disponibilidade  de 
bolsas,  avaliação  da  Capes.  Infra-estrutura  existente. 
Apresentação em torno de 15 linhas.

Administrativo  – nome  e  contatos  do(a) 
coordenador(a)  e  secretário(a)  e  endereço  do 
Programa.  Link  para  quadro  com  nome  dos 
membros do Colegiado.

Colegiado

Área de Concentração – Texto sobre a área de concentração e sobre as linhas de 
pesquisa que a compõem.

Estrutura  Curricular  -  apresentação  da 
estrutura  curricular  (número  de  disciplinas  e 
créditos,  organização  da  estrutura  curricular  – 
número de disciplinas obrigatórias e optativas -, 
tempo de duração do curso),  exigências para a 
conclusão (a dissertação). 

Disciplinas -  quadro com as  disciplinas  obrigatórias  e 
optativas  e  suas  respectivas  ementas.  Seria  ideal  que 
houvesse links de acesso aos programas das disciplinas. 

Dissertação  –  exigências  em  relação  à  dissertação 
(tradução, em linguagem mais leve, daquilo que está no 
Regimento Interno)

Docentes -  quadro  com  nome  do  professor, 
formação,  área  de  concentração,  linha  de 
pesquisa,  e-mail.   Link  para  a  Página  do 
Professor.

Produção Docente – link para o Script Lattes

Bolsistas  de  Produtividade –  quadro  com  docentes 
bolsistas, do CNPq e UERN, e vigência da bolsa. 

Discentes Alunos  Regulares -  quadro  com nome  dos  discentes, 
linha  de  pesquisa,  título  do  projeto  de  pesquisa, 
orientador. 

Alunos  Especiais -  quadro  com nome  dos  discentes, 
disciplinas cursadas.

Estágio Docente – informações a respeito. 

Bolsas – informações sobre.

Pesquisa – apresentação da pesquisa no curso: o 
que ele já possui de significativo nesse domínio, 
sua  relação  com a  região  ou  com campos  de 
aplicação.

Linhas  de  Pesquisa –  resumo do  campo  temático  de 
cada  linha,  apontando  para  os  possíveis  objetos  de 
pesquisa. 

Grupos de Pesquisa – links para os grupos de pesquisa 
mais ligados ao curso.

Pesquisas  em  Andamento –  resumo  dos  projetos  de 
pesquisa,  aprovados e  em curso,  com data  de início e 
previsão de término.

Pesquisas Concluídas – resumo

Infra-Estrutura – informações e fotos.

Dissertações -  o  papel  da  dissertação  na 
formação do aluno, o alcance científico de uma 

Dissertações Defendidas – quadro com nome do autor, 
título  da  dissertação,  orientador,  banca  de  avaliação. 
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dissertação. Links para Resumo e Texto Completo.

Dissertações em Andamento - quadro com nome do 
autor,  título  da  dissertação,  orientador,  fase  (projeto, 
qualificação, aguardando defesa)

Publicações Livros

Revistas

Convênios e Parcerias 

Editais Edital de seleção - link aberto para o edital de seleção, 
quando em vigência, com link para inscrição.

Calendário de Atividades . Aulas 

. Qualificações

. Defesas

. Eventos

Formulários 

Documentos  Regimento Interno do Curso

Portaria de Criação

6. CRONOGRAMA

O cronograma deve ser traçado em cada departamento. Cremos, porém, que dois meses é 
tempo suficiente para a execução do trabalho.

Mossoró, janeiro de 2013.
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