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1 Introdução 

1.1 Sobre CMS 

O que é um CMS? 

Alguém que venha a ler este material já se questionou como será que o rapaz do                

computador faz para criar aquele site aparentemente complexo com texto, áudio e vídeo. Em              

tempos remotos era realmente necessário um tanto de conhecimento técnico para este tipo de              

“formatação”, pois o conteúdo a ser exibido se mesclava em meio ao código fonte do site, ou                 

seja, à forma que conteúdo e site seriam exibidos para quem viesse a buscar os mesmos.                

Então quando alguém vinha a fazer modificações se deparava com um cenário mais ou menos               

assim: 

 

Aqui necessitamos buscar onde começa e termina o conteúdo a ser modificado, para             

evitar também que seja prejudicada sua exibição. 

Foi então que surgiu o conceito CMS (Content Management System ou Sistema Gestor             

de Conteúdo), que na TI é uma união de tecnologias com um propósito em comum, que neste                 

caso, seria o gerenciamento e exposição de conteúdo. 

Segundo o site CMS Matrix (http://cmsmatrix.org/), que mantém um catálogo de           

http://cmsmatrix.org/


plataformas do gênero existentes na web, temos mais 1300 CMS disponíveis atualmente,            

sendo muitos deles ramificações de outros projetos mais antigos, mas sempre buscando            

manter algumas características em comum.  

Características comuns a CMS’s 
● URLs (links) amigáveis para mecanismos de busca; 

● Ajuda integrada e online; 

● Modular and extensível; 

● Gerenciamento de grupos e usuários facilitado; 

● Sistemas de permissões baseado em grupos; 

● Sistema de suporte a templates sem interferência em uma linha de conteúdo; 

● Procedimentos de instalação e atualização baseados em wizard; 

● Requerimento mínimo de sistema; 

● Painel administrativo com opção de suporte a múltiplos idiomas; 

● Hierarquia de conteúdo com ilimitada profundidade e tamanho; 

● Gerenciador de arquivos integrado com capacidade de upload; 

● Suporte amigável em fóruns. 

Vantagens e desvantagens na utilização de CMS’s 

Vantagens 
Capacidade de adicionar ou editar páginas no seu site 
Nosso conteúdo no ar sem a necessidade de um intermediário para corrigir uma             

vírgula sequer e sem precisarmos de conhecimento técnico mais apurado, por certo traz uma              

impagável sensação de liberdade. 

Útil em organizações com muitos contribuidores de conteúdo 
Talvez seja necessário auditar adições e mudanças no conteúdo sendo feito. Muitos            

CMSs oferecem a capacidade de delegar funções e cascateá-las em toda a organização, com              

algumas pessoas escrevendo conteúdo e outras dando o OK. Um CMS pode ser ideal para               

este tipo de fluxo de trabalho. 

 

 



Desvantagens 

Potencial para quebrar o visual e sentido de seu site se não for usado              
corretamente. 

Tantas coisas podem dar errado, erros de formatação, preparação incorreta de           

imagens, nenhuma compressão de imagem, redimensionamento inconsistente resultando em         

fotografias fora de proporção, rompendo com a 'guia de estilo' do seu site que você pode ter                 

dispendiado de muitas e muitas horas para conceber, e assim afetando a consistência de sua               

identidade. Em grande parte, este efeito pode ser atenuado através de devido treinamento ou              

mesmo por um bom planejamento sobre qual CMS ser adotado para determinada situação, no              

mais como dizem, o tempo tudo cura! Depois de alguns problemas iniciais a maturidade              

adquirida na utilização da ferramenta colabora na correção, bem como a evitar estes erros. 

Você pode não ter o recurso para atualizar o site regularmente 

Por recurso nos referimos a pessoal treinado, motivado com o tempo no dia, em dia               

com todos os seus outros deveres. Não há nenhum ponto em adotar um CMS que você não                 

pretende usar muito frequentemente e mais importante, que você não tem os recursos, tempo,              

pessoal e habilidades para usar de forma eficaz. 

Usando um CMS efetivamente pode exigir certas habilidades que você ou sua            

equipe não pode ter 

Treinamento vai exigir algum tempo que você deve dedicar para efetiva utilização da             

ferramenta para publicação de conteúdo (jamais desconsidere leituras recomendadas por          

técnicos mantenedores de sua plataforma). 

 

1.2 Sobre o Joomla 

O Joomla é um sistema de gestão de conteúdo gratuito e de código aberto (trabalho               

colaborativo) disponível desde 2005, que conta com extensões (pagas ou gratuitas) que nada             

mais são do que ferramentas capazes de adicionar funcionalidades diferenciadas de seu            

pacote principal (core), e também com a possibilidade de produzir layouts personalizados para             



exibir seu conteúdo. 

 

Características nativas da plataforma Joomla 

Gerenciamento de usuários 
 

O Joomla possui um sistema de registro que permite aos usuários configurar opções             

pessoais. Existem nove grupos de usuários com vários tipos de permissões sobre o que os               

usuários podem acessar, editar, publicar e administrar. 

O controle de acesso granular permite que você tenha controle total sobre quem pode              

ver e fazer o que. 

 

Gerente de mídia 

 

O Media Manager é a ferramenta para gerenciar facilmente arquivos ou pastas de             

mídia. O Media Manager está integrado na ferramenta Editor do artigo para que você possa               

pegar imagens e outros arquivos a qualquer momento. Gerente de idiomas 

 

Gerenciamento de Banner 

 

É fácil configurar banners em seu site usando o Banner Manager, começando por criar              

um perfil de cliente. Depois de adicionar campanhas e tantos banners como você precisa,              

você pode definir números de impressões, URLs especiais e muito mais. 

 

Gerenciamento de contatos 

 

O Gerenciador de Contatos ajuda seus usuários a encontrar a pessoa certa e suas              

informações de contato. Ele também suporta múltiplas formas de contato para indivíduos            

específicos e grupos. 

 

 



Pesquisa 

 

Ajuda a navegação dos usuários a navegar pelos itens de pesquisa mais populares e              

forneça ao administrador as estatísticas de pesquisa. 

 

 

Gerenciamento de Link na Web 

 

Fornecer recursos de link para usuários do site é simples e você pode classificá-los em               

categorias, até mesmo contar todos os cliques. 

 

Gerenciamento de conteúdo 

 

O sistema de artigos de categoria flexível do Joomla torna a organização do seu              

conteúdo instantânea. Você pode organizar seu conteúdo de qualquer maneira e não            

necessariamente como será no seu site. Seus usuários podem avaliar artigos ou enviá-los por              

e-mail para um amigo. Os administradores podem arquivar conteúdo para guardar,           

escondendo-o dos visitantes do site. 

A criação de conteúdo é simples com o editor WYSIWYG, proporcionando aos            

usuários ainda novatos a capacidade de combinar texto, imagens de forma atrativa. Uma vez              

que você criou seus artigos, há uma série de módulos pré-instalados para mostrar os artigos               

mais populares, os mais recentes itens novos, notícias, artigos relacionados e muito mais. 

 

Gerenciamento de sindicatos e notícias 

 

Com o Joomla, é fácil distribuir o conteúdo do seu site, permitindo que seus usuários               

se inscrevam em novos conteúdos em seu leitor de RSS favorito. É igualmente fácil integrar               

feeds RSS de outras fontes e agregá-los todos em seu site.  

 

 

 



Gerenciador de Menus 

 

O Gerenciador de Menu permite que você crie tantos menus e itens de menu como               

você precisa. Você pode estruturar sua hierarquia de menu (e itens de menu aninhados)              

completamente independente de sua estrutura de conteúdo. Coloque um menu em vários            

lugares e em qualquer estilo que desejar; Use rollovers, dropdown, flyouts e praticamente             

qualquer outro sistema de navegação que você possa pensar. Também são gerados faróis de              

navegação automáticos para ajudar a navegar pelos usuários do seu site. 

 

Gerenciamento de modelos 

 

Os modelos no Joomla são uma maneira poderosa de tornar o seu site exatamente              

como você deseja e usar um único modelo para todo o site ou um modelo separado para cada                  

seção do site. O nível de controle visual vai um passo adiante com poderosas substituições de                

modelos, permitindo que você personalize cada parte de suas páginas. 

 

Sistema de Ajuda Integrado 

 

O Joomla possui uma seção de ajuda integrada para ajudar os usuários a encontrar o               

que precisam. Um glossário explica os termos em inglês simples, um verificador de versão              

garante que você esteja usando a versão mais recente, uma ferramenta de informação do              

sistema ajuda você a solucionar problemas e, se tudo o resto falhar, links para uma grande                

quantidade de recursos on-line para ajuda e suporte adicionais. 

 

Extensibilidade poderosa 

 

Estes são apenas alguns dos recursos básicos do Joomla e o poder real é na forma                

como você personaliza o Joomla. Visite o Diretório de Extensões do Joomla para ver milhares               

de maneiras de aprimorar o Joomla de acordo com suas necessidades. 

 



Para encher os olhos 

Demonstração online: https://demo.joomla.org/ (versões múltiplas). 

Abaixo alguns sites produzidos em Joomla com designs distintos, revelando o quanto a             

ferramenta é capaz: 

SC Design. Disponível em: <http://www.sandracaliolo.com.br/>. Acesso em: 26 de Julho de           

2017. 

QG AKKARI TEAM. Disponível em: <http://qgakkariteam.com.br/>. Acesso em: 26 de Julho de            

2017. 

BRASIL BROADCAST. Disponível em: <https://www.brasilbroadcast.com.br/>. Último acesso       

em: 26 de Julho de 2017 

Estrutura 

Comum a qualquer plataforma de gerenciamento de conteúdo, o Joomla tem sua            

estrutura baseada em duas frentes de atuação, o frontend (*interface principal) e o backend              

(interface administrativa). Abaixo temos imagens exemplificando ambas dentro da estrutura do           

Joomla em sua versão 3.X: 

 

Frontend do Site do NTI na plataforma Joomla 3.X utilizando template Protostar 

(presente no pacote principal do Joomla) 

https://demo.joomla.org/


 

Backend do Site do NTI na plataforma Joomla 3.X utilizando template Isis 

O conteúdo no Joomla é por sua vez organizado para “projeção” no Frontend através              

de módulos. Abaixo temos uma imagem mostrando como exemplo desta organização, o mapa             

da estrutura modular no template Protostar. 

Administrator 

No caso do Joomla, o Backend, a interface onde se faz o trabalho mais pesado, por                

vezes requerindo um certo conhecimento técnico ou ao menos maior conhecimento da            

plataforma, devido às tarefas nela executadas, é o Administrator. Através daqui que se fazem              

as maiores configurações, como layout, criação de menus e módulos e planejamento da             

disposição dos elementos de um site Joomla. Para acessar o Administrator basta acessar o              

endereço do site e incluir no final o “administrator”, como exemplo abaixo. 

http://www.seusite.com/administrator 

 

2 Publicação 

Pois bem, uma estrutura fortemente recomendada em muitas literaturas a respeito de            

http://www.seusite.com/administrator


Joomla seria a edição C-A-M-A para os sites, sendo que esta ordena o trabalho de criação                

em: 

1. Categorias 

2. Artigos 

3. Menus 

4. Aparência 

Neste curso trabalharemos a criação/alimentação do site nesta ordem, pois nada mais            

lógico que ter conteúdo para mostrar, de nada vale um site belo, porém, vazio. 

 

2.1 Editor 

Devido às premissas da usabilidade que levam aos aplicativos processadores de texto            

a “falarem a mesma língua”, as funcionalidades do editor de conteúdo serão comentadas com              

prática em aula. Abaixo mostramos a semelhança em trabalhar com o mesmo editor no              

Frontend e no Backend. 

Falar no tiny, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

Tela do Editor no Backend 



 

Tela do Editor no Frontend 

 

2.2 Criando Categorias e Artigos 

Para quem acessa a criação de Categorias e Artigos, ambos são basicamente a             

mesma coisa, porém Categorias além do comportamento de conteúdo, também tem o            

comportamento de grupos, ou seja, apesar do objetivo principal que é de conter/organizar             

artigos (pense em um sistema composto de pastas), também é possível aninhar categorias             

dentro de outras categorias. 

Para acessar (no modo backend) a edição de categorias devemos como na figura             

abaixo seguir pelo caminho do menu superior > Conteúdo > Categorias ou caso se queira               

cortar caminho para simplesmente criar uma nova categoria, podemos simplesmente clicar aí            

mesmo em criar nova categoria.  



 

Acessando a tela de gerenciamento de categorias, você deve deve selecionar uma e             

clicar acima em “Editar” ou clicar no botão “Novo” para criar uma nova categoria. Vide               

destaques na figura abaixo. 

 

Após escolher o acesso, o usuário é direcionado para a tela de seu editor favorito               

(configurado por padrão). Por ser um assunto mais extenso, abordaremos o editor a seguir,              

pois as mesma funcionalidades se aplicam para edição de categorias, artigos, módulos html             

personalizados, bem como alguns tipos de campos. No momento vamos nos concentrar na             

edição das propriedades de uma categoria, de forma que esta fique adequadamente            

configurada e facilite para que seja encontrada por mecanismos de busca. Abaixo a tela inicial               

de edição no momento, sem conteúdo algum. 



 

 

Abaixo temos as propriedades padrão a serem editadas na aba categoria: 

Pai: seleção de categoria para     

aninhamento, caso escolhido outro valor     

que não “sem pai”, esta categoria estará       

subordinada a outra. 

Estado: seleção de estado do     

conteúdo, presente por todo Joomla,     

controla o que está publicado ou não no        

frontend, sem necessitar excluir o item      

em questão. 

Acesso: seleção que permite    

restringir a visualização do conteúdo     

somente por usuários registrados em     

determinado nível ou se é pública. 

Idioma: controla a que idioma em seu       

site o conteúdo pertence, útil somente      

em sites que mantém estrutura     

multi-idiomas mantida de forma manual. 

Marcadores: assim como   

“Palavras-chave” servem para organizar    



melhor o conteúdo, de mesma forma a facilitar para que seja encontrado. 

Nota: este serve como observações a respeito da categoria na tela de gerenciamento             

deste tipo de conteúdo. 

Observação da Versão: Este campo registra anotações para diferenciar um artigo ou            

uma modificação do mesmo no controle de versão, muito útil caso precise recuperar uma              

versão diferente da atualmente apresentada. 

Algumas destas e outras propriedades se repetem por todo Joomla, em diferentes tipos             

de conteúdo e muitas vezes por módulos e extensões, portanto, assim como algumas que              

virão nas demais abas de categoria a seguir, serão eventualmente referenciados itens            

anteriores conforme o andamento do curso, mas podemos também, obter informações a            

respeito simplesmente arrastando o mouse sobre os títulos que antecedem os campos a             

serem preenchidos. 

Exemplo: 

 

 

 

 

Aba Opções 

Layout Alternativo:  

Permite selecionar entre   

layouts personalizados ou não    

o modo de exibição do     

conteúdo desta categoria. 

Imagem: Permite incluir   

uma imagem a ser exibida na      

chamada desta categoria. 

Texto Alternativo: Texto alternativo a ser exibido no lugar da imagem caso o visitante              

não tenha acesso à visualização das mesmas. 



 

Aba Opções de Publicação 

 

Comentaremos aqui as opções de preenchimento manual que colaboram com a           

otimização da busca de seu site, estas se encontram na coluna da direita. 

 

Meta Descrição: este parágrafo é utilizado para descrever especificamente a página           

em questão quando recuperada em mecanismos de busca como o Google.  

Palavras-Chave: lista de expressões ou frases separadas por vírgulas, também          

utilizadas para enriquecer resultados em mecanismos de busca. 

Autor: Um apelido ou nome que substitui o nome de usuário Joomla quando buscado              

o conteúdo. 

Robôs de Busca: ajusta as permissões a robôs de busca para que o site seja               

indexado por mecanismos de busca, ou seja, permite que seja encontrado “pelo Google”. 

* Sobre Edição de Artigos 

A princípio, a edição de artigos se dá de forma semelhante à de Categorias, mesmo               

editor, maioria dos parâmetros em comum, excetuando alguns detalhes diferenciados por uma            

questão de controle da publicação de conteúdo. Como podemos ver abaixo, a tela de seleção               

para edição tem o mesmo formato. 



 

Botões Publicar/Despublicar 

 

Habilitam ou desabilitam conteúdo selecionado a serem exibidos, mantendo o          

conteúdo na lista principal de gerenciamento. 

Botões Destaque/Remover Destaque 

 

Incluem ou removem artigos de uma Categoria especial chamada “Artigos em           

Destaque”, permitindo que se faça publicação diferenciada destes em diversas estruturas ao            

longo do Joomla, mantendo este conteúdo dentro de outras estruturas de categoria se             

necessário. 

Botão Arquivar 



 

Exclui conteúdo selecionado da lista principal, enviando para um arquivo morto, onde            

não estão disponíveis, porém não são excluídos depois de determinado tempo como quando             

enviados à “Lixeira”. 

Botão Desbloquear 

 

Caso o usuário “A” esteja editando determinado conteúdo, a edição deste por outros             

usuários simultaneamente é bloqueada, evitando conflitos. Através do botão “Desbloquear” um           

usuário de nível superior de hierarquia pode cortar o acesso de “A” naquele momento para               

que outro usuário possa acessar o conteúdo em questão. Às vezes, este conteúdo fica              

bloqueado por uma sessão encerrada sem logoff do usuário, e então o “Desbloquear” se faz               

também útil. 

Botão de Seleção em Lote 

 

Comum à edição de conteúdo, bem como a diversos outros setores na área             

administrativa, o botão “Lote”, presente na tela de seleção para edição (de artigos, categorias,              

módulos, menus, e outros) nos permite realizar mudanças em comum para diversos itens             

simultaneamente, como por exemplo, agregar vários artigos a uma categoria, ou um idioma,             

ou até um parâmetro personalizado criado por uma extensão em particular.  

 

 

Botão Lixeira 



 

Envia o conteúdo selecionado para a Lixeira, removendo o mesmo por completo após             

um determinado tempo em que fica disponível para ser restaurado em caso de erro. 

Ferramentas de Busca 

 

Criadas com o intuito de fazer uma filtragem avançada na busca de conteúdo, as              

ferramentas de busca permitem encontrar o conteúdo desejado baseado em:  

Estado: permite exibir somente conteúdo que esteja em determinado estado de           

publicação, bem como o conteúdo que tenha sido enviado para a lixeira ou arquivado. 

Categoria: permite exibir somente conteúdo cadastrado dentro de determinada         

categoria. 

Nível de Acesso: permite exibir somente conteúdo que esteja liberado somente para            

determinados grupos de usuários. 

Autor: permite exibir conteúdo somente de determinado autor. 

Idioma: permite exibir conteúdo cadastrado somente em determinado idioma. 

Marcador: permite buscar conteúdo baseado em marcadores (etiquetas ou tags)          

cadastrados previamente no site. 

Nível Máximo: permite buscar conteúdo classificado até determinado nível, baseado          

no nível da subcategoria em que fora cadastrado. 

Também podemos selecionar a ordem como estas listas de conteúdo são           

apresentadas, e com o número máximo por página, sendo que extrapolado este limite, são              

apresentados este limite e os botões de paginação, sendo que cada página se limita ao               

mesmo número de apresentação.  

Utilizam-se estas ferramentas inserindo “dicas” no campo de busca e selecionando           



dentre os filtros. Quando desejada a lista normal sem filtragem, basta clicar no botão “Limpar”,               

presente ao lado do botão que ativa a exibição destas ferramentas de busca. 

 

Edição de Artigo 

 

Aba Conteúdo 

Como podemos observar pela imagem acima, a tela de conteúdo presente no conjunto             

de abas de edição, é semelhante à presente no conjunto de edição de Categoria, portanto               

vamos somente deixar isto registrado. Lembrando que esta estrutura pode se repetir na edição              

de outras estruturas como por     

exemplo alguns tipos de módulos. 

Aba Imagens e Links 

A aba a seguir apresenta o      

controle de exibição de    

características introdutórias  

inerentes à relação em formato de      

blog de categoria ou de artigo      

único. 

Imagem da Introdução:   

esta imagem é configurada para exibição em textos introdutórios quando o conteúdo é             

chamado por exemplo, em formato de blog.  



 

 

 

A tela abaixo traz uma imagem de introdução configurada para se posicionar à direita. 

 

Imagem do Artigo: esta    

imagem é configurada para    

exibição em chamada de único     

artigo. 

 

 

 

A tela abaixo traz uma imagem do artigo configurada para se posicionar à direita. 



 

 

 

Links A, B e C: aqui podem ser configurados links presentes acima de toda introdução               

do artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo temos uma tela    



semelhante à de cima, porém com atualização destes itens para exibir links “parceiros” e de               

conteúdo afim, todos configurados pelo usuário. 

 

Aba Opções  

Esta aba disponibiliza o controle sobre       

opções que controlam a exibição de      

informações e opções inerentes à forma como o        

conteúdo é exibido no frontend. Por serem       

opções simples de compreender e numerosas,      

estas serão discutidas em aula. Ao lado       

podemos ver como esta aba se apresenta com        

relação a artigos (se faz presente na edição de         

outros tipos de conteúdo ao longo do CMS.  

 

  



Aba Opções de Publicação 

Assemelha-se às opções de publicação de uma categoria, sendo que da mesma            

maneira, sofre interferência das opções selecionadas nas configurações gerais de Categorias           

e Artigos, as quais tem prioridade sobre a seleção dos artigos em individual. Algumas opções               

diferenciam esta aba nos artigos, seriam estas: 

Referência-chave: Uma palavra-chave para identificar o artigo / conteúdo em questão. 

Direitos do conteúdo: neste campo, inserimos uma declaração de direitos autorais           

sobre o conteúdo, se necessário. 

Referência externa: neste campo, devemos inserir um link para qualquer referência,           

citação ou fonte bibliográfica para este artigo. 

Abas Configurar Tela de Edição e Permissões do Artigo 

As abas a seguir tratam de permissões de acesso, limitando telas de edição de              

propriedades do artigo a serem exibidas, bem como níveis de permissão para determinados             

grupos de usuários. 

2.3 Gerenciamento de Mídia 
 



 

 

Componente de gerenciamento de mídia 

Através do gerenciador de mídia, temos a possibilidade de criar pastas e armazenar             

arquivos multimídia (fotos, vídeos, documentos, áudio). O funcionamento desta interface é           

análogo ao do Gerenciador de arquivos dos Sistemas Operacionais para facilitar a interação             

com o usuário. Abaixo breves comentários a respeito. 

 

Coluna da esquerda: Seleção de pastas 

 

 

Modo de visualização: Visualização em Miniaturas ou       

exibição detalhada de arquivos. 

 



 

 

 

 

 

Modo de Visualização em Miniatura 

 

 

 

 

Modo de Exibição Detalhada 



 

Através dos botões e campos abaixo criaremos a seguir pastas para exercitar o upload              

de arquivos e a exclusão deles, tarefas básicas do gerenciamento de arquivos. 

 

 

 

 

Gerenciamento através do plugin do editor 

Temos o gerenciamento de imagens via      

plugin do componente de mídia, com      

funcionamento semelhante ao mesmo. Ao lado      

uma tela de exemplo. 

Abaixo uma alternativa viável para     

usuários com conhecimento mais apurado, que      

seria própria do  

editor 

TinyMCE. 

 

 

 

 

2.4 Inserindo links para arquivos em um artigo 

Após inserido arquivos sejam eles imagens, pdfs, docs, xls, etc, pelo gerenciador de             

mídias ou pelo plugin do mesmo no       



Editor, podemos fazer a inserção no conteúdo através dos seguintes passos: 

Começamos acessando a tela de seleção do arquivo através do botão “Link” presente             

no editor, como visto na figura ao lado.  

Assim, selecionamos o devido arquivo na tela apresentada abaixo. 

 

 

 

 

Resultado disso é o nome do arquivo       

inserido a seguir em nosso conteúdo. Confira a        

tela ao lado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

A seguir, para personalizarmos nosso     

texto “linkado”, acessamos o botão     

“Inserir/Editar link” destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, preenchemos os dados conforme a necessidade, e como resultado teremos o             

texto desejado no lugar do nome do arquivo no conteúdo e o link com arquivo sobre o mesmo                  

estabelecido.  

Para inserção de links para conteúdo externo, podemos pular diretamente para esta            

etapa recém realizada, inserindo o link e demais detalhes sobre o mesmo. 

 



 

2.5 Lidando com menus 

A este ponto já temos um site criado, com algum conteúdo, e finalmente faremos com               

que este seja apresentado para o usuário que nos visita. Para que isto seja feito, mais                

importante do que a aparência do site, é que ele tenha um “endereço”, pois imaginemos como                

seria chegar na casa de outra pessoa sem saber o endereço da mesma, as direções, algo que                 

aponte para o local em que ela reside. 

Com este objetivo que são criados os menus, como catálogos, e os itens de menu               

como endereços listados nestes, a fim de que possamos escolher a “casa” de quem              

gostaríamos de visitar. 

A tela abaixo mostra os caminhos disponíveis para manipulação de menus e seus itens              

no backend. 



 

Entrando em Gerenciar podemos editar Menus já existentes ou criar novos, para            

depois “povoar” estes com itens de menu apontando para diferentes tipos de conteúdo interno,              

externo, ou até mesmo para ferramentas de criação. Abaixo temos o gerenciamento de menus              

com o Main Menu já existente. 

 

Vamos então criar um menu agora clicando no botão “Novo” destacado em verde (sim,              

coincidência não, foi de caso pensado que os botões de criação de novos itens de qualquer                

natureza no joomla, bem como as opções mais favoráveis/populares, foram padronizadas na            

cor verde). Então somos encaminhados para a tela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 



No item Tipo de Menu* um nome simples, equivalente ao apelido dos artigos deve ser               

criado como identificador único para este no sistema. 

Já o item Descrição, também voltado para registro no sistema, é uma maneira             

amigável de descrever o propósito daquele menu. 

Por fim o item Cliente* serve para selecionar se este menu vai se aplicar ao Frontend                

(Site) ou Backend (Administrator). 

 

Porém, para realmente existir (ou seja, ser exibido no site) o menu precisa ter              

relacionado um módulo do tipo “Menu”, como pode ser observado pela presença do botão azul               

à direita do menu recém criado. Vamos criar um módulo de menu para que este menu possa                 

ser exibido. 

Clicando no botão azul acessamos a tela a seguir: 

 



Atribuído módulo a este menu, o próximo passo é povoar o próprio menu.  

Vamos à tela que seleciona todos os itens de menu. 

 

Podemos conferir pela coluna “Menu” que temos itens pertencentes a diferentes           

menus. Da mesma forma como temos ferramentas de busca para outros tipos de conteúdo,              

aqui também se fazem presentes. Agora vamos criar um item de menu para Teste e aprender                

mais uma maneira de criar artigos dentro do Joomla. Começamos clicando no nosso velho              

verde amigo, o botão “Novo”, o qual nos levará para a tela de seleção de tipo de item de menu                    

que se apresenta abaixo: 

 



Clicando no botão azul “Selecionar” acessamos a tela a seguir: 

 

Aqui selecionamos o tipo de item de menu que desejamos criar, temos um eixo              

principal do pacote padrão do Joomla, porém, este pode ser expandido quando da instalação              

de extensões. Clicando em qualquer um deles, seus sub-itens são exibidos como na tela a               

seguir: 

 

Neste momento selecionaremos a opção “Artigo Específico”. 

Vejamos que para cada caso de seleção de tipo de item, temos opções diferentes na               

tela de edição. Neste caso, surge um botão para Selecionar um artigo já existente, e outro                

para Criar um novo artigo, inserindo diretamente ali o conteúdo. Vamos prosseguir criando um              



artigo e salvando. Logo após teremos a tela preenchida assim: 

 

Aparte da aba “Detalhes” e “Atribuição de Módulo”, as demais se repetem em edição              

de artigos, mas devemos atentar para o fato que a configuração feita neste momento tem               

prioridade e portanto anula o que for feito na edição de artigos. 

Com relação à atribuição de módulos, essa está conectada à configuração dos            

módulos a ser mais profundamente explorada adiante e portanto não será discutida no             

momento, mas desde já aconselha-se a atribuição de módulos diretamente aos itens de menu              

cuja tela desejamos que apareçam. 

 

  



3 Aparência e Módulos 

Agora que temos um site alimentado, pode nos parecer que está faltando algo, quem              

sabe uma roupa mais apresentável, não só para melhorar a aparência do Frontend como              

também para nos ajudar a visualizar melhor o conteúdo que gostaríamos de apresentar. 

 

3.1 Trocando a roupa de seu site 

O que é um TEMA ou TEMPLATE? 

No joomla, a aparência é configurada através de Temas (Templates), que são nada             

mais do que estruturas de arquivos de código HTML e CSS que definem como o site vai se                  

parecer. Algumas modificações básicas são controladas através do painel de Estilos, onde            

podemos personalizar características básicas como o banner principal (muito utilizado para           

exibir logotipo e título do site), cor principal do fundo e de características como títulos de                

módulos e hiperlinks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema Protostar 

Na estrutura de sites mantida pelo NTI na FURG, adotamos por padrão, a utilização              

do template PROTOSTAR, tema presente no pacote principal de instalação do Joomla! e por              

conseguinte, presente também nas manutenções periódicas da plataforma. Esta estrutura se           

fez necessária devido a uma necessidade de padronizar as 326 áreas presentes, preparar os              

usuários para um cenário de identidade institucional, possibilitar a geração de manuais e             

cursos, pois cada template pode e deve possuir peculiaridades, diferenciações que mostrem o             

poder de versatilidade que possui a ferramenta. Abaixo temos como exemplo de site             

construído dentro da própria FURG, a partir da migração de visual para o Protostar: 

http://nti.furg.br/ 

 

Entre as características mais importantes deste template, podemos citar que ele é: 

- Amigável: fácil de navegar (desde que devidamente estruturado). 

- Responsivo: a grosso modo, podemos dizer que responsividade é a propriedade de            

um site apresentar visual e interatividade adequados através dos diferentes tipos de            

dispositivos onde for acessado. 

- Compatível: suas últimas versões são compatíveis com a maioria das extensões           

disponíveis. 

- Manutenível: suscetível a ser mantido (receber melhorias e correções de erros),           

principalmente por fazer parte do core da plataforma Joomla!. 

3.2 Personalizando meu site 

Dados os recursos disponíveis para personalizarmos o Protostar, temos as seguintes           

personalizações possíveis com o nível de usuário Administrador: 

- Estilos 

- Módulos e suas posições 

 

http://nti.furg.br/


Estilos 

Para acessarmos a guia que controla os estilos, vamos em          

 

 

Aqui podemos acessar diretamente a tela de seleção de Estilos representada abaixo e,             

da mesma maneira que se dá a busca e edição de conteúdo em outros pontos da plataforma,                 

podemos configurar os estilos. 

 

Aqui temos como possíveis operações de visualização do site, duplicação de estilo,            

exclusão, busca e seleção de estilo padrão, tanto para o frontend, quanto para o backend.               

Vamos selecionar o “protostar - default” para fazer uma personalização simples de nosso site. 



 

A primeira tela tece comentários a respeito do tema em questão e portanto dispensa os               

nossos. Na segunda aba, “Avançado”, podemos configurar os seguintes aspectos do site: 

 

 

 

Cor do Tema: esta    

cor é aplicada aos    

hyperlinks e outras   

características do tema. 

Cor de Fundo: esta    

seleciona uma cor para o     

plano de fundo do site. 

Logomarca: aqui  

podemos da mesma   

maneira que em outros    



pontos da plataforma, inserir uma imagem, de dimensões recomendadas, até 950 pixels de             

largura e 350 de altura. Aqui é um dos pontos chave de personalização, onde podemos               

elaborar um banner com nome, fundo e logotipo trabalhados à vontade, e inserir o arquivo de                

imagem no site, dando a identidade desejada. 

Título: no caso de não haver imagem designada para logomarca, um título pode ser              

inserido aqui, se apresentando em fonte maior, destacada logo no topo do site. 

Descrição: texto que vem logo abaixo do título, possivelmente descrevendo mais           

sobre o site em questão. 

Fontes Google para títulos: permite que nos utilizemos de fontes google para            

personalizar títulos (headings) no site. 

Nome da fonte do Google: permite selecionar uma fonte (qualquer que esteja            

disponível no site da Google Fonts), a ser aplicada sobre os títulos caso esteja habilitado no                

item anterior. 

Layout Fluído: seleciona entre o visual “paginado” do layout ou o fluído, equiparável a              

uma visualização de “tela cheia”. 

Na terceira aba tratamos da     

atribuição de menus, onde selecionamos     

determinados menus para quando    

acessados, serem visualizados com aquele     

determinado estilo. Isto permite construções     

com múltiplos estilos, canais, em uma única       

instalação. 

 

 

 

 

 

https://fonts.google.com/


Múltiplos Estilos 

Dentro de um mesmo site podem ser aplicados estilos personalizados dentro de um             

mesmo template de acordo com nossas necessidades. Para aplicar isto, devemos acessar            

Extensões > Temas > Estilo, como na figura abaixo. 

 

O próximo passo é selecionar o estilo a ser modificado e clicar no botão “Duplicar” ao                

topo como mostra a figura a seguir. 

 

Agora resolvido, basta personalizar este estilo vistas as funcionalidades detalhadas em           

“Estilos”. Para tornar nossa personalização ativa, devemos por último acessar a aba “Atribuir             
Menu”, selecionar as páginas com as quais deve ser relacionado o respectivo estilo e salvar o                



trabalho feito. Abaixo a tela de atribuição como exemplo. 

 

 

  



Temas 

Na aba “Temas”, enquanto usuários administradores, estamos habilitados        

exclusivamente a obter visualização do trabalho até então executado, porém outras           

modificações podem ser aplicadas a nível de código de estilo, desde que possíveis dentro da               

estrutura do Protostar. Em momento posterior este tópico será abordado com a devida             

atenção. 

 

Posições & Módulos 
 

Posições 

Como todo template Joomla!, o Protostar tem a disposição de conteúdo dividida em             

“posições”, nas quais trabalhamos muito com módulos. Na próxima página temos um mapa             

das posições de conteúdo dentro do template Protostar. 

Observando este mapa, podemos planejar diferentes estruturas de formatação para          

nosso site, sendo possível aplicar diferentes estruturas para um mesmo site, através do             

chaveamento da habilitação de publicações e da atribuição de menus. Uma das mais             

populares estruturas presentes nos sites protostar é a estrutura em “C”, “hierárquica” ou             

também “arborescente”, adequada principalmente a sites com grande quantidade de          

conteúdo, possibilitando ligação de tópicos de interesse genérico, a outros mais específicos.            

Ex.: Licitações, “Ano”, etc. Um exemplo comercial abaixo. 

 

 

 

 

 



MAPA DE POSIÇÕES DO TEMPLATE PROTOSTAR 

 

 

  



 

Módulos 

 

Nesta tela controlamos os módulos que se fazem presentes no site através de controle              

de publicação. 

Podemos configurar infinitos módulos dentro de nossa estrutura de site, sendo que            

além dos módulos nativos do core do Joomla, ainda existem muitos desenvolvidos por             

terceiros que podem ser instalados e configurados em nosso site. Recomenda-se cuidado            

neste momento, pois extensões de terceiros podem trazer falhas de segurança, seja por             

malícia, ou por falta de manutenção, pois é muito comum o abandono destas pelos              

desenvolvedores, podendo em algum momento deixar de funcionar em função de falta de             

compatibilidade com outras variáveis como atualizações do próprio Joomla. 

A interface de gerenciamento de módulos é semelhante às demais vistas           

anteriormentes no que pende de busca, criação e edição, a diferença principal seria a              

necessidade de atribuir os mesmos à alguma posição no template para poder “interagir” com o               

usuário. 

 

 

 



4 Extensão 

Uma das principais características de uma ferramenta como o Joomla na estruturação            

de sites é sem sombra de dúvida, a versatilidade na disponibilização de conteúdo, ou seja,               

podemos exibir texto, áudio, vídeo, previsão do tempo, formulários, galerias de fotos e quem              

sabe até fazer cafezinho daqui a alguns anos? 

O core do Joomla já é bastante robusto, trazendo muitos recursos que mediante o uso               

adequado, não deixa nada a desejar enquanto publicação de conteúdo. Porém, em caso de              

encontrar alguma funcionalidade que não está presente e realmente se faz necessária,            

podemos recorrer ao diretório de extensões Joomla (JED) onde se encontram milhares de             

extensões de terceiros. Mas cuidado, pois funcionalidades sem propósito, podem trazer           

efeitos colaterais indesejados como poluição visual, dificultando o acesso ao conteúdo por tirar             

seu foco, bem como dificultam a manutenção estrutural do site e trazem possíveis             

vulnerabilidades, muitas vezes causadoras de brechas de segurança, deixando o site           

vulnerável a ataques de hackers. Assim sendo, devemos nos utilizar destas ferramentas com             

sabedoria, aproveitando ao máximo possível os recursos nativos disponíveis. 

4.1 Componentes Padrão 

Banners 

Gerencie banners no site. Podemos criar novos banners e gerenciar “clientes” de            

banner. 

 
 
 
 
 

 

 

https://extensions.joomla.org/


Quando entramos no gerenciador de banners, temos quatro itens principais          

disponíveis: Banners,  categorias, clientes e desempenho. 

Desempenho: levanta estatísticas a respeito do da interação com os banners 

Clientes: cria perfis dos clientes da exibição dos Banners 

Categorias: mesma função enquanto categoria, inclusive a maneira de configurar é a            

mesma das categorias de conteúdo. 

Banners: cria/gerencia os banners, configura o plano de exibição. 

 

Criando um cliente de banner 

 

Algumas configurações óbvias como nome e email não precisam ser comentadas, mas 

prestemos atenção em quatro inerentes à configuração de cliente de banner. 

Tipo de Compra: seleciona o tipo de compra em uma lista. Isto influenciará no tempo 



que seus banners ficaram expostos. 

Acompanhar o número de exibições: mantém registro do número de vezes que o 

banner foi exposto site. 

Acompanhar o número de cliques: mantém o registro do número de vezes que 

usuários clicaram no banner. 

Informações Adicionais: guarda quaisquer informações adicionais necessárias para 

registro do seu cliente. 

 

Criando um banner 

A criação de um banner está dividida em três etapas (abas). 

 

 



Aba Detalhes 

Tipo: seleciona o tipo de banner, pode ser uma imagem ou um código             

personalizado. 

Imagem do Banner: seleciona ou envia uma imagem para o banner. 

Largura: ajusta a largura de exibição do banner (em pixels). 

Altura: ajusta a altura de exibição do banner (em pixels).  

Texto alternativo: texto alternativo à imagem do banner. 

URL do Clique: URL para o qual o usuário é encaminhado ao clicar. 

 

Aba Detalhes do Banner 

Máximo de impressões: define o número de vezes que este banner irá ao ar. 

Total de Impressões: informa o número de vezes que o banner foi exposto. 

Total de Cliques: informa o numero de cliques recebidos por determinado           

banner. 

Cliente: Seleciona o cliente em questão. 

Tipo de Compra: escolhe o tipo de compra. 

Acompanhar Exibições: acompanha o número de exibições do banner. 

Acompanhar Cliques: acompanha o número de cliques no banner. 

 

 



Aba Publicação 

Esta aba é semelhante às demais de mesma função que já foram vistas. 

Contatos 

Permite adicionar e gerenciar as informações de contato, possibilitando vincular os           

contatos aos usuários registrados. 

 

Podemos criar categorias de contatos para subdividir em grupo caso necessário, ou            
podemos simplesmente incluir contatos avulsos, pois um dono de um pequeno restaurante            
que cria um site para si precisaria por exemplo, que se criasse um contato só, estabelecendo                
um canal entre ele e os clientes (a não ser que resolvesse delegar a administração de                
reservas para outra pessoa e se utilizar de outros meios que não o tradicional telefone. 

 

 

 

 

 

 

 



Aba Novo Contato 

Usuário Associado: caso seja necessário, vincular usuários do Joomla a determinado           

contato. 

Imagem: para selecionar ou enviar uma imagem para o contato. 

Cargo: Cargo ou contato dentro da empresa. 

E-mail: e-mail do contato. 

Endereço: endereço do contato. 

Cidade: cidade do contato. 

Estado: estado do contato. 

CEP: CEP do contato. 

País: país do contato. 

Telefone: telefone do contato. 

Celular: celular do contato 

Fax: fax do contato  

Site: site do contato. 

 

Aba Informações diversas 

Esta aba tem interface de edição semelhante à de artigos, então aqui podemos incluir              

informações diversas sobre um contato de maneira mais versátil. 

Aba Opções de Exibição 

Esta aba dispõe de configurações que definem em um chamamento de contato, o que              

será exibido (ou não). 



 

Marcadores  

Permite criar e gerenciar marcadores (etiquetas) de conteúdo para posterior relação           

dos mesmos no Joomla. Dentro deste componente é possível estabelecer uma relação prévia             

com determinadas palavras chave, podendo assim fornecer informações que colaboram com           

seu registro (indexação) por mecanismos de busca, e por conseguinte, levando este tipo de              

informação a todo conteúdo que estas utiliza. 

Abaixo temos descrição das abas mais pertinentes para uma utilização eficiente deste            

componente. 

Aba Detalhes do Marcador 

Nesta aba pode se fazer uma descrição detalhada do marcador, da mesma maneira             

que se faz a edição de outras instâncias de conteúdo, bem como relacionar um marcador pai,                

aninhando uns aos outros e estabelecendo relações de conteúdo. 

 

 

 

 



Aba Publicação 

Nesta aba encontramos opções semelhantes à mesma aba existente em outras           

instâncias de publicação de conteúdo, porém, a grande sacada está no fornecimento de             

Palavras-chave para os marcadores, pois ao relacionarmos estes marcadores posteriormente          

em Artigos por exemplo, não se faz necessário fornecermos estas localmente no conteúdo. 

 

 

Weblinks 

Permite adicionar e categorizar    

links para outros sites e organizar eles em        

categorias. Posteriormente podem ser    

chamadas outras estruturas que    

relacionam Weblinks como itens de menu      

e módulos. 

Na figura ao lado temos a tela de        

criação de um novo Weblinks, com edição       

similar a outros tipos de conteúdo na       

plataforma joomla, a principal diferença     

está no campo URL, no qual inserimos o        

links desejado para posterior acesso     

quando relacionado no site. 



4.2 Extendendo o Joomla 

Além das ferramentas do core da plataforma Joomla, temos disponíveis uma infinidade            

de extensões desenvolvidas por terceiros para complementar (com muito juízo) nosso site. 

Acessando o Diretório de Extensões Joomla 

Através deste link podemos acessar o diretório de extensões do joomla e buscar por              

novas funcionalidades, porém, é sempre bom pensar se realmente é necessário, pois nosso             

site pode já estar cumprindo com seu propósito. 

 

  

https://extensions.joomla.org/


5 Configurações relevantes 

5.1 Configurações Globais 
Definições do Site 

Aqui abordamos algumas características importantes que dizem respeito ao site          

enquanto “retoques”, pois a devida publicação do mesmo bem como sua recuperação em             

mecanismos de busca pode ser reforçada de forma global através do preenchimento de             

alguns campos aqui disponíveis. 

 

 

Nome do site - Aqui inserimos o nome do site de forma que vai ser recuperado em                 

mecanismos de busca e informado através de abas de navegadores, pode ser o nome do               

mesmo por extenso. Ex.: “NTI - Núcleo de Tecnologia de Informação 



Site offline - Define se o site estará disponível de maneira a poder ser acessado               

publicamente, ou se ficará restrito a uma tela de manutenção. Muito útil quando o site está em                 

construção. 

Configurações de Metadados 

Como já abordado em outros momentos do curso, aqui disponibilizamos informações           

para explicar aos mecanismos de busca, bem como a quem recuperar nosso site em uma               

pesquisa, de que se trata o mesmo e informações relacionadas que poderão ser encontradas              

ali. 

 

 

Meta Descrição Geral do Site - Descreve de que se trata o mesmo como que o                

fizesse um “texto introdutório”, com a diferença que este aparece nas buscas do Google.              

Lembrando que o mesmo se refere ao site de forma geral, ou seja, ao link principal. 

Palavras-Chave Gerais do Site - etiquetas ou tags ou marcadores, seja lá o nome de               



sua preferência, como já discutido, são palavras utilizadas para “rotular” o conteúdo,            

facilitando sua recuperação, bem como a inter-relação como conteúdos afins. Ex.: t.i.,            

tecnologia de informação, computação, informática, cpd, etc. 

 

5.2 Configurações de Usuários 

Após estruturado nosso site, podemos fazer arranjos como delegar funções de 

alimentação de conteúdo e restringir acesso a determinadas áreas de nosso site, tudo isso 

graças à graças à estrutura de gerenciamento de usuários. 

Criação e edição 
No momento o mais pertinente seria o acesso ao gerenciamento de usuários. Para 

acessá-lo devemos usar o caminho de menu Usuários > Gerenciar. 
 



 

Acesso via menu superior 

 

 

Tela de gerenciamento de usuários 

Criando/Editando um usuário 
Começamos acessando a tela de edição de usuário por edição, ou através do botão 

verde “Novo”. 

Na aba “Detalhes da conta” dispomos das seguintes opções: 

 

Nome* - nome real atribuíto     

ao usuário em questão. Ex.: João      
das Neves. 

Nome de Usuário - nome     

utilizado para acesso ao sistema e      

demais funções que necessitem de     

controle dos perfis de usuário. Ex.:      

jsn0w. 



Senha: “password” utilizada para acesso junto ao nome de usuário. 

Confirme a Senha: é requisitada que a senha seja repetida para fins de conferência. 

Email*: email de comunicação do sistema com o usuário, utilizado por exemplo, para             

recebimento de notificações, trocas de senho e aviso de atualizações estruturais disponíveis. 

 

Notificações do Sistema:   

habilita (ou não) o recebimento de      

mensagens do sistema em sua caixa      

de email registrada. 

Status do usuário: habilita ou     

não o acesso do usuário ao sistema. 

Exigir redefinição de Senha:    

caso habilitada, exige que o usuário      

troque sua senha em seu próximo acesso. 

 

6 Tópicos Avançados 

6.1 Arquitetura da informação 

Sabendo agora como operar o Joomla enquanto ferramenta, devemos pensar em           

maneiras de fazer bom uso da mesma, e este uso seja para divulgação de eventos, comércio                

eletrônico, publicação de conteúdo multimídia, deve passar por um processo comum, caso            

não queira ficar horas e horas pensando “o que vamos escrever no próximo parágrafo”, deve               

passar por uma fase de planejamento. Esta fase se refere a um processo semelhante ao               

funcionamento de uma biblioteca, revista até mesmo à dispensa em sua casa: Arquitetura da              

Informação. 

A Arquitetura da Informação, a grosso modo, trata de maneiras eficazes de dispormos             



informação, não só para melhor encontrar a esta, como a outras peças relacionadas, ajudando              

a montar um quebra-cabeça. É o ato de pensar onde encaixar de maneira correta peça a                

peça, formando uma grande e compreensível imagem. 

Vamos pensar por exemplo em um site de comércio eletrônico, interessante pensar            

primeiramente o que temos a vender, qual seria o público alvo e então pensar no alinhamento                

conteúdo x público alvo. Nosso objetivo neste momento é vender brinquedos e o público alvo               

infantil, logo, não temos porque vender roupas, fraldas e mamadeiras. Logo após dividimos             

por faixas etárias, pois não esperamos que crianças de 10 anos queiram brincar com              

brinquedos de 0 a 6 anos, bem como crianças na primeira infância não devem ganhar               

brinquedos compostos de pequenas peças pelo risco de engolirem. Então podemos começar            

elaborando uma estrutura semelhante à da figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental elaborado com a ferramenta https://www.goconqr.com (em português,         

recomendada) 

Este tipo de atividade faz com que comecemos a publicação de conteúdo “com o pé               

direito”, pois o conteúdo desorganizado pode tornar sua ferramenta ineficaz e abalar sua             

credibilidade. Para colaborar com isso, sugerimos que reflita a respeito com algumas            

perguntas a responder a si mesmo, como estas abaixo: 

1. Qual é o objetivo do site? 

2. Qual é o público alvo do site? 

https://www.goconqr.com/


a. Os itens 1 e 2 estão alinhados? 

3. O site é novo, não está faltando nada a considerar? (um site para 3ª idade pode                

ser formatado com o uso de fontes grandes, seus avós agradecem) 

4. O site já existe, não está sobrando nada? (pense naquela caixa de ferramentas             

que fica dentro de seu carro, na real necessidade de tantos parafusos            

domésticos e no efeito que podem ter em uma emergência mecânica, ou quem             

sabe na falta que esta caixa pode fazer em sua casa enquanto a mesma lhe               

acompanha no estacionamento de seu trabalho) 

6.2 Tipos de Sites 

Sites 

Como espaço básico da informação, o website tem como principal objetivo or-            

ganizá-la, estruturando uma hierarquia para que todo o conteúdo seja entendido e acessado             

com facilidade. A alma de um site é sua arquitetura de informação, ciência que tem séculos de                 

vida e nasceu da primeira grande experiência do ser humano em organizar seu conhecimento              

adquirido e documentado – a biblioteca. Um website nada mais é que um grande arquivo. Se                

estiver   bem   organizado,   encontra-se   facilmente   a   informação,   e   o   objetivo   final   foi   alcançado. 

Portais 

Não, portal não é um ‘site grande’. A diferença é que portal tem 100% do foco nos seus                  

públicos, e cria conteúdos específicos para eles, os chamados ‘conteúdos verticais’. Além            

disso, um portal possui ferramentas que constroem um real relacionamento entre quem produz             

e que consome a informação, como fóruns bem conduzidos e compilados, pesquisas online             

sérias – que vão muito além das enquetes rasteiras e mal aproveitadas – e aplicativos de                

comunicação instantânea. Muitos sites de grandes empresas não incluem nem conteúdos           

verticais, nem ferramentas de relacionamento, mas ainda assim se dizem portais. 

 

Hotsites 



São áreas de informação criadas para o lançamento de um produto, o anúncio de um               

evento ou uma grande promoção. Ou seja, é um conteúdo com prazo de validade, seja uma                

semana ou um mês. A quantidade de páginas é pequena, pelas características de conteúdo              

que um hotsite carrega; o tom, sempre persuasivo; e o visual, diferenciado do restante do site                

ou portal, abrindo em janela menor. 

Minisites 

Geralmente são a morada para os conteúdos verticais produzidos para os portais.            

Criados para atrair um público específico, os minisites abordam de forma detalhada um tema              

restrito. Os minisites podem ser fixos ou flutuantes, já que muitos cobrem eventos e,              

visualmente, comportam-se como os hotsites, com design diferenciado e abrindo em janela            

menor. Mas, ao contrário do hotsite, que tem na persuasão o seu ‘norte’, o tom do minisite é                  

essencialmente informativo. 

Para auxiliar na elaboração de conteúdo, dispomos abaixo uma lista de aplicações e             

web sites que podem de maneira gratuita colaborar com os trabalhos. 

 

6.3 Práticas seguras e eficientes 

Utilizar termos amigáveis para os apelidos de conteúdo 

O que afeta: SEO, Acessibilidade, Produtividade; 

Um erro muito cometido na alimentação de um site é a geração automática de apelidos               

para elementos internos ao Joomla!. Menus, itens de menu, módulos, categorias e            

principalmente artigos, durante o processo de criação, não tem como obrigatório o            

preenchimento manual de apelidos, podendo fazê-lo de forma manual ao preencher o nome             

do elemento em questão. Esta geração automática pode criar nomes indesejados, por vezes             

difíceis de lembrar e confusos para recuperação da informação. Um apelido amigável, bem             

pensado, colabora no acesso ao conteúdo para diversos fins, principalmente quando da            

indexação por mecanismos de busca. 

  

Verificar e remover extensões e arquivos desnecessários para a estrutura          



de seu site 

O que afeta: Segurança, Produtividade; 

Compare seu site com aquele armário repleto de papéis e acessórios indesejados e             

diga para si mesmo, se precisa daquele panfleto guardado de uma pizzaria que fechou a anos,                

ou aquela fita cassete que só funcionava em seu “3 em 1” que foi parar nos inservíveis a muito                   

tempo. Em algum momento em que for buscar algo recente e realmente útil, estes “acúmulos”               

desnecessários irão dificultar suas buscas. 

Com relação a extensões, assim como o acúmulo pode trazer confusão na administração de              

recursos, pode também trazer com o tempo, inimagináveis falhas de segurança, tornando seu             

site vulnerável.  

Tanto com relação a arquivos, como com relação a extensões, o recomendado é             

remover excessos, tornando mais fácil a vida de quem administra, bem como a de quem edita. 

 

Não se utilizar de senhas muito simples ou de maneira repetitiva para um             
mesmo usuário em diversos sites, bem como outros serviços web a que tem             

acesso 

O que afeta: Segurança; 

123, 1234, 12345, admin, admin123, mesmo nome de usuário na senha, a senha do              

seu hotmail, a senha que usa há 5 anos, a senha que digita no computador do seu cliente ao                   

fazer uma demonstração... Se além de senhas fáceis, você usa a mesma senha em todos os                

sites, muito cuidado: isso é um perigo. Nem vou dizer que jamais deveria usar admin como                

nome de usuário... 

Qual o problema disso? Bem, além destas senhas tenderem a ser um vetor que pode               

ser explorado desde alguém que tem acesso a sua wireless descriptografada em um evento              

do CMS Joomla!, como um cliente seu, ou ex-bolsista depois de alguns meses pode lhe fazer                

uma surpresa. E levar um susto de uma só vez é uma coisa, agora ter TODOS os seus sites                   

invadidos é uma dor de cabeça enorme, em especial se você nem souber de onde veio o                 

problema. 

 

Aprender a fazer algo e não mudar nunca mais, inclusive reclamando de            
atualizações 



O que afeta: Produtividade (médio/longo prazo), Segurança (caso mantenha         

extensões antigas); 

Algo positivo e aconselhável a quem está começando ou a quem está partindo de uma               

versão muito antiga para uma nova do CMS é, antes de fazer algo em Joomla, parar e testar                  

sistema e extensões e ver com quais se adapta melhor. Custa tempo, dá trabalho, mas               

garante ao usuário que seu uso em situações reais se dê sem surpresas. Não que isto                

represente que você vai ter que testar uma solução para cada tipo de nicho muito específico                

de mercado, mas pelo menos lhe proporcionará ter soluções usuais sempre a disposição. O              

problema está em fazer isso uma vez e nunca mais mudar. 

  

Achar que não precisa atualizar o CMS e extensões depois de um site feito 

O que afeta: Segurança, Performance; 

O CMS Joomla! tende a permitir atualizações mais frequentes, porém com uma            

dificuldade extremamente menor que suas versões anteriores. Nessas, isso era feito apenas            

com versões de atualização de segurança. Com o CMS "em dia", as atualizações             

disponibilizadas trarão além de correções de segurança, novas características back e/ou           

frontend. O real problema está em pessoas que vendem um site Joomla! sem levar em               

consideração que ele precisa ser atualizado (ainda que isto apenas requeira apertar um botão              

no painel administrativo). Nem sempre será tão simples quanto apertar esse botão e quando              

isso acontecer você terá que estar preparado para fazer uma cirurgia ou preparar seu cliente               

de que em algum momento, tal procedimento poderá acontecer. O mesmo vale para             

extensões presentes no site. 

  

Não entender o CMS e usar extensões demais ou mesmo passar ainda            

mais trabalho 

O que afeta: Produtividade (médio/longo prazo), Segurança (caso mantenha         

extensões antigas), Performance; 

Tanto alguém que é iniciante em Joomla! ou quem usou o CMS em versões muito               

antigas, tende a querer usar extensões em demasia. E a lógica é simples: se existe uma                

extensão focada em algo, por que não usá-la? Eu diria que isso é questionável: boa parte das                 

extensões existem porque ou no passado eram necessárias ou porque boa parte dos usuários              

não sabem como usar o CMS puro do modo certo. E o que leva a maioria das                 



pessoas/profissionais a esse tipo de erro? Não saber razoavelmente bem sobre controle de             

nível de acesso (ACL), sobreposição de template e estilos, associação de menus, e claro, não               

conhecer as extensões "de fábrica" presentes no CMS. 

A melhor solução é estudar o Joomla! puro. Mais do que isso, memorizar conceitos ao               

invés de armazenar via força bruta como as coisas funcionam. Reserve um tempo para ver               

como a instalação padrão com conteúdo de exemplo funciona tanto do ponto de vista do               

visitante como na administração de seu site, ou seja, como ela foi feita. Se estiver em dúvida                 

sobre qual o jeito certo de fazer algo e ouvir/ler/for aconselhado com informações conflitantes,              

siga esse padrão. 

 

6.4 Acessibilidade Web 

Em termos práticos, a acessibilidade web visa aplicação de práticas de publicação de 

conteúdo que transponham barreiras de compreensão, promovendo a inclusão digital a todos, 

especialmente no que se trata de pessoas com necessidades especiais.  

 

Saiba mais: 
 

Portaria que institucionaliza o modelo de acessibilidade em governo eletrônico 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm 

Cartilha W3C de Acessibilidade na Web 

Fascículo 1: versão online: em HTML 

Fascículo 2: versão online: em HTML 

Modelo de acessiblidade em governo eletrônico 

https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/acessibili

dade/emag-modelo-de-acessibilidade-em-governo-eletronico 

http://emag.governoeletronico.gov.br/ 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/node/1358 

http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-II.html
http://emag.governoeletronico.gov.br/
http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-I.html
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/node/1358
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm
https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/acessibilidade/emag-modelo-de-acessibilidade-em-governo-eletronico
https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/acessibilidade/emag-modelo-de-acessibilidade-em-governo-eletronico


6.5 Ferramentas Recomendadas 

Abaixo listamos ferramentas úteis para construção de seu conteúdo.  

Aplicativo para fazer screenshot de áreas selecionadas da tela 

https://app.prntscr.com/pt-br/ (Windows & Mac) 

http://shutter-project.org/ (Linux) 

Estoques de imagens 

https://pixabay.com/pt/ 

http://www.morguefile.com/ 

https://picjumbo.com/ 

http://imcreator.com/free 

http://www.lifeofpix.com/about/ 

https://stocksnap.io/  

https://unsplash.com/ 

https://www.splitshire.com/ 

http://www.gratisography.com/ 

https://openclipart.org/ 

 Aplicativo para edição de imagens 

https://gravit.io/ (Ferramenta Web) 

https://inkscape.org/pt-br/baixar/ (Windows, Linux e MacOS, Editor Gráfico similar ao Corel          

Draw) 

https://www.gimp.org/ (Windows, Linux e MacOS, Editor Gráfico similar ao Photoshop)  

 

https://www.gimp.org/
https://gravit.io/
https://app.prntscr.com/pt-br/
http://www.lifeofpix.com/about/
https://unsplash.com/
http://www.morguefile.com/
https://picjumbo.com/
https://pixabay.com/pt/
https://stocksnap.io/
http://www.gratisography.com/
http://imcreator.com/free
https://inkscape.org/pt-br/baixar/
http://shutter-project.org/
https://www.splitshire.com/
https://openclipart.org/


Gerador de Favicon 

http://www.faviconr.com/ 

 Google Fonts 

https://fonts.google.com/ 

Comparação Paletas de Cores 

http://paletton.com 

 http://www.colourlovers.com/ (Paletas e recomendações) 

  

 

http://www.faviconr.com/
http://www.colourlovers.com/
http://paletton.com/
https://fonts.google.com/

