
Nomeando pastas e arquivos para uso com Joomla e suas extensões 
 

O Joomla e suas extensões possuem suas particularidades. 

De acordo com nossa experiência, 

quando são criadas pastas dentro do Gerenciador de Mídia do Joomla (pasta  images ) e 

quando são preparados arquivos para enviar (upload) ao Joomla (fotos, PDFs, documentos do Word, etc.), 

bugs inesperados são evitados e 

a visualização no Gerenciador de Mídia é facilitada 

quando as seguintes restrições são aplicadas: 

 

usar nomes curtos (abreviar quando necessário; os nomes não devem ser descritivos: para isso existem as descrições) 

SEM espaços em branco 

apenas minúsculas, números e hífens. 

 

Não usar: 

Nomes muito grandes, espaços em branco, underlines (underscores  _ ), cedilhas, acentos, maiúsculas,  sobrescritos, 

subescritos, caracteres especiais. 

 

Exemplos de nomes corretos para pastas: 

3-cong-nac-assunto      

atas-2016 

atas-2017 

fomularios-matricula   (observe que não foram usados acentos) 

 

Exemplos de nomes corretos para arquivos: 

foto-001.jpg   foto-002.jpg   foto-003.jpg 

ata-2016-142.pdf   ata-2017-001.pdf 

formulario-conf-matricula.docx   (observe que não foram usados acentos) 

 

OBS: todo arquivo (.jpg, .pdf, etc.) enviado para um artigo poderá receber uma descrição no próprio texto e a descrição não é 

limitada de nenhuma forma. 

Toda galeria e cada uma das fotos também poderá receber longas descrições, sem nenhum tipo de restrição. 

 

 



 

Exemplos de nomes errados para pastas e arquivos: 

vigésimo sétimo congresso sobre assunto tal que ocorreu na pavilhão 6 da FURG em 2016 

(espaços em branco e acentos, nome longo demais, cujo conteúdo deve ir para a descrição no texto) 

 

Prof.ª_Fulana_de_Tal_em_Brasília_para_o_Evento_Tal.jpg 

(sobrescrito aplicado à letra “a”, com ponto no meio do nome, underscores, acento e maiúsculas, nome longo, cujo conteúdo 

deve ir para a descrição no texto) 

 

Observações quanto à extensão PhocaGallery 

 

Correto: 

Criar várias pastas dentro do PhocaGallery ( dentro da pasta images/phocagallery ), uma para cada galeria, e 

colocar as fotos dentro das pastas criadas. 

Exemplos corretos: 

images/phocagallery/evento-tal-2016   e p/ dentro desta pasta enviar (upload)  foto-2016-001.jpg  foto-2016-002.jpg  ... 

images/phocagallery/evento-tal-2017   e p/ dentro desta pasta enviar (upload)  foto-2017-001.jpg  foto-2017-002.jpg  ... 

images/phocagallery/inauguracao-campus-sap   e p/ dentro desta pasta enviar  inaug-sap-001.jpg   inaug-sap-002.jpg   ... 

images/phocagallery/inauguracao-campus-sls   e p/ dentro desta pasta enviar  inaug-sls-001.jpg   inaug-sls-002.jpg   ... 

 

 

Errado: 

pastas contendo fotos para galerias criadas diretamente na raiz do gerenciador de mídia do Joomla (pasta images ) 

fotos enviadas diretamente para a raiz do gerenciador de mídia do Joomla (pasta  images ) 

fotos enviadas diretamente para a raiz do PhocaGallery (pasta  images/phocagallery ) 

 


