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Breve introdução a este manual

A solução apresentada neste manual, é uma breve explicação de como esta 
ferramenta deve ser utilizada no dia a dia do servidor (técnico e docente) e visa 
exclusivamente atender as dúvidas dos usuários que possuem uma instalação do 
WordPress (WP) dentro do modelo institucional da Universidade Federal do Ceará. O 
ambiente foi configurado para se adequar aos sítios padronizados fornecidos pela STI/
DPU e, neste manual, só serão apresentadas as tarefas essenciais para que os usuários 
possam construir estes sítios. Em nenhum momento este manual procura expor todas 
as possibilidades que a ferramenta oferece no gerenciamento de conteúdo.

Caso seu interesse seja em saber mais informações sobre como solicitar uma 
instalação padrão, acesse nosso catálogo de serviços.

SOBRE ESTA VERSÃO

A versão 2.0 deste manual trata da versão 4.9 do WordPress. A cada lançamento do 
WP, este manual poderá ser atualizado sem aviso prévio. Para acompanhar nossas notícias 
ou para saber mais informações sobre como solicitar uma instalação padrão, acesse o 
sítio da STI.
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Aula 1 - Introdução ao WordPress

1.1. COMO REALIZAR O PRIMEIRO ACESSO AO SÍTIO

Tenha o seu nome de usuário e senha provisória próximos, pois eles permitirão o 
primeiro acesso a plataforma WordPress. Logo após, siga os passos a seguir:

Passo 1:

Abra o navegador de internet do seu computador (ex.: Google Chrome ou Firefox).

Passo 2:

No campo de URL, indicado na figura, digite a localização do seu sítio, dependendo 
do email que você recebeu, o endereço pode ser http://sitios.ufc.br/meusitio ou 
http://www.meusitio.ufc.br.

Figura 1 - Primeiro acesso ao sítio

Passo 3:

Irá aparecer uma tela, como na figura abaixo, onde você deverá informar o seu 
nome de usuário (ou endereço de email) e senha.

Figura 2 - Primeiro acesso ao sítio - Tela de login
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1.2. VISÃO GERAL DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Menus do painel de controle

Em linhas gerais, os menus apresentados no painel tratam de tarefas de 
responsabilidade do usuário Editor do sítio que são:

• Criação/Atualização de Posts

• Criação/Atualização de Páginas

• Fazer uploads de arquivos

• Gerenciar área/itens de Menu

• Atualizar área de banners

• Atualizar elementos da barra de Identificação e de Endereço

• Gerenciar usuários

• Publicar o sítio
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Aula 2 - Trabalhando com mídias

2.1. O QUE SÃO ARQUIVOS DE MÍDIA

O menu Mídia é a biblioteca das imagens e arquivos que são carregadas para 
serem usadas no sítio. Os arquivos são listados pelas mais recentes no topo. Existem 
dois tipos de exibição na biblioteca de mídia que podem ser trocados clicando nos 
respectivos ícones logo abaixo de Biblioteca de mídia.

Figura 3 - Visualização do menu Mídia

2.2. EXPLORANDO MÍDIAS

Nesse menu estão as opções para o 
usuário gerenciar os seus arquivos de mídia. O s 
tipos de arquivos permitidos na solução da STI s ã o : 
imagens (jpg, jpeg, png), arquivos vetoriais 
(ai, eps), arquivos de texto (pdf, doc, docx, 
odt), arquivos multimídia (pps, ppt, pptx, odp) 
e planilhas (xls, xlsx e ods).

Os arquivos de vídeo e de audio não 
são permitidos. Eles devem ser incorporados 
de outras plataformas em posts e páginas (ex: 
Youtube, Soundcloud).

A biblioteca de mídia serve 

apenas para armazenar 

as imagens que foram 

adicionadas no site, só 

será definido o uso dessa 

imagem na edição do 

post/página ou usado em 

widgets.

Atenção!
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2.3. INSERINDO MÍDIAS

Passo 1:

Clique no botão Adicionar Nova para fazer upload dos seus arquivos na biblioteca.

Passo 2:

Para enviar os arquivos, arraste os arquivos desejados para a área descrita na 
página (área tracejada). Ou se preferir, clique no botão “Selecionar arquivos” para 
procurar em seu computador.

Figura 4 - Inserindo mídia

Ao finalizar o processo de upload, as imagens e arquivos já estarão disponíveis 
para o uso.

Passo 3:

Clique no menu Mídia > Biblioteca 
para visualizar os arquivos.

Passo 4:

Clique sobre o arquivo para visualizar 
e editar os detalhes do arquivo. Você pode 
editar o título, bem como a legenda, o 
texto alternativo (imagens)  e a descrição 
dos arquivos da biblioteca de mídia.

É de suma importância 

a inserção do texto 

alternativo para atender 

as diretrizes de 

acessibilidade do padrão 

governamental eMAG.

O preenchimento do 

título e da descrição 

são importantes para a 

localização do arquivo.

Atenção!
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Figura 5 - Editando detalhes do arquivo
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Aula 3 - Trabalhando com posts

3.1. O QUE SÃO POSTS E QUANDO USÁ-LOS

Um Post é um artigo que será adicionado ao sítio. Deve ser usado quando você 
planeja divulgar uma notícia e/ou quando você deseja publicar informações onde a 
ordem cronológica é importante (ex: informações sobre editais).

3.2. EXPLORANDO CATEGORIAS DE 
POSTS

Ao clicar no menu Posts > Categorias, 
você pode adicionar uma nova categoria.

Passo 1:

Preencha os campos: Nome e Descrição. 
Caso a sua nova categoria esteja dentro de 
uma outra categoria já criada, selecione-a em 
Categoria Ascendente.

Figura 6 - Criando nova categoria

As categorias organizam os 

posts.

Saiba mais!
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Passo 2:

Clique em Adicionar nova categoria.

3.3. EXPLORANDO E GERENCIANDO POSTS

Ao clicar no Menu Posts o usuário visualiza numa tela todos os Posts que foram 
criados no sítio.

Na tela Posts será possível visualizar as informações/colunas: título do artigo, 
autor, categorias, tags utilizadas e data de publicação.

Figura 7 - Detalhe da tela de visualização da lista de Posts

Ao passar o mouse sobre o título de um Post, são exibidas as opções de Edição 
(Editar, Edição Rápida, Colocar na Lixeira, Ver).

Figura 8 - Visualização das opções de edição de um Post
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3.4. INSERINDO POSTS

Passo 1:

No Menu Posts, clique em Adicionar novo.

Figura 9 - Adicionar novo post

Passo 2:

Em Adicionar novo post, preencha os campos de título e texto/conteúdo.

Figura 10 - Visualização da tela inicial de criação de Post
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Passo 3:

Marque a categoria adequada na aba Categorias. Se tratar de uma notícia, marque 
a categoria Notícias.

Figura 11 - Categorização do Post

Passo 4:

Clique no botão Publicar.
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Aula 4 - Trabalhando com páginas

4.1. O QUE SÃO PÁGINAS E QUANDO USÁ-LOS

Trabalhar com artigos do tipo páginas é semelhante a trabalhar com Posts: 
pesquisar, adicionar nova, editar, etc. No entanto, como as páginas se destinam 
aos conteúdos estáticos, ou seja, não sofrem atualizações frequentes, o usuário pode 
organizá-las hierarquicamente (diferente dos Posts que são mostrados em ordem 
cronológica).

4.2. EXPLORANDO E GERENCIANDO PÁGINAS

Ao clicar no Menu Páginas, o usuário visualiza numa tela todas as páginas que 
foram publicadas e aquelas que se encontram em rascunho. De forma semelhante aos 
Posts, é exibida uma lista onde se pode ver as informações/colunas: título, autor e 
data de publicação.

Figura 12 - Visualização da lista de páginas do sítio
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4.3. INSERINDO PÁGINAS

Passo 1:

No Menu Páginas, clique em Adicionar nova.

Figura 13 - Adicionar nova página

Passo 2:

Em Adicionar nova página, preencha os campos de título e texto/conteúdo.

Figura 14 - Visualização da tela inicial de criação de Página

Passo 3:

Clique no botão Publicar.
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Aula 5 - Trabalhando com menus

5.1. EXPLORANDO MENUS

Para criar a estrutura do Menu Principal no seu sítio, você deve definir para cada 
item de menu a ser criado um elemento (post, página, categoria e link) a ele associado.

5.2. INSERINDO MENUS

Passo 1:

Em Aparência > Menus, na aba Editar Menus, abra o bloco Páginas.

Passo 2:

Marque a página que será exibida e depois clique no botão Adicionar ao Menu, 
assim ela será adicionada à Estrutura do Menu.

Figura 15 - Visualização do item de Menu associado a uma página na Estrutura
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Passo 3:

Clique em Salvar menu.

Além de páginas, você também pode 
adicionar ao menu outros elementos, como 
posts, links personalizados e categorias.

O uso de menu da categoria 

é uma forma de você criar 

um menu para um conjunto 

de posts associados àquela 

categoria.

Saiba mais!
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Aula 6 - Construindo o conteúdo

6.1. FORMATAÇÃO DE TEXTO

A seguir, temos os alguns tipos de formatação de texto disponíveis nas áreas 
de inserção e edição de Posts e Páginas, tais como: cabeçalho, negrito, itálico, 
tabela, lista com marcadores e lista numerada.

Figura 16 - Formatação de texto

6.2. INSERINDO LINKS

Para inserir novos links ou editar links já existentes, siga os passos a seguir.
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Passo 1:

No Menu Posts > Adicionar Novo ou 
em Editar Post, selecione o texto que será 
o link (ou clique sobre o link em caso de já 
existir).

Passo 2:

Clique no botão Inserir/editar link.

Passo 3:

Preencha a caixa com o endereço do 
link (ou preencha aos poucos para que uma 
lista de posts e páginas apareça embaixo, 
selecionando assim o item), e clique em aplicar.

6.3. INSERINDO IMAGENS

Para inserir uma imagem no seu Post, você deve acionar o botão Adicionar mídia.

Passo 1:

Na tela Adicionar Mídia (aba Biblioteca de mídia), selecione o arquivo desejado 
e clique no botão Inserir no Post. Os Detalhes do Anexo já virão preenchidos, 
conforme descrito no passo 4 do tópico 2.3.

Figura 17 - Inserindo imagem em Post

Os passos ao lado também são 

válidas para inserção e edição 

de páginas.

Saiba mais!
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Como resultado da inserção, a figura aparece na área de conteúdo (alinhada por 
padrão à esquerda), o texto será posicionado abaixo desta. Se o campo de legenda 
da figura estiver preenchido, ela será mostrada abaixo da imagem.

Passo 2:

Clique no botão Publicar.

6.4. INSERINDO GALERIA DE IMAGENS

O WordPress possui um recurso para mostrar um conjunto de imagens selecionadas 
pelo usuário em forma de miniaturas, ou seja, uma galeria de imagens.

Figura 18 - Inserindo galeria de imagens em Post/Página

Siga os passos a seguir para criar sua galeria:

Passo 1:

No Post/Página, posicione o cursor no local que deseja que a galeria apareça. 
Atente que não é possível alinhar a galeria para a direita, esquerda ou centro.
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Passo 2:

Clique no botão Adicionar mídia.

Passo 3:

Na janela Adicionar mídia, clique no menu Criar galeria.

Passo 4:

Selecione as figuras que formarão a galeria. Se elas ainda não estiverem na biblioteca, 
providencie o upload das imagens, não esquecendo de nomeá-las adequadamente 
(procedimento descrito na Aula 2).

Passo 5:

Clique no botão Criar uma nova galeria.

Passo 6:

Na janela Editar Galeria faça:

• Reposicione as figuras (com o mouse), se desejar.

• Altere em Configuração da galeria:

• Apontar para Arquivo de mídia.

• Colunas: quantidade desejada de colunas de figuras (dependo do 
tamanho das mesmas), por exemplo 3 ou 4.

• Clique no botão Inserir galeria.

 

Figura 19 - Editando galeria de imagens
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Passo 7:

Atualize o Post/Página e verifique o resultado.

6.5. INCORPORANDO ÁUDIO

SoundCloud é um dos maiores armazenadores e reprodutores de música on-line. É 
através dele que você poderá incorporar um áudio em suas publicações.

Passo 1:

Escolha qual o áudio, música, lista ou página do artista que você quer exibir em seu 
site e procure a opção Embed.

Passo 2:

Ao clicar na opção Embed, uma nova janela vai se abrir, como na imagem abaixo.

Figura 20 - Capturando código iframe ou shortcode do SoundCloud

Escolha a estrutura do seu player e decida se quer utilizar código iframe ou 
shortcode.
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Passo 3:

Com a opção devidamente marcada, o código referente a Code & Preview é 
atualizado. Copie o mesmo para colar dentro de sua página ou post WordPress.

Passo 4:

Já de posse do código iframe ou shortcode do SoundCloud, prepare uma página/
Post e posicione o cursor no local desejado de inserção do áudio. Clique na aba Texto 
e insira, no local desejado, o código trazido do SoundCloud.

Figura 21 - Inserção do código gerado pelo SoundClound em uma página/Post

Passo 5:

Salve o post/página com o botão Atualizar (ou botão Publicar no caso de nova 
página/post).

6.6. INCORPORANDO VÍDEO

Para inserir um vídeo do Youtube nas páginas ou Posts proceda da seguinte forma:

Passo 1:

No site do Youtube, acesse o vídeo desejado e clique na opção Compartilhar.



24 Manual  de Tre inamento -  Wordpress -  DPU / STI

Figura 22 - Botão compartilhar do YouTube

Passo 2:

O Youtube mostrará um novo conjunto de opções. Clique na opção Incorporar. 
O Youtube também irá gerar um código que inicia/termina com a palavra iframe. Copie 
este código para levá-lo para sua página/Post.

Figura 23 - Código gerado pelo Youtube para incorporação do vídeo

Passo 3:

Prepare uma página/Post e posicione o cursor no local desejado de inserção do 
vídeo. Clique na aba Texto e insira, no local desejado, o código trazido do Youtube.
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Figura 24 - Inserção do código gerado pelo Youtube em uma página/post

Passo 4:

Clique na aba Visual e será mostrado o vídeo desejado.

Passo 5:

Salve o post/página com o botão Atualizar (ou botão Publicar no caso de nova 
página/post).

6.7. INCORPORANDO MAPA

Para inserir um mapa do GoogleMaps nas páginas ou Posts proceda da seguinte 
forma:

Passo 1:

No site do GoogleMaps acesse o mapa desejado. Clique na opção Compartilhar.

Figura 25 - Exemplo de uso do GoogleMaps para geração de mapas
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Passo 2:

Uma nova janela será aberta sobre o mapa. Clique na aba Incorporar mapa. 
Será apresentado uma mapa de tamanho médio (é possível alterá-lo para tamanhos 
pequeno, grande ou personalizado). Salve o código gerado pelo Maps.

Figura 26 - Exemplo de mapa de tamanho médio gerado pelo GoogleMaps

Passo 3:

Prepare uma página/Post e posicione o cursor no local desejado de inserção do 
mapa. Clique na aba Texto.
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Passo 4:

Será mostrada uma nova versão do texto, intercalada por comandos HTML. Não 
altere nada deste texto. Na posição já apontada pelo cursor, acrescente o Código 
gerado pelo Maps. Salve a página com o botão Atualizar (ou botão Publicar se for 
novo post/página), depois visualize o resultado.

Figura 27 - Exemplo de inclusão de mapa de tamanho médio gerado pelo GoogleMaps
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Aula 7 - Personalizando o WordPress

7.1. EXPLORANDO O MENU “MEU SÍTIO”

Por padrão do CMS WordPress, os sítios são criados como bloqueados, ou seja, 
não estão disponíveis para visualização do público. Eles são visíveis apenas aos seus 
usuários (aqueles com perfil/senha de acesso ao painel de administração).

Por isso, após concluir o trabalho de construção do sítio ou quando julgar que o 
mesmo possa ser publicado, o usuário Editor/Responsável deve mudar o status do 
sítio para publicado. Para tanto deve marcar/ativar a opção Publicar do menu Meu 
Sítio e acionar o botão Salvar alterações.

Figura 28 - Detalhe da seleção de opção de Publicar/Bloquear o sítio

7.2. PERSONALIZANDO CABEÇALHO E RODAPÉ

7.2.1. CABEÇALHO DO SÍTIO

Para editar o cabeçalho do sítio (título e figura de topo), proceda da seguinte 
forma.

Passo 1:

Em Menu Aparência > Personalizar, clique em Identidade do Site.

Figura 29 - Configurando o título do sítio (Título/Identidade do site)
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Passo 2:

Preencha o título do sítio e depois clique no 
botão Publicar.

Passo 3:

Clique em < (canto superior esquerdo).

Passo 4:

Ainda em Menu Aparência > Personalizar, 
clique em Imagem do Cabeçalho.

Passo 5:

Selecione o botão Adicionar nova imagem. 
Na janela Escolher imagem, selecione uma 

imagem na Biblioteca de mídia para ser exibida na área de cabeçalho de seu sítio. 
Em seguida, clique no botão Selecionar e recortar.

Figura 30 - Detalhe da definição de figura do Cabeçalho do sítio

Passo 6:

Na janela Recortar imagem, posicione a área de seleção e acione o botão 
Recortar imagem.

Para modificar a ordem 

que os menus aparecem 

na página inicial, retorne 

ao Menu Aparência > 

Menus. Posicione o mouse 

sobre o menu que deseja 

reordenar e arraste para 

cima/baixo até a posição 

desejada.

Saiba mais!
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Figura 31 - Detalhe da definição de área/recorte usado como Cabeçalho do sítio

Passo 7:

Clique no botão Publicar.

7.2.2. RODAPÉ DO SÍTIO

O CMS WordPress também permite ao usuário incluir informações de endereço, 
telefone e redes sociais no rodapé do sítio. Para isso, siga os passos:

Passo 1:

No menu Meu Sítio, preencha os respectivos campos com as informações de 
endereço, telefone e redes sociais.

Figura 32 - Visualização do preenchimento de informações do rodapé
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Passo 2:

Clique em Salvar alterações.

Figura 33 - Sitio com o endereço preenchido e ícones de mídia social disponibilizados

7.3. GERENCIANDO BANNERS

Banners são imagens especiais, incluídas na tela inicial do sítio, que servirão como 
links para conteúdos de destaque do sítio ou de local externo relevante.

As figuras que serão definidas como banner também deverão ter uma formatação 
especial (largura = 156 pixels). Assim, antes da criação do banner deve-se formatar a 
sua figura:
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Figura 34 - Detalhe do redimensionamento da figura usada como banner

No menu Mídias > Biblioteca, selecione a imagem desejada, clique Editar 
imagem e depois preencha em Novas Dimensões a largura de 156 (o outro campo 
será ajustado automaticamente). A seguir, selecione o botão Escala e aguarde o 
salvamento da imagem.

Em Aparência > Widgets, indique para cada banner a ser incluído uma imagem e 
um elemento a ele associado (link) seguindo os seguintes passos:

Passo 1:

Arraste o botão DPU (Banner) para bloco Área de Banners.

Figura 35 - Detalhe da definição de um banner
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Passo 2:

Clique na figura Selecionar a imagem e serão mostradas as imagens da biblioteca 
de mídias com o tamanho apropriado para banner (formatadas com largura = 156px). 

Selecione destas a figura desejada.

Passo 3:

Preencha o campo Texto descritivo do 
banner.

Passo 4:

Preencha o campo Link com endereço 
eletrônico (URL) para o qual este banner deverá 
apontar.

Passo 5:

Finalize acionando o botão Salvar. Veja o 
resultado na página inicial do seu sítio.

7.4. INTERNACIONALIZAÇÃO DE SÍTIO

O recurso de internacionalização dos sítios padronizados instalados pela DPU/STI 
pode ser solicitado no momento da sua criação ou a qualquer momento posterior, 
mediante a solicitação desta configuração no seu sítio (através do serviço Suporte na 
configuração dos Sítios Institucionais Padronizados).

7.4.1. CRIAÇÃO DE POSTS E PÁGINAS

Na criação destes itens, o idioma deve ser informado sempre e as traduções 
existentes devem ser associadas. Para isto:

Passo 1:

Antes de salvar o Post/Página, vá até a guia Idioma.

Passo 2:

Escolha o idioma do Post/Página.

Passo 3:

Indicar cada tradução já criada para aquele Post/Página.

Para modificar a ordem 

que os banners aparecem 

na página inicial, retorne 

ao Menu Aparência > 

Widgets. Posicione o 

mouse sobre o banner que 

deseja reordenar e arraste 

para cima/baixo até a 

posição desejada.

Saiba mais!
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Figura - Guia Idiomas em Editar Post

7.4.2. CRIAÇÃO DE ITENS DE MENU

Para criá-los, proceda da seguinte forma:

Passo 1:

Em Aparência > Menus, selecione a guia Editar menus.

Passo 2:

Selecione o menu da língua que deseja utilizar.

Passo 3:

Prossiga com a criação tradicional de itens do menu.

Figura 36 - Seleção de idioma para criação de itens de menu
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7.4.3. CRIAÇÃO WIDGETS (BANNERS)

Ao criar um banner, pode-se escolher 
se ele ficará visível em todos os idiomas ou 
apenas num idioma específico. Para isto:

Passo 1:

Indique no campo O widget é exibido 
para: “todos os idiomas” ou somente para um 
idioma específico.

Figura 37 - Escolha de idioma para exibição de banner

7.4.4. ADICIONAR MÍDIAS

Os arquivos incluídos na biblioteca de mídia são utilizados apenas para um idioma 
específico. Atente para os seguintes cuidados:

As mídias são adicionadas por default na língua padrão (Português). Indique a 
língua na qual o arquivo será utilizado, nos atributos deste arquivo (Editar mídia / 
detalhes do anexo > guia idioma).

- A criação do menu de cada 

idioma deve ser feita pela 

DPU/STI, o usuário só pode 

criar os itens dentro deste 

menu.

- O menu que fica aberto é 

sempre o último selecionado, 

portanto certifique-se qual 

o menu está utilizando antes 

de clicar em “salvar menu”.

Atenção!
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Figura 38 - Configurando idioma para mídias

Embora possa ser visualizado na Biblioteca de mídia, dentro de um Post/Página o 
arquivo só é visualizado, e portanto utilizado, no idioma para o qual foi configurado. Ou 
seja, o idioma do Post/Página e do arquivo devem coincidir.
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Aula 8 - Gerenciando usuários

8.1. INSERINDO USUÁRIOS

Passo 1:

Clique no menu Usuários > Adicionar Novo.

Figura 39 - Detalhe do preenchimento de campo para a definição de novo usuário

Passo 2:

Na janela Adicionar Novo Usuário preencha os campos com os dados do novo 
usuário (login, e-mail, nome e sobrenome).
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Passo 3:

Escolha o perfil/função que ele desempenhará. São os seguintes:

• Editor – Pode publicar postagens, gerenciar suas e outras postagens, mas não 
têm acesso as configurações.

• Autor – Pode publicar suas postagens e gerenciá-las.

• Colaborador – Pode escrever postagens e gerenciá-las, mas depende de 
aprovação do Editor para a publicação.

Passo 4:

Clique no botão Adicionar Novo Usuário.

8.2. GERENCIANDO USUÁRIOS

Para visualizar os usuários habilitados em seu sítio, clique no menu Usuários > 
Todos os usuários. O perfil Editor pode editar ou excluir os usuários. Os demais 
usuários podem, apenas, editar suas informações de usuário.

Figura 40 - Listagem de usuários


