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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PRAC 

  

PROJETO DE EXTENSÃO: Competências em informação - Tutoriais em 
Tecnologias Intelectuais para disseminação da informação na web.  

  

Coordenador/Orientador:  

Prof. Dr. Wagner Junqueira de Araújo 

 

Co-Orientadoras:   

Prof.ª. Dra. Isa Maria Freire 

Prof.ª. Ms. Alba Lígia de Almeida Silva 

  

Equipe:        

Andreonni Medeiros Di Lorenzo 

Cristiana da Silva Dantas 

Daniela Silva Borges de Oliveira 

Enelucia Santos da Silva 

Maria Janienne Alves Pereira de Medeiros 

 

Contato para dúvidas e suporte on-line:  

Email: projetodeextensaotutoriais@gmail.com 

Skype: contatotutoriaisnaweb 
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TUTORIAL – BIBLIOTECA CCEN/UFPB 

A implementação do site surgiu na disciplina Tecnologia da Informação II 
ministrada pela professora Patrícia, fizemos um estudo sobre a necessidade 
que a Biblioteca do CCEN tinha de socializar suas informações, verificou-se a 
necessidade da criação de um site interligado as redes sociais, onde de modo 
geral levaria o usuário conhecer a parte institucional, as redes sociais e 
conhecer seus produtos e serviços em um único ambiente, o web site.  
 

Utilizamos a ferramenta joomla, por ser de fácil uso e ser uma 
ferramenta open-source (livre) gerando ainda maiores possibilidades de futuras 
contribuições, contendo uma grande variedade de componentes para melhorar 
o desempenho e acessibilidade do site. A Estruturação do site em joomla é 
composta por componentes, módulo e plugins e é facilmente encontrada no 
site http://extensions.joomla.org/, nesse site você encontrará desde as mais 
simples e avançadas ferramentas podendo ser pagas ou gratuitas. 

 

Equipe responsável pela construção do site: 

 

Andreonni M. Di Lorenzo  (Edição e layout) 

Renato Melo Vieira (Programação) 

Francisca Rosimere (Conteúdo visual) 

Sthefanie Cordeiro (Conteúdo visual) 

Thiago Heleno (Redes sociais) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://extensions.joomla.org/
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PASSO A PASSO 

1º passo 

Digite no seu navegador http://www.ccen.ufpb.br/biblioteca/ como mostra a figura 

abaixo para acessar a página inicial do site da biblioteca: 

 

2º passo 

Ao entrar no site vamos visualizar um banner na parte de cima pegando toda estrutura 

do site, conhecido como “header”, conforme figura mostrada abaixo: 

http://www.ccen.ufpb.br/biblioteca/
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3º passo 

Para fazer uma pesquisa no site digite o item desejado onde tem “procurar no site” e 

logo em seguida aperte em “pesquisar”, em poucos segundos você terá os resultados 

no centro do site: 
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Outra forma de pesquisar é através da pesquisa avançada, melhorando os 

resultados da sua pesquisa trabalhando com “filtros” 

 

1. Frase exata: você escolhe toda a frase que procura; 

2. Qualquer uma dessas: vai filtrar qualquer trecho do que você digitou; 

3. Nenhuma dessas: vai tirar da pesquisa o que você não quer; 

4. Seção: Você escolhe qual seção exata do site você quer procurar; 
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4º Passo 

O site da biblioteca está integrado as redes sociais, ao clicar em cada ícone 

você será redirecionado para a rede social correspondente ao ícone que você 

clicou. 

 

Seguindo a ordem conforme a imagem 

1º Twitter: http://twitter.com/#!/BIBLIOCCEN_UFPB 

2º Seeingfriends: http://seeingfriends.com/ 

3º Facebook: http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-

CCENUFPB/175575919205943 

4ºYoutube: http://www.youtube.com/user/BibliotecaCCEN 

5º Google: http://www.google.com.br/ 

 

http://twitter.com/#!/BIBLIOCCEN_UFPB
http://seeingfriends.com/
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-CCENUFPB/175575919205943
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-CCENUFPB/175575919205943
http://www.youtube.com/user/BibliotecaCCEN
http://www.google.com.br/
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5º Passo 

Menu Principal, é aqui onde vamos encontrar as informações interligadas ao 

site, veja conforme figura abaixo: 

 

Conhecendo o menu principal 

:: Home: Leva você a página inicial do site; 

:: Nossa Equipe: Mostra o quadro de funcionários da Biblioteca; 

:: Nosso Arcevo: Mostra o informações sobre o arcevo da Biblioteca; 

::Bibliotecas da UFPB: Galeria de imagens sobre outras bibliotecas na UFPB; 

:: Grandes Bibliotecas: Mostra imagens de Bibliotecas pelo mundo; 

:: Pontos Turísticos da Paraíba: Mostra imagens de pontos turísticos da PB; 

:: Contato/Ficha Catalográfica: Serve para entrar em contato com a biblioteca 

ou enviar a ficha catalográfica do TCC ( serviço exclusivo para graduandos da 
UFPB); 
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6º Passo: 

Para um maior controle de acesso e como ferramenta de marketing, a tela de 

cadastro é bem simples e não leva mais de 1 minuto para seu cadastro ficar 

pronto, selecione “Registra-se” e no mesmo lugar aparecerá a imagem abaixo: 

 

Conhecendo os campos de cadastro, conforme imagem acima: 

Nome: Nesse campo você preenche seu nome completo; 

Nome de usuário: Esse campo você escolhe qualquer nome, ele lhe dará 

acesso ao site; 

E-mail: Nesse campo você coloca seu email, para receber um link de ativação 

com todas instruções para ativar sua conta; 

Senha: Escolha uma senha no máximo 6 digitos para completar o cadastro; 

Confirmar senha: Repita a mesma senha colocada no campo acima; 
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7º Passo: 

Link Úteis, como forma de acessibilidade criamos alguns link’s úteis para ao 

clicar ir direto ao site selecionado sem ter o trabalho de digitar o site no seu 

navegador: 

 

8º Passo 

Para divulgar melhor os serviços do site foi criado um vídeo mostrando toda 

estrutura da Biblioteca do CCEN e seus serviços para seus usuários, veja 

figura abaixo 
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9º Passo 

Do lado esquerdo do site, no final da página podemos acompanhar as 

atualizações do twitter da biblioteca, com informações sobre seu 

funcionamento, atividades, guia de usuários entre outros; 
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10º Passo 

Na barra no final do site mostra os créditos aos criadores da página como os 

direitos autorais do site, veja figura abaixo: 

 


