UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE NOTÍCIAS AO SITE PET UFES
Grupo Responsável: PET Engenharia de Computação.
De acordo com o encaminhamento proposto no GD/GT Tripé Acadêmico e
aprovado no DIA PET do ano de 2019, o PET Engenharia de Computação se
comprometeu a fazer o lançamento de notícias no site PET UFES, buscando
aumentar a visibilidade das atividades planejadas e promovidas por cada grupo
PET. Diante disso, vale ressaltar que:
● A plataforma está disponível para o lançamento de notícias à todos os grupos
PET da UFES;
● Cabe ao PET Engenharia da Computação definir a periodicidade e ordem
dos grupos para a publicação dos trabalhos no site, como discutido na
reunião do InterPET do dia 26 de março de 2019.
Visando facilitar esse processo, o PET Engenharia de Computação elaborou este
documento para apresentar as instruções essenciais aos demais grupos PET de
como deve ser solicitado a postagem de notícias no site do PET UFES
(http://pet.ufes.br).
A solicitação para publicação da notícia deverá ser encaminhada para o e-mail
petengcomp.ufes@gmail.com com o seguinte assunto: PUBLICAÇÃO PARA O
SITE PET UFES. No escopo do e-mail deve ser enviado a identificação do grupo
PET solicitante e a notícia.
Todas as notícias devem ter, obrigatoriamente:
● Título
○ Será permitido títulos com até 100 caracteres.
○ Recomendamos que seja bem específico sobre o assunto e que tenha
a identificação do grupo PET no próprio título. Exemplo de título: “O
PET XXXXXXXXXXX está com o processo seletivo 2019/1 aberto!”
● Imagem para o destaque na página inicial

○ É recomendado uma imagem com as dimensões 760 x 500 pixels, ou
múltiplos (n) dessas dimensões, exemplo: 760*n x 500*n. Caso n=2,
então as dimensões serão 1520 x 1000. Caso n=½, então as
dimensões serão 380 x 250, etc;
○ A recomendação para a dimensão da imagem é opcional, porém deve
ser levada em conta para que a mesma siga a proporção e não fique
distorcida na plataforma online;
○ São de inteira responsabilidade dos grupos PET solicitantes como a(s)
imagem(ns) será(ão) exibida(s), caso não sigam as recomendações de
proporção. O PET Engenharia de Computação não fará qualquer
edição na imagem.
● Texto expositivo
○ O texto não tem limite de caracteres.
○ Caso tenha algum anexo para ser publicado, o mesmo deverá estar no
formato “PDF” e deverá ser enviado como anexo do e-mail;
○ Se for necessário colocar um link em alguma palavra ou frase, o link
deverá ser disponibilizado no texto enviado no seguinte formato.
Exemplo:
Como será exibido o texto no site -> PET UFES;
Deverá ser enviado o texto, com a parte requerida para link
sublinhada, desta forma o PET Engenharia de Computação saberá
exatamente o que será ser “linkado” à palavra ou frase -> PET UFES
(http://pet.ufes.br)
○ Os anexos sobre seleção de bolsistas não devem ser enviados. Será
utilizado o redirecionamento para o site da prograd, onde serão
encontrados todos os editais de seleção aprovados pelo CLAA.
Caso a solicitação de envio de notícias para o site PET UFES não sigam
essas recomendações, será enviado um e-mail com este documento a fim de
orientar o grupo PET solicitante.
Demais informações não presentes neste manual de instruções deverão ser
retratadas no InterPET e passado para os integrantes do PET Engenharia de
Computação para que seja encontrada uma solução.

Vitória, 27 de março de 2020.

