
Orientação para a criação de sites de Pós-graduação da 
UNIPAMPA 

 

Prezado (a) Professor (a), 
  
Buscando otimizar os processos referentes à Pós-graduação da UNIPAMPA, enviamos este 
comunicado aos Coordenadores de Curso, afim de estabelecer melhorias em todos os cursos. 
Conforme as orientações acertadas com o Núcleo de Tecnologia de Informação e 
Comunicação da UNIPAMPA (NTIC), elaboramos orientações para a criação de sites dos 
cursos de pós-graduação da Universidade, conforme segue abaixo: 
  
1. Todos os cursos de pós-graduação devem ter uma página vinculada à Pró-reitoria de Pós-
graduação, como se pode conferir no 
endereço http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/cursos/ 
  
2. Para a criação de novas páginas de curso, é necessário um pedido formal de criação de 
página ao NTIC, por meio do Sistema de Chamados da UNIPAMPA, no 
link http://chamados.unipampa.edu.br. Esta medida visa segurança e organização no trato da 
solicitação; 
  
3. Após a criação da página, o NTIC entrará em contato com o solicitante e enviará a ele um 
login e senha como Administrador, sob responsabilidade do Coordenador do Curso. Toda a 
alimentação de notícia, criação de páginas internas e atualização é de responsabilidade 
do administrador do site. 

O NTIC poderá auxiliar o administrador do site em casos específicos, como links 
quebrados, problemas de alocação de imagens, desde que haja abertura de chamado com 
esta solicitação; 
  
4. O NTIC disponibilizará, ainda, o Manual de Criação e Alimentação de Páginas da 
UNIPAMPA, que contém um Tutorial e FAQ desses processos. Atualmente, ele também está 
disponível no endereçohttp://www.ntic.unipampa.edu.br/manuais9/ (Wordpress básico); 
  
  
5. Após ter completado a página com todas as informações pertinentes, o endereço da página 
deve ser enviada à Pró-reitoria de Pós-graduação pelo 
email propg@unipampa.edu.br e paulopereira@unipampa.edu.br. Assim que for mandado o 
endereço da página do curso de pós-graduação, colocaremos um link de acesso direto 
pelo site da Pró-reitoria; 
  
6. Como exemplo de página, segue o link da Especialização em Tecnologia no Ensino de 
Matemática, do Campus Alegrete http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/etem/; 
  
7. Eventuais dúvidas quanto à problemas técnicos das páginas de cursos de pós-graduação 
podem ser respondidas pelo envio de email ao endereço portal@unipampa.edu.br; 
  
  
Pedimos a todos os coordenadores que atentem para a necessária atualização das páginas 
dos cursos e zelem pelo conteúdo informacional de relevância aos propósitos do curso. 
  
Fico à disposição para qualquer esclarecimento. 
 
 
Atenciosamente, 
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