
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

REITORIA  

PORTARIA REITORIA N. 2646/2020

Dispõe sobre a regulamentação de procedimentos para a criação,
manutenção  e  gestão  dos  sites  institucionais  na  Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) 

A Reitora e Presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação  e Comunicação da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:

DO SITE INSTITUCIONAL 

Art. 1. Considera-se site institucional da Unifesp todas as páginas da internet que estejam no domínio unifesp.br e seus subdomínios e que estejam
hospedadas internamente.

Art 2. Os registros de nome de domínio devem apontar, primariamente, para servidores internos da Unifesp, sendo necessária autorização da
Superintendência de TI (STI) a liberação para apontamentos externos.

§ 1 A STI pode, sempre que houver interesse institucional ou necessidade, reservar nomes de domínios que não estejam atribuídos, bem como, após
informe e prazo de recurso aos órgãos envolvidos, revogar, modificar e realocar registros de domínio, sempre levando em consideração as regras
contidas neste dispositivo.

§2 É vedado registrar domínios externos com a palavra unifesp sem a devida autorização da STI.

§3 A Superintendência de Tecnologia da Informação não se responsabiliza por sites desenvolvidos externamente à Universidade Federal de São
Paulo;

§4 Não será realiza da a hospedagem de sites que foram desenvolvidos fora da Unifesp dentro da infraestrutura de TI da Unifesp.

Art. 3. A ferramenta institucional de gerenciamento de conteúdo adotada pela Unifesp deverá ser utilizada para administração dos sites institucionais,
conforme estabelecidos no art. 2o.

Art. 4.  Fica instituída a ferramenta de Site do G-Suite para criação de conteúdo que pode ser gerenciado pelo próprio usuário. O conteúdo publicado
será de inteira responsabilidade do usuário.

§ 1 A páginas criadas com a ferramenta de Sites do G-Suíte serão hospedadas no subdiretório unifesp.br/sites. 

§ 2 Páginas fora da estrutura acadêmica e/ou administrativa da universidade (exemplo: grupos de pesquisa, projetos e eventos) que forem criadas
e/ou gerenciadas na ferramenta institucional, terão a opção de migrar para outra solução, sendo disponibilizada a ferramenta de Sites do G-Suíte para
divulgação de informações profissionais/ acadêmicas. 

DA CRIAÇÃO E CONTEÚDO DOS SITES 

Art. 5. A criação de novos sites da Unifesp deverá ser solicitada exclusivamente pelo gestor de responsável das unidades e órgãos (diretor, vice-
diretor, chefe, vice-chefe ou coordenador administrativo ou de programa) via Sistema Eletrônica de Informações - SEI com a indicação do servidor
responsável por seu conteúdo. 

Art. 6. O conteúdo dos sites institucionais é de responsabilidade da autoridade solicitante, que  poderá indicar servidores para administração e
gerenciamento dos sites. 

Art. 7. A ferramenta institucional de gerenciamento de conteúdo disponibilizará opções de estrutura e forma em padrões que preservem a identidade
visual da instituição e assegurem eficiência na navegabilidade, responsividade, acessibilidade e visibilidade dos sites institucionais.

§ 1 A ferramenta possibilita a inserção de novos recursos e estilos, contudo, não será garantida a compatibilidade das alterações realizadas em
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atualizações da ferramenta, sendo os ajustes necessários de responsabilidade das respectivas unidades/órgãos. 

§ 2 As adequações no layout do tema padrão deverão ser realizadas em conformidade com as orientações definidas no guia de estilo dos sites
institucionais da Unifesp. 

Art. 8. Os sites sem atualização de informações por um período superior a 120 (cento e vinte) dias serão desativadas. 

Parágrafo único. Os gestores receberão comunicados oficiais sobre a desatualização de informações do site e terão o prazo de até 30 dias para
regularização. 

DA OPERACIONALIDADE 

Art. 9. A ferramenta institucional adotada na Unifesp é o Sistema de gerenciamento de conteúdo Joomla, sistema de código aberto e gratuito. Caberá
à STI, ouvida a Câmara Técnica de TI, disseminar a ferramenta institucional de gerenciamento de conteúdo utilizada na Unifesp. 

Art. 10. O suporte institucional e a disponibilização de recursos computacionais para instalação, configuração, manutenção, hospedagem e
administração de conteúdo serão exclusivos para atendimento da ferramenta institucional de gerenciamento de conteúdo adotada pela Unifesp. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 Os sites que não cumprirem os requisitos desta normativa serão desativados. 

Art. 12 Os casos omissos e exceções, quando atendido o interesse institucional, devem ser avaliados e julgados pela STI, podendo ser consultados,
em caso de dúvida, outros órgãos como Reitoria e/ou CETIC.

Anexo I 

Pró-Reitorias: 

unifesp.br/sigla-da-proreitoria 

Exemplo: unifesp.br/prograd 

Campus: 

unifesp.br/nome-do-campus 

Exemplo: unifesp.br/saopaulo 

Unidade Universitária: 

unifesp.br/nome-da-uu 

Exemplo: unifesp.br/epm 

Departamentos: 

unifesp.br/nome-da-uu/nome-departamento 

Exemplo: unifesp.br/epm/medicina 

Disciplinas: 

unifesp.br/nome-da-uu/nome-departamento/nome-disciplina 

Exemplo: unifesp.br/epm/medicina/otorrino 

Divisões e Setores: 

unifesp.br/nome-do-campus/nome-divisão 

Exemplo: unifesp.br/diadema/secretariaacademica 

Eventos Institucionais 
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unifesp.br/nome-evento 

Exemplo: unifesp.br/congressoacademico 

Eventos Locais: 

unifesp.br/nome-evento 

Exemplo: unifesp.br/campus/congressoacademico 

Programas de Pós Graduação: 

unifesp.br/ppg/sigla-programa 

Exemplo: unifesp.br/ppg/educacao 

Cursos de Graduação: 

unifesp.br/grad/nome-curso 

Exemplo: unifesp.br/grad/medicina

Profª Drª SORAYA SOUBHI SMAILI

Reitora 

Documento assinado eletronicamente por Soraya Soubhi Smaili, Reitora, em 15/09/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten8cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h<ps://sei.unifesp.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0424252 e o código

CRC 47EE117E.

Referência: Processo nº 23089.116895/2020-28 SEI nº 0424252
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