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1) Posso criar páginas além das que existem na CIBio?  

a. Se sim, como fazer? 

b. Se não, como fazer quando necessitar criar alguma? Informo que constantemente crio novas 
páginas. 

2) Como criar links laterais para acessar tais páginas? 

3) Estou atualizando a página e não sei onde colocar os arquivos para criar links e verifiquei que na 

opção Editar tem um item abaixo chamado ANEXOS, então coloquei lá (na página Formulários) os 

arquivos atuais, só que apresentaram alguns problemas. Realmente não sei se é para colocar os 

arquivos lá: 

a. Depois que eu salvei, mesmo saindo da edição, conforme abaixo, os Anexos ficam 

disponíveis para quem acessar a página. Não é esse meu objetivo, eu gostaria de deixar os 

arquivos escondidos. Será que anexei no lugar errado? 

b. Esses anexos não ficam em ordem alfabética, isso dificulta um pouco na hora achar 

c. Os anexos não tem data de upload 

d. Se por um acaso tiver a opção desses Anexos ficarem “escondidos” eu teria que salvar os 

arquivos em cada página que eu editar ou só salvar o link e copiar? 

e. Os arquivos anteriores ficaram hospedados no mesmo lugar? Continuaremos com acesso e 

armazenamento lá ou será em outro lugar? 

 

 

 

4) Eu coloco (ou vocês me explicariam por favor) ou vocês poderiam criar um link chamado Membros e 

inserir como abaixo desse link http://iq.usp.br/portaliqusp/?q=node/298: não excluir como pagina 

principal, apenas criar mais uma 

 

 

http://iq.usp.br/portaliqusp/?q=node/298


 

 

5) Embaixo do link da Comissão de Biossegurança tem um item chamado Cursos Realizados, não sei se 

ele está deslocado mais para a direita, se está errado ou não nessa posição. Dá a impressão que é da 

CIBio esse item mas não é 

 

 

6) No link pesquisadores registrados, no nome do Alexander Henning não tem a seta de retorno para a 

página, será porque ele é o primeiro da lista? 

7) Na foto de editar dá para colocar a foto do símbolo de biossegurança ou não é somente para 

pessoas? 

 



 

Desculpa tantas perguntas Monica é que vamos trabalhando na página e achando situações. Obrigada 

 
Att 
Simone 

 


