Conselheiro Lafaiete-MG
Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete
Rua Lopes Franco 1001 - Carijós

Oficina de Portal Modelo
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NA INTERNET

23 e 24/4 - 9h às 18h
25/4 - 9h às 12h

INSTRUTOR: JOSÉ BONIFÁCIO DE GÓIS JÚNIOR

Gestão do conteúdo: conhecendo o Portal
Modelo; casos de sucesso; inserir pasta e álbum de
fotos; criar Ítem de Notícia no Portal; publicar
vários Ítens; inserir página para listar os
vereadores; alterar o modo de visualização da
pasta; alterar o menu de navegação; criar enquete
e evento no Portal; inserir links internos e externos.
Administração do Portal: criar usuários e grupos;

adicionar usuários no grupo; atribuir papéis para
os grupos; testar a funcionalidade do papel
atribuído ao grupo de Editores; integrar o Portal
com o SAPL.
Customização do Portal: modificar as cores e o
rodapé do Portal; alterar a logo e o banner;
customizar as caixas laterais do Portal; desfazendo
as alterações.

Oficina de SAPL 3.1
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

25/4 -14h às 18h
26 e 27/4 - 9h às 18h

INSTRUTOR: ADALBERTO OLIVEIRA

Conhecendo o SAPL 3.1 em pleno funcionamento;
consultas a casas legislativas que já o utilizam;
Inserindo dados: da casa legislativa, da legislatura,
das sessões legislativas, dos partidos políticos, dos
tipos de comissões, do período de composição das
comissões, dos cargos das comissões e da Mesa
Diretora, do quorum para votações.
Inserindo dados: dos parlamentares, das
comissões, das composições das Comissões
Permanentes, das matérias legislativas, dos tipos de

proposituras, dos tipos de documentos, dos
regimes de tramitação e origem.
Autorias; criação e recebimento de proposições;
tramitação de Matérias Legislativas; ordem do dia;
Sessão Plenária, oradores, discursos, votação de
matérias; trabalhando com normas jurídicas cadastros e consultas diversas utilizando ﬁltros;
relatórios, gerenciamento de usuários;
Dúvidas, sugestões e outros questionamentos.

Informações:

Inscrições:
www.interlegis.leg.br/eventos/inscricoes

Realização:

Apoio:

Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete

(61) 3303-3221 | (31) 3769-8100

