Acessar “Meu Pergamum” pelo endereço
https://biblioteca.feevale.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php .

Ao acessar a área de postagem o aluno terá acesso a duas opções: Cadastro e Consulta.

Figura: Postagem de trabalho

Para postar um trabalho, após acessar a área de Postagem de trabalhos o aluno deverá

preencher todos os campos obrigatórios (*) e os demais de forma opcional.
Essa página é dividida em cinco áreas sendo elas: Identificação, Projeto, Fotos, Anexos e
Vídeos.
É possível visualizar o passo a passo no vídeo disponível no topo da tela, com título Como
cadastrar um trabalho.

A área de identificação possui campos que informarão a qual disciplina o projeto pertence, bem
como quais são os professores que avaliarão o projeto e os alunos integrantes da equipe.
Procedimentos para cadastro da Identificação:
✓ Selecionar a disciplina;
✓ Selecionar professor responsável;
✓ Selecionar os integrantes da equipe.

Figura: Cadastro do trabalho - disciplina

Figura: Cadastro – professor responsável

Figura: Cadastro - Identificação

Professores e integrantes do projeto serão localizados através dos seus nomes. Se ao
selecionar um professor for necessário excluí-lo ao clicar no x que aparece junto a opção do
nome, como mostra imagem a seguir:

Figura: Cadastro – excluindo integrante

A área do Projeto é composta de campos onde o aluno deverá informar detalhes do projeto.

Figura: Cadastro – Projeto

Procedimentos para cadastro do Projeto:
✓ Informar Nome do projeto;
✓ Selecionar o Tipo de projeto;
✓ Incluir o Conteúdo;
✓ Selecionar Data de exibição (somente se houver uma data específica para exibição
após a aprovação do trabalho);
✓ Marcar opção Confidencial (somente se o documento não puder ser recuperado na
consulta).

Figura: Cadastro – Projeto

IMPORTANTE
Se o aluno selecionar uma data de exibição ou a opção confidencial a caixa de
texto será habilitada para ele realizar sua justificava.
Com a opção data de exibição selecionada, o trabalho só estará disponível a
partir da data incluída no campo data. O professor, poderá aprovar o trabalho
anteriormente, mas não impactará na exibição do projeto.

Nessa área é possível carregar as imagens vinculadas ao trabalho acadêmico. Essas imagens
devem estar em formato PNG, JPG ou JPEG.

Figura: Cadastro – Carregando imagem

Procedimentos para inclusão da imagem:
✓ Clicar em Carregar imagem;
✓ Selecionar as imagens (pode ser selecionada mais de uma imagem por vez);
✓ Alterar o nome do arquivo (é possível alterar antes de enviar o trabalho).

Figura: Cadastro - Carregando imagem

Havendo necessidade de exclusão de algum dos arquivos, será possível clicar no ícone:
automaticamente o arquivo de imagem será excluído.

e

Nesta área é possível carregar o trabalho e demais documentos desde que estejam no formato
PDF.

Figura: Cadastro – Carregando documento

Procedimentos para inclusão dos documentos:
✓ Clicar em Carregar documento;
✓ Selecionar arquivo;
✓ Clicar em abrir;
✓ Alterar o nome do arquivo (é possível alterar antes de enviar o trabalho).

Figura: Cadastro – Carregando documento

Neste campo o aluno poderá incluir o endereço do vídeo que deseja vincular ao projeto. Serão
aceitos vídeos que estejam hospedados no Youtube ou Vimeo.

Figura: Cadastro – Vinculando um vídeo

Procedimentos para vincular vídeos:
✓ Incluir o endereço (URL) do vídeo;
✓ Incluir o título do vídeo;
✓ Clicar em Salvar vídeo;

Figura: Cadastro – vínculo de vídeo

Para o envio do projeto o usuário deverá clicar no botão Enviar. Entretanto, antes de finalizar a
submissão, será necessário ler e concordar com o termo de autorização para publicação
eletrônica:

Figura: Finalizando cadastro – termo de autorização

Ao clicar em Enviar Projeto uma tela de confirmação do cadastro informará que o projeto foi
enviado e que o usuário poderá realizar os demais acompanhamentos na aba Consulta.

Figura: Cadastro – Confirmação

Para realizar a consulta de um dos itens, o usuário deve acessar a aba Consulta.
Nesta lista aparecerão todos os trabalhos postados pelo aluno e/ou em que ele é integrante da
equipe.

Figura: Consulta do usuário

Quando um professor executa o parecer, as cores e ícones são alterados.

Figura: Consulta

1.8.1 Ícones da consulta
A tabela a seguir informa a funcionalidade de cada ícone:
Retorna à tela de cadastro do projeto para
edição de algum campo
Status: aguardando a avaliação do projeto
Status: refazer o trabalho
Status: trabalho cancelado
Status: trabalho aprovado
Trabalho acadêmico não possui
premiação
Trabalho acadêmico com premiação
Trabalho acadêmico sem bloqueio
Trabalho acadêmico bloqueado
Informa se há um parecer (verde) ou não
(cinza)
Lista de alunos integrantes ao projeto
Visualiza conteúdo de todo o projeto
submetido
Anexo(s) e documentos em pdf.
Galeria de imagens
Galeria de vídeos
Envia para lixeira
Para visualizar quando o projeto foi
enviado
Informa o título do trabalho postado
Informa qual o tipo do projeto
Informa parecer do professor
Envolve os 4 tipos de arquivo gerados
pelo trabalho
Permite a visualização dos integrantes e
envio de e-mail
Informa os dados de curso e disciplinas
do trabalho submetido
Vídeo com passo a passo para aprovação
de um trabalho.

Vídeo com passo a passo para
cadastrar/submeter um trabalho.

Para edição de um trabalho já enviado basta o usuário ir até a aba consulta e clicar no ícone

Figura: Editando um cadastro

A tela de cadastro do trabalho abrirá para a edição ser realizada. Após terminar a edição, clicar
em Alterar:

Figura: Editando

