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PÁGINAS INSTITUCIONAIS:

Ao acessar a tela inicial do Django CMS você irá encontrar as opções 
abaixo: Só clicar em Páginas.

Ao clicar em Páginas você tem a disposição a visualização de todas as 
estruturas de páginas já criadas, e divididas por cada ‘casa’ (Portal da 
Indústria, CNI, SESI, SENAI e IEL). Você vai criar outras/novas Páginas 
seguindo esses passos: 
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Ao escolher a respectiva ‘casa’, é só clicar em Institucional. Do lado direito, 
existe o sinal de +. Este é o primeiro passo para a criação das Páginas 
Institucionais. 

Após clicar no +, você terá que preencher:

1. Título – Colocar o nome da página;
2. Slug: É preenchido automaticamente (É a parte do título que é usada na URL);
3. Título do Menu – Colocar a mesma coisa que está no menu;
4. Título da Página – Colocar o nome da página + qual ‘casa’ pertecence;
5. Escrição da Tag Meta: Breve descritivo sobre o que a página que você está 

criando contém de conteúdo/informação.

Depois disso, clique em salvar.

Obs.: Nesse exemplo, escolhemos a ‘casa’ CNI e clicamos em Institucionais. Ao abrir, conseguimos 
saber todas as páginas institucionais que já foram criadas. 

Obs.: Todas as informações que estão em negrito são de preenchimento obrigatório. Como exemplo, 
‘casa’ CNI. Página Institucional: Conheça a CNI. 

1 ›

2 ›

3 ›

4 ›

5 ›
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Após salvar, você vai ser levado de volta a página inicial. Depois é só 
procurar a página institucional que acabou de criar. Vale ressaltar que 
precisa estar na ‘casa’ que você criou a página. 

Depois de ter encontrado o nome da página que você acabou de criar, no 
lado direito temos alguns ‘botões”, que vão te auxiliar nessa missão:

1. O desenho de         é onde você vai clicar para inserir o conteúdo da 
página; (nesse momento é onde você vai clicar);

2. O desenho do         para você editar a página, como por exemplo, o 
nome, o título e a meta description;

3. O sinal de         é para você adicionar um menu/submenus caso ela não 
for uma página única. 

 O desenho de         é onde você vai clicar para inserir o conteúdo da 

 O desenho do         para você editar a página, como por exemplo, o 

 O sinal de         é para você adicionar um menu/submenus caso ela não 
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Temos alguns botões e funcionalidades no topo da página. Do lado direito: 

Obs 01: O botão de Estrutura, é para você editar e estruturar a página, com suas devidas 
informações e componentes.
Obs 02: O botão de Conteúdo, é para você visualizar como a página está ficando.
Obs 03: O botão de Ver Página Publicada você consegue ver a “versão” final de como a página vai 
ficar quando estiver pronta. 
Obs 04: O botão Publicar Modificação, é quando você já tem a página criada, mas vai fazer alguma 
edicão/modificação da mesma.

Temos alguns botões e funcionalidades no topo da página. Do lado esquerdo: 

Obs 01: O botão django CMS você volta para a página inicial da ferramenta.
Obs 02: O botão portaldaindustria.com.br, apresenta um menu com funcionalidades.
Obs 03: O botão Página, apresenta um menu com funcionalidades. 

Logo em seguida, depois de clicar no desenho do olho, é preciso editar 
a página e inserir seu conteúdo (texto) e estrutura (plugins). Agora sim, 
começamos a construir e a moldar a página. 

Teremos essa tela: 
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O botão Página citado acima, apresenta um menu quando você clica. O 
próprio nome já diz qual função cada um deles pode executar.

Vamos explicar a funcionalidade de: Criar Página.

Criar Página: 
Você pode criar uma Nova Página;
Criar uma Nova sub-página;
Ou até mesmo Duplicar está Página que você está construindo (vai ter 
uma página igual a que você está fazendo). 
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Vamos explicar a funcionalidade de: Templates.

O Template que você vai usar, vai depender da ‘casa’ e do tipo de página 
que você quer criar.

O botão portaldaindustria.com.br citado acima, apresenta um menu 
quando você clica. Esse menu vai te levar para algumas páginas da 
ferramenta do Django CMS. 

Chegou a hora! Vamos colocar todo o conteúdo da página e estrutura-lá 
com textos e plugins. 
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No passo a passo seguinte, você vai seguir para fazer o conteúdo de todas 
as páginas, mas vale lembrar que até agora estamos falando da construção 
das Páginas Institucionais e por isso usamos o Template: Institucional.

Obs 01: A estrutura desse Template apresenta: Banner, Conteúdo e Menu Institucional. Vamos 
construir a página à partir desses elementos. 
Obs 02: Na imagem acima esses campos (Banner, Conteúdo e Menu), estão sem ‘nada’ dentro, 
estão vazios. E nesse espaço que vamos inserir textos e plugins.

Por onde começamos? Pelo topo da página, no caso o nosso Banner. 

Para adicionar a imagem, é só clicar no sinal de +, e procurar o plugin que se 
encaixa para o tipo de imagem, mas primeiro é preciso salvar a imagem que 
você quer colocar no Bannner no seu desktop. 

Dica: Independente da página que você estiver criando é bom ter pastinhas com os devidos nomes 
das páginas/canais e salvar todos os arquivos, imagens, documentos e downloads antes de começar 
a adicionar os plugins.
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Exemplo de aplicação de Página institucional:
Casa: CNI                       
Página: Conheça a CNI.

Conteúdo da página. Nesse caso temos 
texto e galeria de imagens.

Menu Institucional

Imagem do Banner
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Para inserir o Banner: 
1.  Salvar a imagem no seu desktop.
2. Clicar no sinal de + do Banner. 
3. Escolher o Plugin. 

Para as Páginas Institucionais há apenas duas opcões como ilustra a imagem:

Dica: Qual plugin usar? Há pequenas diferenças entre eles:

• Bootstrap 3 › Imagem = Quando o seu Banner tiver apenas uma imagem simples. 
• Filer › Imagem = Quando o seu Banner possuir uma imagem com link podendo 

ser ele interno ou externo, ou até mesmo a imagem carregar com ela um arquivo, 
download. 
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Seguindo com o nosso exemplo, da Página Institucional, Conheça a CNI, 
temos apenas uma imagem simples (Bootstrap › imagem).

1. Vamos inserir a imagem do nosso Banner, em arquivo › Choose File.

2. Ao clicar em Choose File você precisa subir/carregar a imagem do 
Banner, na pasta da ‘casa’ correspondente, e criar o nome da página. 

Com isso você consegue subir todos os arquivos, imagens, documentos e 
downloads pertinentes aquela determinada página.

Ordem de telas para subir/carregar a nossa imagem do Banner:
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TELA 01

TELA 02

Clique em portaldaindustria.com.br 
e selecione -> Administração. 

Você vai ser levado para a área de Administração do Dajngo CMS, e vai procurar a opção › Filer › Pastas e vai clicar.
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Nessa tela você consegue visualizer todas as pastas que ja estão criadas dentro do Filer. 

Para crair uma pasta da sua Página/Canal, basta clicar › Nova Pasta › Inserir o nome da Página/Canal › Salvar. 

Obs 01: Caso a Página/Canal já tenha sido criado, você só precisa procurar a pastinha. 
Obs 02: Não esqueça de criar ou procurar as pastas pelo nome da ‘casa’ e o tipo de Página/Canal que está 
sendo criado. Exemplo: Casa: CNI › Páginas Intitucionais › Nome da Página/Canal ou Casa: SESI › Canais › 
Nome da Página/Canal. 

TELA 03

Pastas do
Filer já existentes
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TELA 04

Certifique-se que você está no ‘caminho’ correto. No nosso exemplo: Casa: 
CNI; Página Institucional; Conheça a CNI (nome da página). 

Agora precisamos voltar ao passo número 01, no nosso Manual é a página 16. 

Ou seja, ir em:
1. Estrutura da página;
2. Banner › Clicar no sinal de + › Bootstrap 3 › Imagem › Arquivo: Chose File. 
3. Depois disso é só procurar a pastinha. Como? Há duas opções:

Imagens/documentos/downloads/fotos
já existentes desta página/canal. 

Para subir/carregar a imagem do Banner, ou de qualquer outra opção, é so clicar › Upload Files e 
procurar a imagem no seu desktop. 

Obs.: Nessa tela você consegue visualizar todos os arquivos, imagens, documentos e downloads que 
pertencem aquela Página/Canal.
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OPÇÃO 02

5. Vai estar a sua disposição todas as imagens que você já subiu/carregou. 
Aí é só procurar a imagem do seu Banner e clicar.

É só seguir os passos abaixo:

1. Clicar › Root

2. Clicar › Pastinha Institucional

3. Clicar › Pastinha CNI

4. Clicar › Na Pastinha respective da sua página/canal, no nosso caso: 
Conheça a CNI.

OPÇÃO 01

Você pode optar por a achar a 
pastinha pelo campo de pesquisa. 
É só inserir o nome da Página/
Canal e dar um enter no teclado.
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6. Nossa imagem de Banner já está carregada. Observe se há necessidade 
de preencher os outros campos e depois clicar › Salvar.

Agora nossa Estrutura da Página Institucional: Conheça a CNI, está com 
o campo Banner preenchido:

Agora nosso Conteúdo da Página Institucional: Conheça a CNI, está com 
essa cara:

Para dar continuidade na criação da nossa Página Institucional o próximo 
passo é criarmos o Conteúdo.

Obs 01: Lembrando que você só precisa preencher os outros campos de acordo com o que for da 
necessidade de página/canal.
Obs 02: Campos em negrito são sempre obrigatórios. 
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1. Conteúdo: Texto
2. Conteúdo: Plugin › Carousel
3. Conteúdo: Plugin ‹ SI - Tags

Obs.: Os Plugins e suas funcionalidades vão estar mais pra frente.

1 ›

1 ›

2 ›

2 ›

3 ›

3 ›
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TELA 01 .  MENU LATERAL (INSTITUCIONAL)

Depois do conteúdo, vamos falar do Menu Institucional que as páginas 
isntitucionais carregam:
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TELA 02 .  NOTÍCIAS (BARRA LATERAL DE CANAIS) 

Tanto a tela 01, quanto a tela 02, vão estruturar o Menu Institucional:

E assim encerramos a criação das Páginas Institucionais.



20

LISTA DE PLUGINS
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LISTA DE PLUGINS E SUAS 
FUNCIONALIDADES:

Vamos lembrar que toda a estrutura de Páginas/Canais está dentro do 
conteúdo.  

Exemplo: Home

Dica: Para visualizar como a sua página está ficando, você tem que clicar em Conteúdo. 

PLUGIN 01 › SI – GALERIA DE FOTOS
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Preenchimento do Plugin: 

TELA 01

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Obs.: No exemplo da Home acima usamos 1/3 do container (col-md-4). Serve para a maioria. 
Título: caso a foto tenha um título.
Link do Plugin: caso a foto tenha algum link.
Inserir sombra no topo: se necessário.
Nome do Veja Mais: caso necessário.
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TELA 02

Imagem: carregar a imagem.
Obs.: você tem a opção de modificar a foto.
Thumbnail: você usa essa opção quando a imagem está em miniatura. 
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TELA 03

Descrição: a legenda da imagem.
Link: caso houver link, colocar o endereço. 

Depois disso é só Salvar.
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PLUGIN 02 › SI – DOWNLOAD DE ARQUIVOS (LEGADO)

Exemplo: Home

TELA 01

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Obs.: No exemplo da Home acima usamos 1/3 do container (col-md-4). Serve para a maioria. 
Título: caso a foto tenha um título.
Texto do Link: textinho (no caso, Outras edições).
Inserir sombra no topo: caso necessário.

Preenchimento do Plugin: 
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TELA 02

Subtítulo: é o que está abaixo do título.

Depois disso é só Salvar. 

Dentro de SI – Download de arquivos (legado) colocamos SI – Downloads 
de arquivos Filho (legado). Digamos que eles fazem parte da mesma 
família. 

No exemplo, temos dois downloads, vamos dar continuidade ao Plugin. 
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PLUGIN 03 › SI – DOWNLOAD DE ARQUIVOS FILHO (LEGADO)

TELA 01

Descrição: nome/título do download.
Imagem: caso não tiver a imagem, carregar.
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TELA 02

Modificar: caso precise mudar a imagem do download.
Arquivo: caso precise anexar.
Imagem ou arquivo com filer: quando apresentar link.

Depois disso é só Salvar. 

Agora sim esse Plugin está estruturado por inteiro. 
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PLUGIN 04 › SI – NOTÍCIAS (MOSAÍCO)

Título: nome do mosaico (no caso, Últimas Notícias).
Link: 
Texto do Link:
URL de Dados: 
Usar gird com carrosel:

Exemplo: Home

TELA 01

Preenchimento do Plugin:
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Usar grid com carrossel: 

TELA 02

Segmentação Notícias: você vai clicar em cada uma delas e ver onde sua Notícia se encaixa. Dentro de 
cada uma existem as opções, é só marcar. 

Depois é só salvar. 
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PLUGIN 05 › SI – EVENTOS (PARALELOS)

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Obs.: No exemplo da Home acima usamos 1/3 do container (col-md-4). Serve para a maioria. 
Título: nome do Evento.
Link do Plugin: caso tenha algum link.
Cor do Título:

Exemplo: Home

TELA 01

Preenchimento do Plugin:
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Depois é só salvar.

TELA 02

TELA 03

Inserir sombra no topo: caso necessário.
Legenda: textinho do Evento.
Título para o Rodapé: é o Clique aqui/Saiba mais. 

Imagem: você vai carregar a imagem do Evento. 

Dica: Todas as páginas que contêm conteúdo vão utilizar o Plugin  SI - Gerador de 
Canais (Conteúdo). E, dentro deste Plugin, você vai inserir os Textos da Página/Canal. 
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PLUGIN 06 › SI – GERADOR DE CANAIS (CONTEÚDO)

Apenas selecione. 

TELA 01

TELA 02

Depois disso só clicar em Salvar. 

TELA 03

Para adicionar conteúdo (textos), basta clicar no sinal de + e procurar pelo 
próximo Plugin. 
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Esse texto contém vários Plugins que funcionam perfeitamente dentro do corpo 
do texto. 

PLUGIN 07 › SI – TEXTO

TELA 01

Exemplo de página com texto:

TEXTO

SI – MÍDIA SOCIAL - SHARETHIS (INTERNA NOTÍCIA)

ACCORDION 
PADRAO 

PLUGIN
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PLUGIN 07 › SI – TEXTO TELA 02

1. CMS Plugin: clicando na >�, você vai visualizar uma lista de Plugins que se encaixam no corpo 
do texto e compõem a estrutura da página.
2. Plugin.
3. Plugin. 

1 ›

2 ›

3 ›

Veja nesta tela como o texto vai ficar:
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PLUGIN 08 › SI – MÍDIA SOCIAL - SHARETHIS (INTERNA NOTÍCIA)

Exemplo:

TELA 01

É apenas buscar dentro de CMS Plugin o SI – Mídia Social – Sharethis 
(Interna Notícia), que mostramos na tela acima, e salvar. 
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PLUGIN 08 › SI – MÍDIA SOCIAL - SHARETHIS (INTERNA NOTÍCIA) TELA 02

TELA 02.01

Obs.: Já vão estar selecionados automaticamente.

Você não vai fazer nada, apenas Salvar. 

E pronto. Esse Plugin já vai estar no corpo do texto, como exemplificado anteriormente. 
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Sinal de +, abre uma 
caixinha com texto.

PLUGIN 09 › SI – ACCORDION PADRÃO PLUGIN

Exemplo:

Obs.: Quando você clica no sinal de +, abre um texto do Accordion:

Dica: Da mesma forma que você procurou pelo Plugin acima para se encaixar no texto, 
você vai fazer para os demais Plugins que se adéquam inseridos no Plugin de texto. 
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PLUGIN 09 › SI – ACCORDION PADRÃO PLUGIN TELA 01

TELA 01.01

Título: se houver algum título em cima das caixinhas.
Obs: Assinalar Modelo de Accordion Antigo.

Título: você vai colocar o título da caixinha do Accordion.
Texto: inserir o texto do Accordion.

Ao clicar em + Adicionar outro(a) item, vamos ter a tela abaixo e é nesse 
momento que você vai inserir o título e o texto de cada caixinha. 

Depois, é só clicar em Confirmar. 
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Obs.: O Plugin SI – Aba de Conteúdo é só um suporte para você criar a estrutura toda. 

PLUGIN 10 › SI – ABAS DE CONTEÚDO

Exemplo:
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PLUGIN 10 › SI – ABAS DE CONTEÚDO TELA 01

Você vai apenas Salvar, sem inserir nada nos campos. 
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TELA 02

TELA 01

Agora vamos usar o Plugin de Texto para continuar inserindo a imagem, o 
texto e todas as outras informações que se encaixam nos Plugins dentro 
de cada caixa de texto. 

Para dar continuidade à estrutura do Plugin acima e suas abas, dentro de 
SI – Abas de Conteúdo, você vai inserir SI – Aba. Esse Plugin SI – Aba é 
apenas para você colocar o título de cada uma das abas. 

PLUGIN 11 › SI – ABA
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PLUGIN 11 › SI – ABA

Esse Plugin é usado dentro do Plugin de Texto. 

Veja como está ficando nossa estrutura para montarmos toda a página:

Depois disso, vamos para a próxima tela. 

PLUGIN 12 › FILER IMAGEM 

TELA 01

Obs.: Ordem dos Plugins. 

Obs.: Lembrando que está dentro do 
Plugin de Texto. 
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TELA 02

Texto de Caption: legenda da foto.
Imagem: você vai fazer o download da imagem.

URL Alternativa para Imagem: se tiver, é só inserir.
Alt Text: descrição da imagem para as pessoas com deficiência auditiva ou visual.
Opções de redimensionamento de imagem: ticar. 
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TELA 03

TELA 04

Largura/Altura: não mexer, só se houver necessidade de redimensionar a imagem.
Opções de miniaturas: 
Utilizar o escalamento automático:

Alinhamento da imagem: você tem as opções esquerda e direita, mas também pode deixar sem alinhamento.
Link: se houver link da imagem, ela será clicável e vai direcionar ao link. 
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TELA 05

Link da página: caso a imagem esteja lincada com alguma página interna, basta clicar nas setinhas e 
procurar o nome do Canal/Página.

TELA 06

Link do arquivo: caso tenha um link com arquivo para download. Você pode marcar a opção Link original para a 
imagem (clicável na imagem) ou Abrir link em nova janela. 
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Depois de ter inserido o Plugin: Imagem Filer, você vai continuar trabalhando 
dentro do Plugin de texto colocando o restante das informações/textos. 

No nosso caso, falta texto e hiperlink. 

Assim teremos essa estrutura final:

‹ PLUGIN: FILER IMAGEM . 

 ›

INSERIMOS
TEXTO COM LINK.

TELA 07

TELA 08

Descrição: É a leganda da foto/imagem.   
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Selecionar e clicar com o botão direito. Vai abrir essa caixinha e depois é 
só clicar em Editar Hiperligação.

Dica: Para editar/inserir hiperlink:

TELA 01

TELA 02

Só inserir a URL e clicar em Confirmar. 
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Exemplo de Página SI – Lista de Vídeos:

PLUGIN 13 › SI – LISTA DE VÍDEOS

TELA 01

Título: no caso, Vídeos anteriores.
Items:
Título do Link: título do Vídeo.
Link: URL do Vídeo. 
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Exemplo de Página SI – Últimas notícias

Depois, Salvar. 

PLUGIN 14 › SI – ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Obs.: Você pode adicionar quantos itens precisar. É só clicar em
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TELA 01

Título: caso tenha título.
Segmentação Notícias: vai abrir uma lista, é só você procurar e segmentar. 

Depois, só clicar em Salvar. 
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Exemplo de Página SI – Formulário Padrão:

PLUGIN 15 › SI – FORMULÁRIO PADRÃO 
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TELA 01

Depois, só clicar em Salvar. 

Título: inserir o título do Formulário.
Cor do Fundo: 
Descritivo da Página: inserir o breve texto do Formulário.
E-mail de Recebimento: preenchido automaticamente.
Assunto: preenchido automaticamente.
URL de Action do Form:
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Esse Plugin você vai usar para construir a estrutura da barra lateral da 
página. 

Exemplo:

Como em alguns outros Plugins, vamos inserir SI - Gerador de Canais 
(Barra Lateral) e, dentro dele, os outros Plugins. 

PLUGIN 16 › SI – GERADOR DE CANAIS (BARRA LATERAL) 

Barra lateral (nesse 
caso composta por 
últimas notícias e 
timeline do twitter). 
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TELA 01

TELA 02

Só clicar e depois vai abrir esta tela:

A única coisa que você precisa fazer é salvar. 

A partir disso vamos clicar no sinal de + e inserir os outros Plugins de 
Últimas Notícias e Twitter. Veja os próximos passos:
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TELA 01

Segmentação Notícias: você já sabe como funciona. É só abrir cada uma das opções e assinalar o 
que se encaixa. 

Exemplo:

PLUGIN 17 › SI – NOTÍCIAS (BARRA LATERAL DE CANAIS)
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TELA 02

Você ainda tem duas opções nesse Plugin: puxar as mais lidas ou puxar apenas notícias em 
destaque. Tudo depende da necessidade do Plugin. 

Obs.: No nosso caso optamos pelas opções. 

Depois, é só clicar em Salvar.
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TELA 01

Usarname: você só precisa colocar o endereço da Timeline do Twitter da CNI = @cnibr 

Exemplo:

PLUGIN 18 › SI – MÍDIA SOCIAL – TIMELINE DO TWITTER 



59

Depois, só clicar em Salvar. 
Para finalizar esse tipo de construção de Barra Lateral, nossa logística 
ficou assim: 

Dica: Todos os componentes pertencentes à Barra Lateral sempre estarão dentro 
do Plugin SI – Gerador de Canais (Barra Lateral). Depois, é só clicar no sinal de + e ir 
estruturando os demais Plugins. 
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Plugin de componente que serve para centralizar o conteúdo. 

Exemplo: Home.

PLUGIN 19 › SI – CONTAINER (BOOSTRAP)

Consegue perceber que tudo está centralizado no meio da página? Essa é a função desse Plugin.
 
Obs.: Há uma borda sobrando nas duas laterais. 
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TELA 01

A única coisa que você precisa fazer é salvar. 

E depois dentro dele você vai colocar os outros Plugins. Lembrando que é 
sempre clicar no sinal de +. 
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Como o próprio nome diz, é a imagem com link (URL). 

Exemplo: 

Essa imagem do mapa por Estados vai ser nosso Plugin de exemplo. 

PLUGIN 20 › SI – IMAGEM (LINK)
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TELA 01

Depois, é só clicar em Salvar. 

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Obs.: No exemplo da Home acima usamos 1/3 do container (col-md-4). Serve para a maioria. 

Imagem: você vai fazer o download da imagem.
URL: copiar o link que a imagem carrega.
Imagem do topo:
Target: 



64

Podemos dizer que esse Plugin é uma troca de capa de imagens, com 
um textinho descritivo, onde cada um fala de uma coisa e leva ao seu 
respectivo link. 

Confere a imagem do Plugin (Como ele se ‘mexe’ fica difícil de exemplificar 
na real, mas pelas setinhas laterais você consegue ter uma noção). 
 
Exemplo:

PLUGIN 21 › SI – SLIDE (COVERFLOW)
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TELA 01

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Obs.: No exemplo da Home acima usamos 1/3 do container (col-md-4). Serve para a maioria. 

Título: no nosso exemplo, Setores.
Link do Plugin: caso o Plugin tenha um link só.
Texto do Link: Mais informações/Saiba mais
Cor do Título: 
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TELA 02

Cor do fundo:
Inserir sombra no topo: 
Descrição: breve descritivo ou legenda do próprio Plugin.
Itens: caso houver necessidade você pode adicionar outra imagem com outro link, mas no nosso 
caso deixamos esse campo em branco. 

Depois, é só clicar em Salvar. 

Dentro de cada Plugin SI – Slide (Coverflow), vamos clicar em + e adicionar o 
SI – Slider (Coverflow) Filho para darmos continuidade na estrutura do Plugin.

Dica: Nos casos em que acontece de termos dentro de um Plugin o Plugin Filho eles 
pertecem à mesma família, quer dizer, um é dependente do outro.
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TELA 01

Link: você vai colocar a URL do link.
Imagem: você vai carregar a imagem. 

Depois, só clicar em Salvar. 

Você precisar colocar um Plugin SI – Slide (Coverflow) Filho de cada vez. 

PLUGIN 22 › SI – SLIDE (COVERFLOW) FILHO
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Veja esse exemplo de estrutura e quantidade de Plugins (Coverflow) Filho 
cadastrados:

TELA 02

Obs.: Note que temos:

01. › SI – Slider (Coverflow)
       02. › Slide (Coverflow) Filho
       03. › Slide (Coverflow) Filho
        …
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Como o próprio nome diz, esse Plugin é a imagem do Mapa dividido pelos 
Estados.

Exemplo:

PLUGIN 23 › SI – CONTATOS POR ESTADOS (MAPA)
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TELA 01

TELA 02

Com sombra: você tem a opção de Sim, Não ou deixar sem nada como acima. 
Item Contato Estados: você vai clicar em + Adicionar outro(a) item contato 
estado. Depois só preencher os campos. 

Estado: abrir e selecionar.
Endereço: você tem a visualização da lista dos endereços que já estão cadastrados. Caso seja um 
deles que você precise, é só clicar para seleção. Caso não tenha, você vai clicar no sinal de + do lado 
direito e preencher os campos. 
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TELA 03

TELA 03.01

Você vai preencher o que for necessário, o que você tiver de infomação. 

Você vai preencher o que for necessário, o que tiver de infomação. 

Ao clicar no sinal de +, teremos esta tela:

Depois, só clicar em Salvar. 
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TELA 01

Plugin de feed do Flickr. 

Exemplo:

Depois, só clicar em Salvar. 

PLUGIN 24 › SI – MÍDIA SOCIAL – FEED DO FLICKR

ID Flickr: @cniweb;
Link Àlbum: Colocar a URL do àlbum.
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Exemplo:

PLUGIN 25 › PORTLET DE VÍDEO YOUTUBE

TELA 01

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Obs.: No exemplo da Home acima usamos 1/3 do container (col-md-4). Serve para a maioria. 

Título: nome do vídeo.
Link do Plugin: 
Texto do Link: Mais informações/Saiba mais
Cor do Título: 
Cor do Fundo: tem a opção de deixar sem nada, branco ou cinza. 
Inserir sombra no topo: inserir só se necessário. 
Vídeo URL: inserir o endereço da URL. 



74

Esse Plugin reúne vários vídeos, que estão estruturados em uma timeline. 
Observe os quadradinhos abaixo do primeiro vídeo. Ao clicar em cada um, 
a tela do vídeo muda para o respectivo. 

Exemplo: 

PLUGIN 26 › PORTLET DE ABA BOLA VÍDEOS

Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 01

Título: nome geral dos vídeos. No nosso caso, Casos de Sucesso – Pelenova.
Item 1:
Título: nome do vídeo
Vídeo URL: link do endereço do vídeo.

Obs.: Para dar continuidade e adicionar outros vídeos, é só clicar em + Adicionar outro Item. 
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Exemplo:

PLUGIN 27 › SI - DOWNLOAD DE ARQUIVOS
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TELA 01

Dica: Como já citamos anteriormente, para estruturarmos todo esse Plugin, 
adicionaremos outro Plugin dentro do Plugin SI – Download de arquivos.

Depois disso você vai clicar em Salvar. 

Dentro de cada Plugin SI – Download de arquivos, vamos clicar no lado 
direito no sinal de + e adicionar o SI – Download de arquivos Filho.

Vamos para os próximos passos. 

Título: nome (Download de Arquivos).
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TELA 01

Dica: Você precisa colocar um Plugin SI – Download de arquivos Filho de cada vez. Como?

Depois você clica em Salvar. 

Veja esse exemplo de estrutura e quantidade de Plugins (SI – Download 
de arquivos Filho) cadastrados:

PLUGIN 28 › SI -  DOWNLOAD DE ARQUIVOS FILHO

Você vai fazer o download do arquivo e colocar o nome do arquivo. 
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TELA 02

Obs.: Note que temos:

01. à SI – Download de arquivos
       02. à SI – Download de arquivos Filho
       03. à SI – Download de arquivos Filho
        …
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Setinha que 
faz o Carrossel 
“pular” para a 
próxima foto.

Setinha que 
faz o Carrossel 
“pular” para a 
próxima foto.

Thumbnail › Miniatura das fotos que estão 
no Carousel. 

Esse Plugin é estruturado por uma galeria de imagens, mas que na sua logística 
as telas se movem com as setinhas de ir e voltar da direita e da esquerda. 

Exemplo:

PLUGIN 29 › CAROUSEL
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TELA 01

Título: Nome do Carousel.

Obs.: Os próximos campos você não precisa mexer. 

Depois, só clicar em Salvar. 

Agora você deve estar se perguntado onde vai carregar as imagens do seu Carousel.
Seguem os próximos passos:
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TELA 01

Dentro do Carrossel, você vai clicar no sinal de + do lado direito e inserir 
Bootstrap3 – Imagem. 

PLUGIN 30 › BOOSTRAP 3 - IMAGEM

Dica: Cada imagem pertence a um único Plugin de Bootstrap3 – Imagem. 
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TELA 02

Arquivo: você vai fazer o download da imagem.
Use original image: 
Shape: você tem as opções rounded/arredondado e circle/circular ou deixar sem preencher, igual a 
nossa tela.

Obs.: São raras as vezes que você vai ter que mudar o Shape.
Thumbnail: no nosso exemplo inicial do Plugin > Carousel tem a sua funcionalidade (são as imagens 
pequenas que ficam em cima do Carrossel para ilustrar), por isso marcamos essa opção.

Alt Text: breve texto sobre a imagem para as pessoas com deficiência auditiva ou visual. Nesse caso 
pode ser a legenda da foto. 

Olha só como ficam as imagens no Thumbnail: 
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TELA 03

Título: legenda da imagem.
Override Widht:
Overried Height:
Classes:

TELA 04

Class: img-responsive: preenchido automaticamente.

Obs.: Essa opção tem como função fazer a imagem se enquadrar em qualquer tamanho de tela 
(celular, desktop, tablet). 
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TELA 05

Obs.: Note que temos:

01. SI – Carousel
       02. Imagem 
       03. Imagem        …        › Não se esqueça que o Plugin é Boostrap3 – Imagem. 

Veja esse exemplo de estrutura e quantidade de Plugins Boostrap3 – 
Imagem cadastrados no Plugin Carousel:
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Exemplo: 

PLUGIN 31 › SI – PUBLICAÇÕES
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TELA 01

Tamanho do Elemento: 
1/3 do container (col-md-4) = a imagem vai cobrir 1/3 da página.
100% do container (col-md-12) = a imagem vai cobrir 100% da página. 

Título: 
Link do Plugin:
Texto do Link: Mais informações/Mais detalhes
Cor do título: 
Cor do fundo: 
Inserir sombra no topo: caso necessário. 

Dica: Essas páginas de Publicações seguem o padrão de 1/3 do container (col-md-4). 
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TELA 02

Segmentação Publicações: você já sabe como funciona. É só abrir cada uma das 
opções e assinalar o que se encaixa. 

Depois, é só clicar em Salvar. 
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Plugin com a funcionalidade de calendário.

Exemplo:

PLUGIN 32 › SI – EDITAL

TELA 01.01

Título:  no caso, Calendário 2016.
Item: Item 1
Título Aba: nome da programação/evento do calendário. 
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Exemplo:

Depois, é só clicar em Salvar. 

Descrição: caso ouver algum textinho.
Link: caso houver, inserir URL.
Selecionado:  você tem duas opções (sim e não). Se optar por sim, essa aba vai ficar 
destacada das outras. 
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Esse Plugin funciona como uma chamadinha para páginas internas. 

Exemplo:

PLUGIN 33 › SI – LISTA NÃO NUMERADA

TELA 01

Título: nome das chamadinhas. No nosso caso, Acordos.

Obs.: Cada uma dessas colunas vai ser um Plugin � Lista não numerada (por isso teremos dois plugins deste).

Link: Link da chamada.

Texto do link: texto do link. No nosso caso, outros temas.
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TELA 02

TELA 03

Texto do link interno.

Item 1:
Título: Escrever o textinho.
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TELA 04

Imagem: caso tenha imagem, carregar.
Link: colocar a URL. 

Depos, é só clicar em Salvar. 
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Esse Plugin também é uma galeria de fotos do Flickr, mas  visualizada de 
outra forma. As imagens são grandes. Veja só:

Exemplo:

Depois, é só clicar em Salvar. 

PLUGIN 34 › SI – MÍDIA SOCIAL – SLIDESHOW DO FLICKR

TELA 01

URL: você só tem que inserir o endereço do álbum do Flickr.

Obs.: Você rola as imagens clicando nas setinhas da direita e da esquerda.



94

Esse Plugin serve para você criar um espaçamento, como o próprio nome sugere.  

Exemplo:

PLUGIN 35 › SI – LINHA

É esse espaço em branco entre o menu e a galeria de fotos. 

Obs.: Esse Plugin é usado principalmente nas Homes. Basta adicioná-lo e inserir os outros Plugins dentro dele.  
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Só clicar em Salvar. 

Confira o exemplo de como fica a estrutura dessa Home:

TELA 01

TELA 02

Você não vai precisar preencher nenhum campo. 
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Esse Plugin filtra todos os eventos que já foram realizados. Basta você 
marcar as opções que deseja. 

Exemplo:

PLUGIN 36 › SI – EVENTOS (REALIZADOS)
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Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 01

Segmentação Eventos: você já sabe como funciona. É só abrir cada uma das opções e assinalar o que se encaixa. 
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Esse Plugin foi feito para o Canal Educação para o Mundo do Trabalho. Com 
esse formulário de cadastro, as pessoas têm acesso a todas as informações 
pertinentes ao Programa Educação para o Mundo do Trabalho.

Exemplo:

PLUGIN 37 › SI – FORMULÁRIO EDUCAÇÃO DO TRABALHO

Só clicar em Salvar. 

TELA 01
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Como o nome diz, é uma lista que leva a determinadas páginas. 

Exemplo:

PLUGIN 38 › SI – LISTA (LINK)

Na próxima tela vamos adicionar os itens da lista e seus respectivos links.

TELA 01

Título: nome da Lista
Layout: você tem as opções Lista Link Default, Lista Link IEL Estágio e Lista de FAQ. É só escolher 
qual se encaixa e selecionar. 
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Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 02

Título do Link: nome do Link.
Pergunta (Para Plugin de Faq): só preenche se você tiver optado por Lista de FAQ. Caso não, é só 
deixar o campo em branco. 
Link: inserir a URL do endereço. 

Obs.: Você pode adicionar quantos itens quiser. É só clicar em + Adicionar outro(a) item lista de 
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Exemplo: 

PLUGIN 39 › MAPA DO GOOGLE
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TELA 01

Título do Mapa: nome do Mapa (caso necessário).
Endereço/CEP/Cidade: informações do local.
Conteúdo Adicional: alguma informação que o local tenha a mais, como um local próximo de referência.
Grau de Aproximação: já vem preenchido.
Latitude/Longitude: sem necessidade.
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Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 02

Planejamento da rota: 
Título do Planejamento da Rota/Largura/Altura e as outras opcões abaixo são preenchidos 
automaticamente. 
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Plugin de Tabela básica. 

Exemplo:

PLUGIN 40 › SI – TABELA PADRÃO

Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 01

Título: : nome da Tabela (no nosso caso não tem).

Obs.: Onde está escrito “Impresso Jornal” está com Plugin de texto. 
Pintar de Azul e Branco: cor da Tabela.
Itens: você vai adicionar um de cada vez e vai separar cada coluna por ponto e vírgula  igual na tela. 

Dica: Cada linha vai ser um Item. 
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Esse Plugin é para arquivos de áudio. 

Exemplo:

PLUGIN 41 › SI – BANCO DE MÍDIA (JPLAYER)

Quando clicamos no +, observe os próximos passos.

TELA 01

Audio: você pode procurar se já existe ou clicar no sinal + e adicionar um novo.
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TELA 02

Album Pai: você pode clicar na lupinha e procurar ou pode deixar em branco, como no nosso exemplo.
Instituição: marcar a qual casa pertence.
Título: nome do título + nome da página.
Slug: preenchido automaticamente.
Descrição: caso necessário. 
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TELA 03

Data: você pode optar por colocar a atual ou a do dia do áudio.
Autor: nome da pessoa do áudio caso houver necessidade.
Fonte: Original: carregar o áudio.
Publicado:
Destaque: se for marcado, o áudio vai ficar como destaque na capa do site.
Últimos áudios: se for marcado, esse áudio vai aparecer em últimos áudios.
Restrito: apenas usuários autenticados pela CNI podem ter acesso aos áudios. 
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TELA 04

Data de publicação: data atual, ou você tem a opção de deixar em branco quando a 
publicação for imediata.
Data de expiração: para continuar no Banco de Mídia por tempo indeterminado, deixe em 
branco para não expirar. 
Seleção Especial: 

Depois, só clicar em Salvar. 
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Esse Plugin é o primeiro passo para você conseguir estruturar uma Coluna 
do tamanho que você precisa. 

Exemplo:

PLUGIN 42 › SI – COLUNA (BOOTSTRAP)

Obs.: Esse exemplo é da Home de um canal. A Coluna está na lateral da página e esse Plugin é para essa 
função (estruturar o modelo/tamanho da Coluna). 
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TELA 01

Largura (Tela Grande) e (Tela Média): Desktops
Largura (Tela Pequena e Extra Pequena): Tablets e Smartphones.

A quantidade de colunas que você vai colocar para cada elemento pode variar de acordo com o seu layout. No 
nosso exemplo, temos de um lado 8 colunas e o elemento que estamos fazendo vai ficar com 4 colunas. 

Dica I: NNós estamos usando um Grid de 12 colunas, nesse caso é obrigatório que a 
quantidade de colunas não ultrapasse 12 unidades (porque senão a Coluna não vai ter o 
comportamento adequado. Vai quebrar o layout da página). 

Dica II: Na Largura das Telas Pequenas e Extras Pequenas, mantenha cada elemento 
usando o espaçamento total do Grid (12 unidades). 
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TELA 02

O� set (Tela Grande):
O� set (Tela Média):
O� set (Tela Pequena):
O� set (Extra Pequena):

Dentro do nosso Plugin › SI – Coluna (Boostrap) vamos inserir o Plugin › Texto. 

Veja só como vai ficar a nossa estrutura:

Depois, é só clicar em Salvar. 



112

Dentro do Plugin de Texto:

Depois, é só clicar em Salvar. Dessa forma teremos nossa Coluna finalizada. 
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Exemplo:

PLUGIN 43 › SI – ENQUETE

TELA 01

Depois, é só clicar em Salvar. 

Poll: você vai inserir a Pergunta da Enquete. 

Você tem a opção de clicar na setinha e visualizar as perguntas que já foram criadas. Só selecionar. 
Para adicionar uma Pergunta diferente, basta clicar no sinal +. 
Data Publicação/Data Expiração/Link/Imagem/Publicado: campos opcionais. 
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Quando você clicar › sinal de + no Poll para adicionar uma pergunta:

Question: inserir a pergunta.
Choice Text: inserir as alternativas de respostas da Enquete. 

Depois, é só clicar em Salvar. 
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Basta você inserir o endereço da URL da página do Facebook.

Depois, só clicar em Salvar. 

É o Plugin do Feed de notícias da página do Facebook. 

Exemplo:

PLUGIN 44 › SI – MÍDIA SOCIAL – FEED DO FACEBOOK

TELA 01
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Basta você inserir o endereço da URL da página do Facebook.

Inserir o Plugin SI – Menu Geral, normalmente ele vai 
ser colocado no TOPO:

Para inserir um Menu novo, você vai clicar no sinal + e procurar o Plugin 
SI – Menu Geral.

Plugin que serve para inserir o Menu Principal da Página.

Exemplo:

PLUGIN 45 › SI – MENU GERAL

TELA 01

TELA 02
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Menu Pai: Você vai preencher qual é o Menu Pai. No exemplo Pai é CNI. O Menu CNI tem dois filhos: Area de 
atuação e Conheça a CNI. Ao chamar o Pai, esses dois serão exibidos na página. 
Template: vai variar de acordo com a formatação do Menu, no nosso exemplo, é o menu-geral.html.
Exibir Pai: essa opção vamos deixar desmarcado, pois queremos que na página apareçam apenas os itens 
filhos desse Menu. 

TELA 03
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Tipo: preenchido automaticamente.
Título: descrição do link. No nosso caso, “Áreas de Atuação” que vai ser o pai dos outros itens/submenus dos 
outros itens dentro dele.
URL: você só vai preenher se esse item tiver uma página de destino (for para alguma página).
Vísivel: para efeito de organização você pode criar um Menu Pai para os sub-itens que você precisa exibir nas 
páginas. Se você optar por não exibir esse item na página, deixar essa opção desmarcada.
Parent: de acordo com as hierarquias de Menu que você está criando. 

TELA 04
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Procurar o Plugin SI – Scrollspy – Links e clicar. 

Esse Plugin que vai dar a estrutura e a forma inicial da âncora (imagem da 
tela abaixo).

Exemplo:

Ao clicar em cada bolinha você vai ser levado a um conteúdo/informação 
da página. 

PLUGIN 46 › SI - SCROLLSPY - LINKS 

TELA 01
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TELA 02

Você só vai clicar em Salvar.  

Vale lembrar que esse é o Plugin para conseguirmos formar a âncora inteira. 
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Nome: inserir o nome do título da linha da âncora, no nosso caso.
Apresentação:
Slug: preenchido automaticamente. 

Agora vamos colocar os itens da âncora, ou seja, cada título dela no Plugin 
SI - Scrollspy- Âncora.

PLUGIN 47 › SI - SCROLLSPY – ÂNCORA

TELA 01

TELA 02
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Depois, só clicar em Salvar. 

Com esses dois Plugins, criamos a estrutra da âncora. O que falta é o 
conteúdo da página que cada título carrega. 

O nosso título Apresentação da âncora é visualmente assim:

Nossa estrutura ficou assim: 
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Dica: Tem alguns casos que, além de texto, vêm também downloads de arquivos. Aí é só 
usar o Plugin SI – Download de Arquivos. 

Exemplo:

Veja:

PLUGIN 48 › ACCORDION GENERICO PLUGIN

Cada sinal + abre uma abinha com texto.
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TELA 01

Você tem apenas que marcar a opção: Modelo de Acordion Antigo.

Depois, só clicar em Salvar. 

Para você adicionar as abas com os textos, vamos usar o Plugin  Accordion 
Generico Filho.   
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Depois, só clicar em Salvar. 

Para inserir o texto da abinha, é só adicionar dentro do Plugin Texto. 

Teremos esta estrutura:

PLUGIN 49 › ACCORDION GENERICO FILHO

Título: nome da abinha.

Para darmos continuidade vamos criar os títulos. 

TELA 01

TELA 02
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No Plugin 29 falamos da estrutura do Carrossel que, além de ser estruturado 
por uma galeria de imagens, também pode ser composto por vídeos. 

Exemplo:

Para estruturar o Carrossel com vídeos, você vai seguir os mesmos passos 
do Carrossel com imagens. O que vai mudar é o tipo do Plugin. 

PLUGIN 50 › CAROUSEL (VÍDEO PLUGIN)
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Layout: escolher uma das opções. No nosso caso, Thumbnails acima. 

Selecionar: SI - Carousel (vai ser o pai). 

TELA 01

TELA 02

Dica: Só para lembrar, osThumbnails são:
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TELA 03

TELA 04

TELA 05

Adicionar ao Plugin SI – Carousel o Plugin SI – Vídeo.

URL do Vídeo: inserir o endereço do link do vídeo. 
Título: preenchido automaticamente 

Depois, só clicar em Salvar. 

A estrutura final vai ficar assim:



129

PLUGIN 51 › SI – GRID

Plugin de Grid de notícias/informação/conteúdo.

Exemplo em Home:

Primeio passo: Plugin SI – Grid (Plugin pai).

Dentro do pai SI – Grid, a única opção é adicionar o Plugin SI – Grid Painel. 

TELA 01

Depois que você clicar, vai abrir uma janelinha que você vai salvar. 
Obs.: Caso esse Grid tenha título, preencher campo. 
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Nessa tela vamos estruturar o tamanho/layout do Grid.

PLUGIN 52 › SI – GRID PAINEL 

TELA 01

TELA 02

Altura: você tem que selecionar a opção que melhor se encaixa.
Largura: também disponível em até 3 colunas. 

Obs.: Para esses dois campos, tudo depende do tamanho de cada um dos cards do Grid. 
Cor do Fundo: você tem as opções das cores das casas (CNI, IEL, SENAI e SESI). 
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Até esse momento, temos o tamanho/layout do nosso Grid. Para inserir 
texto, imagens e até mesmo vídeos, vamos inserir outros Plugins.

Dica: 

1 › ‹ 2

1. Imagem maior: Altura: 2; Coluna 1. 
2. Imagens menor: Altura: 1; Coluna 1. 
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Na próxima tela, você pode ter uma visualização mais clara de como vai 
ficar a estrutura final do Plugin de Grid com os seus respectivos. 

Para inserir texto dentro dos cards dos Grids, basta inserir dentro do 
Plugin SI – Grid – Painel o Plugin SI – Grid – Painel – Texto.

PLUGIN 53 › SI – GRID – PAINEL – TEXTO

TELA 01

TELA 02

Observe que além do Plugin Grid de Texto, para finalizar o Grid como 
um todo, você deve inserir outro Plugin, SI – Imagem ou SI – Vídeo. 
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PLUGIN 54  › SI – MAPA DE INVESTIMENTO (BRAZIL FOR BUSINESS)

Exemplo:

Quando você passar o cursor sobre os Estados no Mapa, vai abrir uma caixinha 
com algumas informações. Esse Plugin é bem específico. 

TELA 01
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TELA 02

TELA 03

Só clicar direto em Salvar e pronto. O Plugin já está ok.  
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PLUGIN 55  › PORTLET DE BANDEIRA ESTADOS

Exemplo:

TELA 01

Título: nome do mapa.
Cidade: nome da cidade.
Estado: abrir e selecionar.
Endereço: você tem a visualização da lista dos endereços que já estão cadastrados. Caso seja um 
deles que você precise, é só clicar para seleção. Caso não tenha, você vai clicar no sinal de + do lado 
direito e preencher os campos.
Bandeira: carregar a imagem da bandeira. 
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TELA 02

Título: nome da bandeira.
Descrição: informação da bandeira. 

Obs.: Para adicionar outra bandeira, só clicar + Adicionar outro(a) Bandeira estado item.

Nesta tela vamos inserir as informações de cada uma das bandeiras. 

Depois, só clicar em Salvar. 
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Exemplo:

PLUGIN 56 › ABA INSTITUCIONAL PLUGIN

No nosso exemplo, esse Plugin foi utilizado na Home das páginas. 
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Obs.: Esses campos você não precisa preencher, a não ser que tenha alguma informação pertinente. 

TELA 01

As próximas telas que vão de fato formar esse Plugin com as respectivas: 
Notícias, Publicações, Eventos e Site.
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TELA 02

Segmentação Notícias: você vai clicar em cada uma delas e ver onde sua Notícia se encaixa. Dentro 
de cada uma existem as opções, é só marcar. 
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Segmentação Publicacões: você vai clicar em cada uma delas e ver onde sua Publicação se 
encaixa. Dentro de cada uma existem as opções, é só marcar. 

TELA 03
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TELA 04

Segmentação Estatísticas: você vai clicar em cada uma delas e ver onde sua Estatística se encaixa. 
Dentro de cada uma existem as opções, é só marcar. 
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TELA 05

Segmentação Eventos: você vai clicar em cada uma delas e ver onde seu Evento se encaixa. Dentro 
de cada uma existem as opções, é só marcar. 

Depois, só clicar em Salvar. 



143

Plugin voltado exclusivamente para Newsletter. 

Depois, só clicar em Salvar. 

PLUGIN 57 › SI – NEWSLETTER

TELA 01

Título: nome da Newsletter.
Casa: escolher CNI, IEL, SESI ou SENAI.
URL do índice de RSS: inserir link. 
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Esse Plugin é para você inserir abas laterais. 

Exemplo:

PLUGIN 58 › ABA CONTEÚDO LATERAL PLUGIN

1. Aba Conteúdo > Lateral Plugin
2. Para construirmos a parte de texto e imagens (parte cinza) vamos adicionar um outro Plugin. 

1 ›

2 ›
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TELA 01

Título: inserir nome se necessário.

Depois, só clicar em Salvar. 
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TELA 02

TELA 01

Título: inserir o nome da aba.

Depois, só clicar em Salvar.

O próximo passo é para inserirmos o conteúdo das abas (texto, imagem, download). 

PLUGIN 59 › ABA LATERAL PLUGIN
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TELA 03

TELA 04

No sinal de +, você vai inserir o que precisa. Plugin de texto, imagem, downloads. 

Na próxima tela, você pode visualizar como vai ficar o Plugin com toda a 
sua estrutura e necessidade. 

1 ›

2 ›

3 ›

4 ›
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TELA 01

Título: nome do evento.
URL: inserir link/endereço sobre outras informações.
Data: inserir a data do evento.

Para adicionar outro item/evento do calendário é so clicar em + Adicionar outro(a) item calendário. 

Depois, só clicar em Salvar. 

Você vai adicionar um evento do calendário por vez.

Exemplo:

PLUGIN 60 › SI – CALENDÁRIO SEMANAL

Nesse Plugin você tem duas opções, cadastrar os eventos do calendário ou apenas salvar (filtro automático). 
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Modelo de plugin usado na Home, tela cheia e com vídeo. 

Exemplo:

PLUGIN 61 › CABEÇALHO TELA CHEIA PLUGIN
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Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 01

TELA 02

Título: caso necessário.
Imagem: fazer download da imagem do cabeçalho

Texto do Botão: inserir o título da imagem do cabeçalho.
URL Embed Youtube: inserir o link do vídeo. 
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Esse Plugin serve para estruturar o espaçamento do menu do cabeçalho. 

Exemplo:

PLUGIN 62 › CABEÇALHO TELA CHEIA FILHO

TELA 01

Você não vai preencher nenhum campo, pois é dentro do Filho que você vai criar os menus do 
cabeçalho, com colunas, imagens e o Plugin SI – Menu Geral. 
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Exemplo de como vai ficar estruturado:

TELA 02



153

Plugin destinado a uma vitrine de notícias.

Só clicar em Salvar. 

A partir desse Plugin SI - Painel de Notícias vamos conseguir cadastrar e 
estruturar toda a vitrine. 

PLUGIN 63 › PAINEL DE NOTÍCIAS

TELA 01

Não precisa preencher os campos.

Usado em páginas de Home. 
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TELA 01

Notícia: você pode começar a digitar a sua notícia que ela vai aparecer (vir filtrada), aí é só selecionar.
Largura: você tem a opção 1/3 (que é o nosso exemplo com 3 notícias), 2/3 ou inteira.
Etiqueta Capa: podemos caracterizá-las como palavras-chave. São estas:

Dentro do Plugin SI - Painel de Notícias

PLUGIN 64 › CONTEÚDO (NOTÍCIA SIMPLES)
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Além dessa vitrine de notícias, temos também outra com destaque para as 
quatro casas: CNI, IEL, SESI e SENAI. 

Exemplo:

Basta clicar em Salvar e pronto. 

PLUGIN 65 › SI – CONTEÚDO (NOTÍCIA EM DESTAQUE DAS 4 CASAS)

TELA 01
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TELA 01

Não precisa preencher nada, basta clicar em Salvar. 

Exemplo:

PLUGIN 66 › SI – BANCO DE MÍDIA (SEPARADOR)

Esse separador linha/espaço está entre o Calendário e a Newsletter. 
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Essse Plugin é usado para esclarecer certas palavras e expressões utilizadas em 
determinados editais, regulamentos. 

Vai ser constituído por Plugin pai SI - Glossário Edital e SI - Glossário Edital Filho.

Exemplo:

PLUGIN 67 › SI – GLOSSÁRIO EDITAL
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TELA 01

No nosso exemplo, o Glossário não possui título nem subtítulo, então 
deixamos esses campos em branco e clicamos apenas em Salvar. 
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Para continuarmos o nosso Plugin SI – Glossário Edital, vamos adicionar 
as letras e as explicações de cada um deles.  

PLUGIN 68 › SI – GLOSSÁRIO EDITAL FILHO

TELA 01

TELA 02

Você vai clicar no sinal de +. 

Selecionar o Plugin SI – Glossário Edital Filho.
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Título: inserir a letra.
Texto: inserir o glossário.
Obs.: Você vai inserir a letra e o texto um de cada vez.

TELA 03

TELA 04

Como pode ficar estruturado todo esse Plugin:
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Como o próprio nome diz, esse Plugin vai estar no topo. 

Exemplo:

PLUGIN 69 › SI – TOPO SOMBREADO

Plugin – SI – Topo Sombreado



162

Depois, só clicar em Salvar. 

TELA 01

Imagem: fazer o download da imagem.
URL: inserir endereço do link da imagem.
URL Saiba Mais: inserir endereço do link Saiba Mais. 

Dica: Vale lembrar como vai ficar sua estrutura no Menu Principal:
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Plugin voltado para as Páginas Institucionais. São os menus laterais. 

Exemplo:

PLUGIN 70 › SI – MENU LATERAL (INSTITUCIONAL)

‹ MENU

‹ SUB-ITENS DO MENU

PLUGIN › SI – MENU LATERAL
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Depois você vai adicionar todos os Sub-Itens desse Menu. Depois vai criar 
outro Menu e assim por diante.

TELA 01

Você vai inserir os itens do Menu.

Título: inserir o título do Menu.
Página: procurar na lista.
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Nessa tela, você adicionar os Sub-Itens desse primeiro Menu.  

TELA 02

Titulo: nome do Sub-Item.
Páginas: procurar o nome da Página Institucional a qual pertence.
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Título: nome da Publicação
Descrição: texto da Publicação.
Imagem: fazer o download da imagem.
URL do Saiba Mais: inserir endereço do link do Saiba Mais.

TELA 01

Plugin direcionado as Publicações do Canal › PSAI – Programa SENAI de 
Ações Inclusivas.

Exemplo:

PLUGIN 71 › SI – PUBLICAÇÕES PSAI
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Antes de inserirmos o Plugin SI – Tags, vamos fazer o seguinte passo:

PLUGIN 72 › SI – TAGS
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TELA 01

1. Clicar em Página
2. Marcadores…

1.

2.
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Depois, só clicar em Salvar. 

Feito isso, vamos para a tela seguinte:

Dentro de Conteúdo, vamos inserir o Plugin SI – Tags. Vai aparecer essa tela. 

Só clicar em Salvar. 

TELA 02

TELA 03

Tags: você vai inserir as palavras-chave separadas por vírgulas. 
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Exemplo:

Esse Plugin SI – Mídia Social – Listagem de Mídias está inserido no texto:

PLUGIN 73 › SI – MÍDIA SOCIAL – LISTAGEM DE MÍDIAS 

TELA 01

Plugin › SI – Mídia Social – 
Listagem de Mídiais

Plugin › Texto
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Na próxima tela, você vai visualizar o Plugin SI - Mídia Social – Listagem 
de Mídias. 

TELA 02
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Depois, é só clicar em Confirmar.

TELA 03

Mostrar ícones: você vai marcar para aparecer os ícones na página.
Casa: você não precisa mexer, é automático.
Apresentação: nesse espaço, você vai inserir o texto da chamada das Mídias Sociais. 
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A função desse Plugin é lincar o Localizador de Sindicatos.  
Exemplo:

Depois, só clicar em Salvar. 

PLUGIN 74 › SI – LOCALIZAR SINDICATOS

Título: inserir o nome do Plugin.
Descrição: inserir o texto do Plugin. 

TELA 01
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Ao Localizar um Sindicato no campo de busca, você é direcionado para 
esta tela, que traz informações sobre a sua busca. 

PLUGIN 75 › SI – SINDICATOS POR ESTADOS
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Você só precisa clicar em Salvar. 

TELA 01
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Esse Plugin serve para estruturar o layout, ajuda a manipular os elementos 
da página. 

Por exemplo, para colocar um vídeo abaixo do outro você tem que inserir 
cada um em uma linha, e cada linha se comporta como um bloco onde 
você estrutura os plugins que a página necessita.  

Exemplo:

PLUGIN 76 › BOOTSTRAP ROW

COLUNA 1 COLUNA 2
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Na próxima tela você consegue ter a visualização de como vai ficar a 
estrutura da página com o Plugin Row. 

TELA 01

Crair Columns: inserir o número de colunas. 

Dica: Cada Plugin Bootstrap Row equivale a uma estrutura de Plugin. 
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TELA 02
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Plugin de SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor. 

Exemplo:

PLUGIN 77 › LINK/BUTTON
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TELA 01

Pré-visualização: você consegue ver como vai ficar o Plugin.
Type: se você quer o SAC no formato de link ou de botão.
Context: normalmente padrão Default.
Size: tamanho do seu Plugin (largo, médio, pequeno ou muito pequeno).
Block: essa opção é para o Plugin se formar em uma linha inteira, ou ficar igual no nosso exemplo.
Icon Left: manter o Plugin posicionado na esquerda.
Icon Right: manter o Plugin posicionado na direita. 
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TELA 02

Link: direcionar o SAC.
Arquivo: fazer o download caso o SAC possuir algum arquivo.
Link: caso o SAC tiver algum link interno.
Endereço de e-mail: inserir caso necessidade.
Telefone: inserir caso necessidade.
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TELA 03

Link options: comportamento do Plugin quando as pessoas clicarem no link. 
Anchor: opção do Plugin estar na disposição de uma âncora.

Depois, só clicar em Salvar.
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Esse Plugin foi desenvolvido especificamente para as casas SESI e SENAI, para o 
Canal Transparência. 

Exemplo:

PLUGIN 78 › SI – DADOS DE INFRAESTRUTURA
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TELA 01

As informações do Plugin, os dados e os números são puxados 
automaticamente do banco de dados.

Só clicar em Salvar.
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Exemplo:

Você precisa cadastrar as Empresas Participantes no Admin do Django CMS.

PLUGIN 79 › SI – EMPRESAS PARTICIPANTES
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TELA 01

Você tem duas opções, Adicionar ou Modificar as Empresas Participantes. 

Dica: Ao clicar em cima de Empresas, você tem a visualização da lista de todas as 
Empresas que já estão cadastradas.
Ao clicar em cima de Portes, você tem a visualização das empresas que estão 
cadastradas, segmentadas pelo porte (Grande, Média, Micro, Pequena e Startup).
Ao clicar em Setores, você tem a visualização das empresas que já estão cadastradas, 
segmentadas pelos setores. 
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TELA 02

Nome: inserir nome da empresa.
Logotipo: fazer download da imagem.
Projeto: inserir informações sobre o projeto.
Ano: inserir ano do projeto. 

Para Adicionar Empresas Participantes:
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TELA 03

Setor: vai clicar na setinha e selecionar o setor.
Porte: vai clicar na setinha e selecionar o porte da empresa.
Estado: vai clicar na setinha e selecionar o Estado da empresa.
Observações: inserir outras informações

Depois, só clicar em Salvar. 
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TELA 04

Tamanho do Elemento: o Plugin vem automaticamente com a opção 1/3 do container (col-md-4), 
mas você pode mudar de acordo com a sua necessidade.
Os outros campos, não há necessidade. 

Por exemplo, Empresas Participantes da casa SENAI:

Depois, só clicar em Salvar. 

Depois de ter feito toda essa etapa na Administração do Django CMS, podemos 
voltar na criação do Plugin SI – Empresas Participantes. 
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TELA 01

Exemplo:

Basta clicar em Salvar. 

PLUGIN 80 › ESCOLAS POR CIDADE 



191

Exemplo:

PLUGIN 81 › LOCALIZA ESCOLAS 

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar.
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TELA 01

Como o próprio nome diz, é para criar uma coluna (um espaçamento) no 
conteúdo da página.

Exemplo:

Observe a próxima tela desse exemplo. A visualização fica mais fácil com a 
estrutura do Plugin. 

PLUGIN 82 › SI – COLUNA (BOOTSTRAP)

Dica: A Coluna sempre vai estar dentro de uma linha. 
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Exemplo:

PLUGIN 83 ›  UNIDADES PRÓXIMAS

TELA 01

Só clicar em Salvar. 
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TELA 01

Plugin destinado exclusivamente para o Canal IEL, é constituído por dois 
Plugins: o pai SI – Pesquisa Vagas Estágio IEL e o filho SI -Pesquisa Vagas 
Estágio IEL. 

Exemplo:

Primeiro vamos colocar o Plugin SI – Pesquisa Vagas Estágio IEL

Só clicar em Salvar. 

PLUGIN 84 › SI – PESQUISA VAGAS ESTÁGIO IEL
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Dando continuidade ao Plugin SI – Pesquisa Vagas Estágio IEL.

PLUGIN 85 ›  SI – PESQUISA VAGAS ESTÁGIO IEL FILHO

TELA 01

TELA 02

Você vai clicar no sinal +.

E adicionar o Plugin SI – Pesquisa Vagas Estágio IEL Filho
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TELA 03

Depois, só clicar em Salvar. 

Ao clicar, vai abrir uma lista com os Estados. Basta você adicionar os que precisa. 
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Dentro do Plugin SI - Painel de Notícias.

Exemplo:

PLUGIN 86 ›  SI – CONTEÚDO (NOTÍCIA DUPLA)

1. 2.

1. Notícia Simples
2. Notícia Dupla
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Na notícia 2, é só seguir os mesmos passos. 

Depois, é só salvar. 

TELA 01

Largura: você tem as opções: 1/3, 2/3 e inteira. É só escolher de acordo com sua necessidade. 
Notícia 1: título/nome da notícia.
Etiqueta Capa 1: vamos explicar com a imagem: 

Exibir imagem: ticar, caso a notícia tiver imagem
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Plugins destinados às páginas de Estatísticas.

Exemplo:

PLUGIN 87 ›  SI – ESTATÍSTICAS – SLIDER

Descrição Título
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TELA 01

Título: nome do Slider.
Item: 
Título interno: nome da publicação.
Descrição: breve texto da publicação.
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TELA 02

Imagem: download da imagem/foto.
URL redirecionamento: inserir URL do endereço que a publicação vai ser direcionada.Descrição 
Título: é o que segue abaixo do título. 

Depois, você continua a adicionar outros itens. Basta clicar 

Depois, só clicar em Salvar. 
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Título: você pode inserir o título ou não. É tudo automático. 

TELA 01

Exemplo:

Depois, só clicar em Salvar. 

PLUGIN 88 › SI – ESTATÍSTICAS (NÚMEROS – INDÚSTRIA)
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Exemplo:

PLUGIN 89 ›  SI – ESTATÍSTICAS – FILTRO POR TEMAS

TELA 01

Título: você pode inserir o título ou não. É tudo automático. 

Depois, só clicar em Salvar. 
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Plugin de opinião. 

Exemplo:

PLUGIN 90 › SI – FORMULÁRIO DE ESTATÍSTICAS
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TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar. 
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Plugin de Calendário de Estatísticas (localizado na lateral).

PLUGIN 91 › SI – CALENDÁRIO
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Tamanho do Elemento: você tem as opções 100% do container (col-md-12) ou
1/3 do container (col-md-4). No nosso caso, usamos 100% do container (col-md-12). 
Título: nome do calendário.
Link do Plugin: inserir URL.
Texto do Link: Mais informações. 

TELA 01
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Subtitulo: caso houver necessidade.
Item: 
Data: inserir a data.
Link: inserir URL.
Descrição: nome da estatística. 

TELA 02

Depois, você continua a adicionar outros itens. Basta clicar 
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Exemplo:

PLUGIN 92 ›  SI – BANCO DE MÍDIA (ÚLTIMOS ALBUNS) 

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar. 
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Exemplo:

PLUGIN 93 ›  SI – BANCO DE MÍDIA (ÚLTIMOS AUDIOS) 

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar. 

Para adicionar os áudios, basta adicionar o Plugin SI – Banco de Mídia (Jplayer). 

PRECISA VERIFICAR ESSE PRINT PQ ESTÁ (INSERINDO UMA DESCRIÇÃO)
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Exemplo:

PLUGIN 94 ›  SI – BANCO DE MÍDIA (INSTAGRAM)

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar. 
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Exemplo:

PLUGIN 95 ›  SI – BANCO DE MÍDIA (ÚLTIMOS AUDIOS) 

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar.
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Exemplo:

PLUGIN 96 ›  SI – BANCO DE MÍDIA (ALBUNS EM DESTAQUE)

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar. 
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Exemplo:

PLUGIN 97 ›  SI – BANCO DE MÍDIA (FALE CONOSCO - RODAPÉ)

TELA 01

Você só precisa clicar em Salvar. 
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Exemplo:

No exemplo, o espaçamento está entre o Plugin SI - Notícias (Mosaico) e 
o Rodapé.  

PLUGIN 98 ›  SI - ESPAÇAMENTO
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TELA 01

Depois, só clicar em Salvar. 

Você só precisa preencher o campo da Altura que é em pixels (px). 
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Exemplo:

PLUGIN 99 ›  SI - EAD CURSOS 

TELA 01

Basta você clicar em Salvar. 
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Exemplo:

PLUGIN 100 ›  SI – MENU

Dica: Não esquecer que todos os Menus vão estar sempre dentro de  Menu_Principal:

Dica: Quando você for preencher os campos do Plugin SI – Menu, vai ter as opções de 
inserir as bandeiras como, por exemplo, em Menus deste tipo:
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Se o seu Menu for igual ao exemplo acima, basta escolher uma das opções da bandeira e inserir o 
endereço do link.

Você vai começar a inserir os itens do Menu. 
Título: inserir o título do menu.
Link: inserir o endereço do link que leva esse Menu leva. 

TELA 01

TELA 02
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Titulo: nome do Sub-Item.
Link: inserir o endereço do link que leva esse Sub-Item leva. 

TELA 03

Depois você vai adicionar todos os Sub-Itens desse determinado Menu. 
Depois vai criar outro Menu e assim por diante.
Nesta tela, você vai adicionar os Sub-Itens desse primeiro Menu. 

Quando você acabar de cadastrar cada um deles, basta clicar em Salvar. 

Dica: Você vai adicionar tanto o Menu quanto seus Sub-Itens um de cada vez. Basta clicar:
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Plugin utilizado nas páginas de Estatísticas.

Exemplo:

PLUGIN 101 ›  SI – SONDAGEM ESPECIAL PLUGIN 

TELA 01

Depois, só clicar em Salvar. 

Basta você inserir a Sigla da respectiva Estatística; SondEsp. 
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Exemplo:

PLUGIN 102 › SI – ÍNDICES

TELA 01

Título: inserir o nome do índice.
Depois, você vai começar a cadastrar um índice por vez.

Primeiro Título: inserir o título da chamada.
Segundo Título: inserir o título principal.
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Descrição: inserir o texto do Índice.
URL: inserir o endereço da URL do Índice. 

Para inserir outros Índices, basta clicar em + Adicionar outro(a) item índices. 

TELA 02

Dica: Esse Plugin vai ser inserido no Footer:

Depois, só clicar em Salvar. 
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Basta clicar em Salvar. 

Exemplo:

PLUGIN 103 ›  SI – ÁUDIO (BOLETIM)

TELA 01
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Exemplo:

PLUGIN 104 ›  SI – MÍDIA SOCIAL – BARRA SOCIAL (AGÊNCIA CNI)

TELA 01

Destaque: você vai escolher qual mídia deseja ficar em destaque. Basta selecionar (no exemplo a 
escolhida foi o twitter da casa CNI).
Frase Destaque: são as palavras que vão acompanhar a mídia de destaque (no exemplo: notícias, 
pesquisas, estatísticas, eventos e cobertura em tempo real).
URL Curta: URL da mídia que você escolheu pôr destaque.
Casa: escolher a casa correspondente. 
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Item Barra Social – Rede Social

Nesses campos, você tem que escolher em Atualizações a rede social e a casa; e depois inserir uma 
descrição que é o que vai aparecer abaixo do ícone dessa rede social. 

TELA 02

Depois, só clicar em Salvar. 
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Exemplo:

PLUGIN 105 ›  SI – NOTÍCIAS (VEJA TAMBÉM HOME)

1. Plugin › SI – Notícias (Veja também Home)
2. Plugin › SI – Notícias Mais Acessadas (Bloco Home).

Obs.: Sobre o Plugin SI – Notícias Mais Acessadas (Bloco Home) vamos falar adiante. 

1. 2.
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Você só precisa clicar em Salvar. 

Depois disso, dentro desse plugin, você vai adicionar o Plugin SI – Notícias 
(Container Veja também Home). Depois dentro dele inserir o Plugin SI – 
Notícias (Item Veja também Home). 

TELA 01

Dica: Todos eles pertencem à mesma família. Podemos dizer que o Plugin SI – Notícias 
(Container Veja também Home) seria a estrutura para inserir o conteúdo (texto) de cada 
uma das notícias. 
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Você só precisa clicar em Salvar. 

PLUGIN 106 ›  SI – NOTÍCIAS (CONTAINER VEJA TAMBÉM HOME)

TELA 01

Dica: Observe a logística do Plugin.
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PLUGIN 107 ›  SI – NOTÍCIAS (ITEM VEJA TAMBÉM HOME)

TELA 01

Título: inserir o nome;
Descrição: inserir texto.
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Link: inserir o endereço da URL.
Imagem: fazer o download da imagem.

Obs.: Você vai adicionar uma notícia de cada vez. 

TELA 02

Depois, é só clicar em Salvar. 

A estrutura final do Plugin:
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Basta clicar em Salvar. 

PLUGIN 108 ›  SI – NOTÍCIAS MAIS ACESSADAS (BLOCO HOME)

TELA 01

Exemplo:

Dica: Não esqueça que esse plugin também está dentro de SI – Notícias (Veja Também 
Home). Todos são da mesma família.


