
Apostila Labcon 

 

Além do que se sabe sobre o Labcon, vale lembrar que ele é um site público e que está 

linkado na página inicial do portal da UFMG. Isso significa que várias pessoas têm acesso à 

plataforma, o que aumenta ainda mais o compromisso com a qualidade.  

Pensando nisso e com o objetivo de facilitar o trabalho dos alunos das disciplinas 

relacionadas, a equipe do Labcon decidiu desenvolver essa apostila que nada mais é que um 

pequeno manual de instruções para os usuários. 

Pedimos encarecidamente que os alunos atenham-se às instruções aqui listadas, não 

só pelo fator avaliativo das disciplinas, mas para manter o site com uma interface organizada e 

de fácil leitura.  

Vale lembrar ainda que, caso haja alguma dúvida que não possa ser respondida por 

esse material, os professores e monitor do Labcon estão abertos para questionamentos. Não 

hesite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- O usuário 

 

Quando o aluno é matriculado em alguma das disciplinas que fazem parte do Labcon, 

ele deve solicitar a criação de um usuário dentro do site. Trata-se de um espaço pessoal, com 

senha individual, em que serão postados os seus textos relativos à disciplina. 

Para isso, basta informar ao professor responsável o seu nome, sobrenome e email. 

Você receberá um nome de usuário com a senha lablabcon. É importante que você a atualize, 

o quanto antes, para evitar possíveis dissabores. 

 

 

1.1- Como editar seu usuário. 

 

 A primeira edição importante de se fazer é a troca da senha. Para fazer isso basta 

entrar nesse link http://www.ufmg.br/cedecom/labcon/wp-admin/. Você encontrará uma página 

como esta, onde deverá inserir os seus dados. 

 Sempre que quiser entrar na área de EDIÇÃO do site, deverá acessar o site acima. 
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 É importante sempre selecionar a opção “Carregar mesmo assim”, referente ao controle 

de segurança da página. Caso escolha-se não carregar a página, alguns conteúdos 

considerados suspeitos podem não estar disponíveis. Isso vale também para o site do Labcon. 

 Quando você entrar no site, selecione o menu PERFIL, no canto esquerdo da tela.  

 

  

Duas ações são muito importantes, antes de se começar a publicar no site. Primeiro, 

mude sua senha no final dessa página na opção “Nova senha”. Segundo, selecione o nome 

que será exibido publicamente. Escolha uma opção que mostre o seu nome e sobrenome, para 

que os leitores possam lhe reconhecer. Não se esqueça de salvar tudo clicando no botão azul 

“atualizar perfil”. 

 

 

 



1.2- Como editar suas postagens. 

 

 

 

 Depois que o post foi publicado, ainda é possível fazer alterações. 

 Para isso vá em 1, passe o mouse sobre o título da postagem que você deseja 

modificar, como em 2. A edição rápida serve para quando se quer apenas mudar o título da 

postagem, as tags ou categorias listadas... Já a opção EDITAR permite que você volte na 

página de postagem e edite tudo. Em 3 vemos quais são as categorias que o post está listado 

e em 4,  qual o seu status. Lembrem-se de que, após publicado, o texto deixa de ser do 

jornalista e passa a pertencer à rede. Por isso, cheque muito bem suas informções antes de 

postar o texto e evite ao máximo alterá-lo depois de publicado. 

 

 

 



2- O post 

 

O Labcon é hospedado na plataforma Wordpress, de conhecimento de muitos, supõe-

se. Seu funcionamento é simples, assim como postar em um blog. Mesmo assim, vale atentar-

se para alguns detalhes que se tornam essenciais quando pensamos na organização dessas 

postagens. 

 Para que postar suas matérias, pautas e relatórios não seja um trabalho doloroso, 

vamos começar explicando o básico de uma postagem. Para informações mais detalhadas, leia 

os próximos itens da apostila. 

 

 

1- Nesse espaço deve-se colocar o TÍTULO do post que também será o título da sua matéria, 

reportagem, pauta, etc. Vale lembrar que o leitor se interessará pelo conteúdo do post, em 

grande parte, pelo título. Para isso é preciso trabalhar no texto que será colocado aqui. 

Lembre-se de que a função do título é chamar atenção para o conteúdo, dando uma noção do 

que será falado na postagem e adiantando as principais informações do lead. Um bom título dá 

trabalho para ser escrito. Uma vez que todas os textos publicados no site devem, 

necessariamente, ter um link com a UFMG, não é preciso citar UFMG no título!!!! O leitor já 

espera que seu texto fale sobre a universidade. Busque um título diferenciado, principalmente 



ao desenvolver pautas conjuntas! O que fará o leitor ler o seu post, mesmo existindo vários 

outros sobre o mesmo assunto? Um bom título! Todos os títulos precisam ter NO MÍNIMO DEZ 

CARACTERES COM ESPAÇO E NO MÁXIMO 60 CARACTERES COM ESPAÇO.  

 

2- Esses botões aqui indicados referem-se à inserção de multimídias: áudios, vídeos, imagens, 

etc. Como esse assunto requer um pouco mais de detalhamento (tamanho, orientação, forma 

de postagem), leia sobre os botões separadamente abaixo.  

 

3- Esses botões, assim como na ferramenta de edição de texto da Microsoft, o WORD, servem 

para edição rápida do texto. Lembrem-se de verificar qual a formatação adequada nos itens 

abaixo. 

 

4- Essas abas são muito importantes na edição de uma postagem. A aba VISUAL refere-se ao 

texto, assim como a gente lê. Já a aba HTML apresenta todos os códigos que são lidos pelo 

site para deixar a postagem do jeito que a gente lê. Como, geralmente, nós jornalistas não 

temos muita aptidão para lidar com códigos HTML, aconselhamos vocês a se manterem longe 

dessa aba que, caso mal utilizada, pode estragar toda a postagem. Haverão momentos, como 

vocês podem ler abaixo, em que vocês precisarão usar a aba HTML. Uma dica importante: 

deixem esse momento para o FINAL da edição. A transição entre uma aba e outra geralmente 

gera códigos e falhas nos códigos HTML que podem estragar toda a edição feita até então. 

Esse é um problema COMUM no wordpress, portanto, evite a transição entre abas. 

 

5- Não se esqueça de ir salvando suas edições periodicamente. Nunca se sabe quando a 

internet vai nos deixar na mão. Essa opção de salvar o post como rascunho não publica o texto 

no site, ou seja, você pode ficar tranquilo para editar e reeditar quantas vezes quiser. 

 

6- Para ver como texto ficaria, quando publicado, clique em visualizar. Ele lhe dará uma 

amostra de como ficarão as edições que você fez, no ar. 

 

7- Quando você clica em PUBLICAR o seu texto vai para o ar. Isso significa que você pode até 

fazer modificações nele depois, mas as pessoas irão ler as versões publicadas. Caso isso 

aconteça, aconselhamos que acompanhe uma errata. 

 



8- As categorias são essenciais para uma postagem!! Atente-se, sempre, a elas e leia mais 

abaixo. São as categorias que permitem a classificação dos textos e, assim, sua divisão entre 

as sessões corretas do site. 

 

 

 

9, 10- Não adicione categorias novas. Isso é muito importante! Para os casos em que se quer 

falar de algum assunto específico e mais restrito, como por exemplo linkar a postagem em um 

assunto que é tema de todas as postagens da sala, como o PLÁGIO, existem as TAGS. As 

categorias servem para organizar o SITE, as TAGS servem para organizar as postagens em 

assuntos. Leia mais sobre isso nos itens Categorias e Tags. 

 

11- Lembre-se sempre de inserir uma imagem destacada no seu post. Essa imagem é a que irá 

aparecer na página inicial do Labcon. A presença de uma fotografia não só chama a atenção 

do leitor, como deixa a interface da plataforma mais dinâmica e harmônica. Sobre as instruções 

de postagem dessa imagem, leia mais em Multimídia. 

 

 



 

2.1- O texto 

 

 Escrever para a internet é como escrever para qualquer outra mídia: algumas regras 

são gerais, outras específicas para o meio. Lidar com o leitor na era digital é uma tarefa difícil, 

que tira o sono de muitos jornalistas pelo mundo afora. Isso porque o leitor da internet é, se 

assim podemos dizer, dinâmico e impaciente. Para compreender do que estamos falando, 

basta pensar em si mesmo navegando pelos seus sites preferidos. 

 Assim, quando escrevemos para a internet temos que tomar muito cuidado, 

principalmente, com o tamanho do texto. A leitura na tela não é igual à leitura no papel. Devido 

à luminosidade, os olhos se cansam mais rápido e textos longos não são convidativos.  

 Uma solução para os casos em que se quer falar muito é usar e abusar dos recursos 

midiáticos. Quebrar o texto em imagens, vídeos e áudio, é uma opção para captar o leitor 

digital. Outra opção é chamar o leitor para links externos, que complementem o texto original. 

Nesses casos é preciso tomar cuidado para não perder o leitor nesse percurso.  

  

2.1.1- Padronização 

  

A fim de padronizar a escrita no site, a equipe do Labcon optou por seguir o manual de 

redação da Folha de São Paulo. Assim, a redação de siglas, uso de letras maiúsculas e outras 

regras deverão seguir o estilo explicitado pelo manual. 

 Outra questão importante é referente à hifenização do texto. Como não se sabe a 

resolução da tela do seu leitor, nunca se deve usar o hífen em textos publicados na internet. 

Pois caso haja variação no tamanho da tela, o texto ficará desconfigurado.  

 

 

 



 

2.1.2- Linguagem 

 

 Além de adequar a linguagem das postagens ao meio digital, é importante lembrar 

quem é o público do Labcon. Por estar linkado na página inicial da UFMG, o site atrai pessoas 

de diversas idades, localizações e escolaridades. Para isso, é preciso pensar em um leitor 

geral bem diversificado e lembrar-se dele quando for falar sobre assuntos que exijam 

conhecimento específico. 

 

2.2- Formatação 

 

2.2.1- Pauta 

A formatação da pauta deve ser o mais simples e direta possível. Os itens citados abaixo 

devem estar em CAIXA ALTA e em NEGRITO, seguidos de letras em tamanho e formatação 

regular, como se pode ver no exemplo a seguir (ou no link 

https://www.ufmg.br/cedecom/labcon/olhar-cidade/colabora-com-esta-pauta-o-que-fazer-em-

caso-de-suspeita-de-contaminacao-pelo-virus-hiv/).  

 

Veja abaixo os itens exigidos na postagem da pauta. 

 

-Título: não precisa ser o título que acompanhará a matéria depois de pronta, porém deve 

seguir o mesmo padrão: deve dar a noção do que será dito e atrair a atenção do leitor. Como a 

postagem já estará linkada na categoria PAUTAS, não é necessário colocar referências no 

título da postagem. Vale lembrar que o título só deve estar presente no espaço destinado para 

tal. Não é necessário repetir o título no corpo da postagem. 

 

- Pauta de: Colocar o nome de todos alunos que participam dessa produção. (primeira coisa da 

postagem). 
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-Foco: trata-se de um pequeno resumo dizendo qual é o foco de abordagem e o que se 

pretende com a produção da matéria. 

 

 

- Fontes: listagem das possíveis e prováveis fontes a serem contactadas.  

 

-Abordagem: listagem (de forma genérica) de como serão feitas as entrevistas com cada uma 

das fontes citadas. Quais serão as perguntas, o que se espera saber de cada uma. Trata-se 

apenas de uma explicação de como irão abordar seus entrevistados. 

 

-Perguntas Centrais: são as perguntas centrais da reportagem que será produzida. O que se 

quer dizer com essa matéria? O que espera-se descobrir com esse processo de apuração? 

 

-Perguntas Secundárias: Descriminação das perguntas que serão feitas especificamente a 

cada uma das fontes supracitadas e designação do que se espera saber delas.  

 

- Sites de referência: listagem dos sites e locais em que realizaram a pesquisa para produção 

da pauta em questão. 



 



2.2.2- Relatório de apuração 

 

Trata-se de um relatório, detalhado, do que foi feito até então no trabalho de desenvolvimento 

da reportagem em questão. Espera-se que os alunos consigam expor quais foram suas 

dificuldades, o que eles descobriram que não havia sido previsto na pauta e o que deu errado. 

Com esse relatório os colegas, monitores e professores do Labcon podem auxiliar dando dicas 

e sugerindo fontes e abordagens diferentes para solucionar possíveis problemas. 

 

Assim como na pauta, os itens exigidos devem aparecer em CAIXA ALTA e em NEGRITO, 

seguidos do texto em formato normal. Abaixo segue um exemplo de como o relatório deve ser 

editado (disponível nesse link https://www.ufmg.br/cedecom/labcon/jornalismo-on-line/relatorio-

de-apuracao-pauta-mecanismos-para-lidar-com-plagio-na-ufmg-decius-diniz-e-pedro-galvao/). 

 

- Título: Assim como na pauta, o título deve dar a ideia do que se tratará a matéria. De 

preferência, pede-se que repita o título da pauta. Assim, fica mais fácil para o leitor achar as 

postagens referentes. Mais uma vez, vale lembrar que o título não precisa ser repetido no 

corpo da postagem. 

 

-Apuração de: nome dos alunos que participam dessa produção. (primeira coisa da postagem) 

 

- Pauta: Título da pauta referente a esse relatório LINKADA no endereço do site. Para saber 

como fazer isso veja no ITEM LINK dessa apostila. 

 

- Descrição do processo de apuração. Um relatório detalhado, mas também objetivo, do que foi 

feito até então. Quem foram os entrevistados, quais as percepções acerca de seus discursos e 

o que não saiu como planejado. Vale colocar também quais são as dificuldades e dúvidas que 

norteiam a produção, assim, os colegas e profesores podem auxiliar com sugestões. Por fim, 

lembrem-se de não adiantar a matéria no relatório de postagem!!!! Deixem as informações, 

dados e revelações para a postagem final. 

 

-Referências: documentos e sites consultados no processo de apuração. Lembrar de colocar os 

sites no formato de LINK, para que o leitor possa acessá-los com apenas um clique.  
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2.2.3- Matéria 

 

A padronização de reportagens e matérias é um pouco mais complicada, uma vez que o 

Labcon trabalha com a liberdade de criação dos alunos. Porém, a fim de deixar o site 

organizado e com uma bela interface, separamos algumas exigências a respeito das postagens 

de matérias. Pedimos que, quaisquer que sejam as formas de apresentação dos seus textos, 

vocês se atentem para seguir as seguintes instruções. 

 

- Nunca repita o título da matéria no corpo da postagem e lembre-se de assinar como foi feito 

na pauta e no relatório, com o nome de todos os alunos envolvidos. 

 

- Após o Título ser colocado na caixa específica para tal, adicione um SUBTÍTULO para sua 

matéria. Ele deve estar CENTRALIZADO na página e em ITÁLICO, com o mesmo tamanho de 

letra. Esse subtítulo deve falar um pouco mais que o título, mas menos que o lead da 

reportagem. 

 

- Reportagem de: alunos participantes 

 

-Logo abaixo da assinatura, acrescente a seguinte frase, referente à sua imagem de destaque: 

Imagem de destaque: explicação da imagem, foto de Amanda Jurno. 

Sem parágrafo, escrever em ITÁLICO, como no modelo acima, uma pequena legenda para a 

foto destacada. Essa, aparecerá involuntariamente entre o Título e a postagem, devido a um 

erro de programação do site. 

 

- Nunca mude a fonte ou o tamanho das letras! O formato do site já é programado para ter 

tamanhos diferenciados de subtítulo, de acordo com a importância e organização dos mesmos. 

Caso seja o caso da sua matéria, peça ajuda aos monitores e professores.  

 

- Ao inserir imagens, vídeos, podcasts, etc, organize os itens de forma que a visualização seja 

fácil e harmônica. Para isso, coloque a imagem para contornar o texto, não dê parágrafos em 

vão e controle o tamanho da barra de rolagem. 

 

- Inserir, obrigatoriamente, uma imagem destacada no post. 

 



-Ao inserir qualquer imagem no texto, inserir através da galeria de imagem e lengendá-la nesse 

mesmo espaço. Lembre-se de explicar o que a imagem significa, sem dizer o óbvio e colocar 

os créditos da foto. 

 

- Ao inserir vídeos, links ou podcasts, escreva uma pequena frase introdutória dizendo o que o 

leitor encontrará naquele espaço... Você precisa convencê-lo de que vale a pena abrir aquele 

item. Obviamente não é traduzir o que será dito, se não sua visualização se torna 

desnecessária. Os links e multimídias devem ACRESCENTAR a matéria, mas, também não 

podem ser imprescindíveis, já que a visualização pode falhar por algum motivo. 

 

- Ao publicar em sites externos como o WIX, por exemplo, EMBEDAR o site na postagem. 

Links soltos na publicação não são tão atraentes como os sites aparecendo bonitos e 

embedados (para isso leia mais sobre como usar o EMBED CODE em MULTIMÍDIA). Vale 

lembrar que esses links externos podem falhar e não abrir. Para isso, vale se resguardar 

assegurando que sua matéria seja compreensível sem eles. Esses itens se tornam, então, 

complementadores e enriquecedores da narração.  

 

- Sempre usar as contas do Labcon ao publicar em links externos. 

 

-Certificar-se que todos os links estão ativos, ou seja, que é possível acessá-los através do 

clique do mouse. 

 

- Respeite o limite de pixels ao postar vídeos, embedar sites ou fazer upload de imagens. Itens 

com resolução maior que a página distorcem a interface do site. 

 

- Cuidado com posts muito compridos! A leitura na internet deve ser dinâmica e os textos 

também. Use de recursos multimidiáticos para tornar o texto mais prazeiroso e, quando não 

conseguir diminuir seu tamanho, divida-o em páginas clicando nesse botão. Esse botão 

funciona como o botão de “quebra de páginas” do WORD. Lembre-se de colocar as 

informações mais importantes nas primeiras páginas. 



 

2.2.4- Categorias 

 

Como já dito acima, as categorias servem para organizar as postagens no site. Diferente das 

TAGS, elas não são usadas para separar os posts por temas, mas para separá-los nas 

diferentes áreas do site do Labcon. 

 

Por isso, coloquei aqui todas as categorias para que você dêêm uma olhada. As que estão com 

um risco VERMELHO não devem ser selecionadas. O destaque, é uma escolha da turma, por 

isso só deve ser selecionado quando solicitado. Já as outras em vermelho se referem a 

categorias de organização apenas.  

 

Entre cada uma dessas categorias vermelhas, temos outras em azul... como se fossem 

categorias “filhas” daquelas vermelhas. A cada post de vocês, é obrigatório selecionar UMA e 

apenas UMA categoria de cada um desses pequenos grupos. Assim, todo post deve contar no 

MÍNIMO QUATRO categorias, e no máximo CINCO quando for escolhido como DESTAQUE. 

 

Já as categorias em LARANJA são para uso dos respectivos professores. Por isso, favor não 

selecioná-las. 

 

Pede-se encarecidamente que os alunos NÃO ADICIONEM NOVAS CATEGORIAS! Caso 

considerem necessária uma mudança na organização do site, conversem primeiro com seus 

professores. As categorias criadas indevidamente serão APAGADAS. 



 



2.2.5- TAGS 

 

As tags servem para facilitar a navegação do leitor através dos TEMAS de interesse dentro do 

site. São palavras que resumem as grandes áreas que aquela postagem engloba. 

A equipe do Labcon decidiu que serão necessárias TRÊS TAGS por postagem. Antes de 

escolher as suas, dê uma olhada nas tags disponíveis no site. Diferenças pequenas como 

espaçamento ou letras em caixa alta transformam uma tag em duas diferentes, perdendo o 

sentido da ferramenta. 

2.3- Multimídia 

 Existem duas maneiras de inserir mídias em um post no site do Labcon. Uma delas é 

pelo código HTML EMBED. A outra, é pelo upload de arquivos. De forma a organizar melhor 

essas mídias, pedimos que se atentem para as seguintes instruções. 

 

 

 

 Todos os arquivos de mídia do site ficam armazenados em “Arquivos de mídia”. 

Qualquer usuário pode acessá-los pelo menu no canto esquerdo da página. Dessa forma, uma 



mesma imagem pode ser anexada em dois posts diferentes evitando, por exemplo, o gasto de 

memória com imagens iguais duplicadas. 

 Toda e qualquer mídia que se queira anexar no post deve passar por esse processo 

que descrevemos a seguir (exceto para códigos embed). Vale lembrar que existem, sim, outras 

formas de inserção de multimídia. Porém, a fim de padronizar o site vamos manter apenas 

essa. 

 Para começar clique em Adicionar Novo, ao lado do título Arquivos de Mídia. Selecione 

o arquivo que você deseja e clique em UPLOAD. Após realizado o upload, passe o mouse em 

cima do onome do arquivo e clique em EDITAR. Você verá uma página como essa:  

 

 

 O título da mídia é importante para localização na biblioteca do Labcon. Por isso, 

convém colocar um título bem completo, como por exemplo: “Matéria praias brasileiras - 

amanda jurno - foto 1”. Já a LEGENDA é o título que virá abaixo da foto, no post. Nesse 

espaço é preciso escrever um texto introdutório para a mídia e dar os devidos créditos. 

 Toda imagem inserida no post deve ter no MÁXIMO 459 pixels de largura. Para 

fazer isso, vá em Mídia, selecione sua imagem e clique em editar. Embaixo da foto lê-se “editar 

imagem”. Você deverá clicar em redimensionar a imagem e verá essa janela: 



 

 

 No primeiro quadrado estão os pixels da LARGURA. No segundo, DA ALTURA. 

Portanto, você deve achar uma combinação que faça com que a LARGURA da sua imagem 

seja menor ou igual a 459 PIXELS. Não é aconselhável que você AUMENTE a resolução da 

sua imagem, porque a foto pode pixealizar, ou seja, ficar cheia de “quadradinhos”. 

 Quando se quer inserir algum arquivo multimídia pelo formato EMBED, código HTML, 

basta procurar no site em questão a opção de COMPARTILHAR/ SHARE e depois EMBED. 

Você receberá um link que deverá COLAR no post, lembrando de selecionar a aba HTML no 

canto direito superior da postagem. 

 

 Para mais detalhes sobre a formatação dos arquivos, leia abaixo. 

2.3.1- Links 



A função dos links é facilitar o acesso dos leitores aos sites relacionados. Por isso, é de 

extrema importância que você verifique se o link está funcionando, antes de publicar o post. 

Caso contrário, o trabalho de copiar o endereço e colar no navegador faz com que o link perca 

seu sentido. 

 

Para começar a criar um link, você deve selecionar a frase ou as palavras que servirão de 

“entrada” para o seu link, como se vê em 1. 

Depois, clique nessas correntes linkadas, como em 2, e você verá essa janela se abrir. No 

espaço 3 cole o endereço que quer que seu leitor abra ao clicar nesse link. Em seguida, opte 

por abrir o link em uma nova janela, como em 4. Nesse caso, seu leitor não se perde ao abrir o 

link e pode voltar a ler sua reportagem tranquilamente. Lembre de clicar em atualizar em 5 e 

pronto. Quando ativo, o link adquire uma cor verde e passa a ser sublinhado. 

É importante que, antes do link, você faça uma pequena introdução ao que será visto ali. Nesse 

caso exemplificado não é preciso, porque fica subentendido que naquele link o usuário 

acessará a pauta. Porém existem casos em que frases como essa “clique no link a seguir e 

saiba mais sobre as leis que regem o trote dos calouros” são necessárias para fazer o leitor 

entender do que se trata. 

 

 

2.3.2- Vídeos 



Para postar vídeos há várias opções. Uma delas é através do botão que fica em cima do 

campo de texto, o 1. Você clica nele e aparece essa janela. Você pode escolher enviar por uma 

URL como em 2 ou pela galeria de mídia (do site do labcon) pelo 3. (para ver como adicionar 

arquivos na galeria de mídia veja o item 2.3). Não se esqueça de colocar o título do vídeo 

em 4 porque nesse formato, o vídeo se torna um LINK. Sim, o vídeo não aparece na sua 

postagem, apenas o link para o site onde ele está hospedado (youtube, vimeo ou a galeria do 

labcon). Essa é uma opção para quando o vídeo é uma informação complementar, não 

essencial para a reportagem. 

 

 

 

Quando a relevância do vídeo for maior, sugiro usar esse procedimento que explico a seguir. 

Nele, você pode assistir ao vídeo sem sair da página do labcon. Ou seja, o leitor assiste o 

vídeo e continua lendo a reportagem.  

 

Para fazer isso, vá até o YouTube e escolha o vídeo que deseja veicular na sua matéria.  



 

Em seguida, clique em COMPARTILHAR como em 5, logo abaixo do vídeo escolhido. Clique 

em INCORPORAR, como em 6.Selecione o CÓDIGO (7) que aparece na caixa de texto. Desse 

código você usará apenas o pedaço APÓS A BARRA, DEPOIS DO EMBED, E ANTES DAS 

ASPAS, como o destacado em 8. COLE o código no post, na parte do texto em que você quer 

que o vídeo apareça. Coloque colchetes ( [ ), escreva youtube, dê espaço, cole o pedaço do 

código, feche colchetes ( ] ) Para visualizar, clique no botão de mesmo nome, na direita da tela.  

Nesse caso você deveria escrever [youtube 4c75z8a_wcA]. 

 

Se o seu vídeo estiver hospedado no vímeo, basta trocar o youtube, por vimeo dentro dos 

colchetes. 

Lembre-se de hospedar todos os vídeos nas contas do Labcon. 

 

 



2.3.3- Áudio 

 

Para postar áudio, seguimos o mesmo esquema para a postagem de vídeo. A única diferença é 

que o nosso site de referência, nesse caso, é o audioboo. Para adicionar um áudio, entre no 

site com o login do labcon, e clique em MY PROFILE no canto esquerdo superior da tela. Ao 

abrir o profile do Labcon você pode ou fazer upload do seu áudio, ou se ele já estiver no site 

embedar. Para fazer o upload clique em “Make a recording/ Upload a file”. Escolha sua opção.  

 

Caso seja upload, você clica em “rather upload a file”, escolhe o arquivo no seu computador e 

depois adiciona um Título para aquele arquivo.  

 

Coloque o nome de sua matéria no site do labcon, lembrando que são 140 toques. Essa 

postagem vai automaticamente para o TWITTER do lancon. 

 

Atualize a página e clique no seu Boo (áudio). Clique em EMBED. Copie TODO o link que 

começa com <object  e termina com object>. Cole esse link no post do labcon na ABA HTML!!! 

Quando você clicar em visualizar, verá a caixinha de áudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4- Imagens 

 

A equipe do Labcon decidiu padronizar a postagem de imagens no site. Assim, por mais que 

existam outras formas de fazer upload de imagens, nós optamos por seguir apenas essa. 

 

 

 

Clique em Adicionar uma imagem, como demonstrado acima. Você verá abrir a mesma caixa 

que exemplificamos acima com os vídeos. Escolha a opção arquivos de mídia. (para isso é 

necessário que você já tenha feito o upload para a Galeria de Imagens do Labcon. Para saber 

mais leia o item 2.3 da apostila). 

 

Selecione a imagem da galeria lembrando sempre de nomeá-la de forma que os seus colegas 

consigam reconhecer a imagem. Ou seja, coloque sempre o nome da matéria a que aquela 

imagem se refere. No boxe legenda escreva o texto que irá aparecer na sua postagem. Ele 

deve conter uma explicação sobre a imagem, sem ser óbvio, e os créditos da foto.  



 

 

Também não se esqueça de editar a imagem no Alinhamento e Tamanho, de forma que ela 

fique harmônica na postagem. 

 

Lembre-se de apagar as imagens que não estão sendo utilizadas na galeria!! Elas deixam o 

site pesado e atrapalham no armazenamento de dados. 

2.3.4.1- Imagem destacada 

A imagem destacada é aquela que aparece na página inicial do Labcon. Além de deixar a 

interface do site mais bonita, é mais uma forma que o aluno tem para captar o leitor.  

 

Para configurar a imagem destacada você tem que escolher uma imagem que já esteja na 

galeria do site. 

 

Clique em MOSTRAR e você verá abrir essas informações sobre a imagem. Clique em inserir 

como imagem destacada. 

 

A imagem destacada NECESSARIAMENTE aparecerá entre o post e o título. Esse é um erro 

de configuração do site e que está sendo modificado para o próximo semestre. Enquanto isso 

teremos que nos conformar com essa situação. 



 

Se você desejar usar a mesma imagem destacada na postagem, clique em INSERIR NO 

POST. Assim você vai poder editar a imagem dentro do texto. Não é aconselhável que você 

repita essa imagem, uma vez que ela aparecerá, de qualquer forma, no alto do texto.  

 

Lembre-se de escrever a legenda como padronizado no item MATÉRIAS dessa apostila.  

 

 

 

 

 

 



2.3.5- Produções em sites exteriores ao Labcon 

 

Estão à disponibilidade dos alunos do Labcon contas em diversos sites de criação multimídia 

on line (ver 3.1). Vocês têm liberdade (e devem ter criatividade) para criar nas diversas 

plataformas disponíveis. Caso considerem viável adicionar algum site na lista de contas do 

Labcon, converse com o seu professor. 

 

As regras de criação nesses ambientes são simples: é preciso respeitar a LARGURA da 

página, seguir as normas do Manual de Redação da Folha de São Paulo para os textos e 

abusar da criatividade. 

 

Porém, pede-se que o trabalho não fique TODO exterior ao Labcon. Para fazer isso, crie 

apenas PARTES dele em outros sites e anexe no seu post. Você tem duas maneiras pra fazer 

isso: 

 

1- pelo código EMBED, anexando o site todo. 

 

2- através de alguma imagem que sirva de BOTÃO para o link externo. 

 

Assim, vale lembrar que é preciso se resguardar para os casos em que o site não abrir, ou for 

de um formato que nem todos os sistemas operacionais comportam (como o FLASH, por 

exemplo). Para isso, certifique-se de que seu post é completo, ou seja, que contém as 

informações básicas sobre o assunto que você está escrevendo. Os links exteriores servem 

para complementar e enriquecer o conteúdo, mas nunca devem conter informações essenciais 

para o entendimento da matéria. 

 

 

 



2.4- Assinatura 

Para padronizar a assinatura, logo depois do Título e no caso das matérias, do subtítulo, 

escrever: 

 

REPORTAGEM DE: Nome dos alunos participantes. 

PAUTA DE: 

APURAÇÃO DE: 

 

Depois disso, começar a escrever a matéria. 

 

No caso das pautas e dos relatórios, a primeira coisa a ser escrita no post é a assinatura. 

 

 

 

 

 

 

 



3- Contas do Labcon 

  

 O Labcon possui conta nas diversas ferramentas online que a equipe considera válidas 

para o uso dos alunos. Todo o conteúdo postado em sites externos deve estar incluído na 

conta do Labcon. Para isso, disponibilizamos abaixo as senhas e o usuário dessas contas. 

 Caso considere necessário incluir outra ferramenta na lista abaixo, fale com o seu 

professor sobre o assunto. 

 

3.1- Senhas 

Acesse o site: 

https://www.ufmg.br/cedecom/labcon/?page_id=7950&

preview=true 

 

É preciso estar logado para ter acesso às senhas. 

3.2- O twitter 

  

O twitter do Labcon está à disposição de todos os alunos e tem como objetivo divulgar 

os posts e assuntos discutidos no site. 

Ao escrever um tweet é preciso lembrar de algumas questões chaves: 

- o que se quer atingir com aquele texto. Se você quer chamar atenção para o post ou 

assunto do site, é imprescindível que haja um LINK para a postagem a que se refere.  

- o caráter do microblog. O seguidor que lê um tweet não necessariamente lê o próximo 

ou leu o anterior. Por isso, é importante que cada tweet seja independente e contenha sentido 

completo. Eles podem ser complementares, nunca dependentes um do outro.  

https://www.ufmg.br/cedecom/labcon/?page_id=7950&preview=true
https://www.ufmg.br/cedecom/labcon/?page_id=7950&preview=true


- como chamar a atenção do leitor. Nesse caso, basta pensar no seu próprio 

comportamento. O que lhe faz abrir um link no tweeter? Uma boa chamada, certo? Por isso o 

texto do tweet tem que ser muito bem escrito e pensado, não apenas copiado de uma parte da 

matéria ou do título. Deve conter a informação principal e um convite ao leitor para clicar no link 

que se segue. 

3.3- O facebook 

  

O facebook do Labcon é uma fanpage, que serve para postar assuntos relacionados ao site. 

Podem ser tanto chamadas para as postagens dos alunos, quanto matérias de outros sites 

ligadas à multimidialidade, jornalismo online e novos formatos jornalísticos. 

 

Os alunos têm liberdade para fazer uso da página desde que respeitem a linha editorial do 

Labcon e se atentem para o texto: deve ser escrito segundo critérios jornalísticos e impecável 

em questão de gramática e ortografia. 

 

No facebook, os alunos podem aproveitar e divulgar fotos, áudios e vídeos coletados em suas 

apurações que não caberão nas matérias, mas que consideram ser de interesse dos leitores. 

 

Preste atenção nos seguintes detalhes antes de postar: 



 

 


