
Como publicar
no site do IA
Nessa cartilha, será detalhado o passo a passo
para divulgação de materiais no site do IA.
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A) Passo a passo
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Essa é a página de login da Intranet IA. Se você é aluno, docente ou funcionário, clique em
"Autenticação Unicamp".

1. Acesse https://www.iar.unicamp.br/si/login
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https://www.iar.unicamp.br/si/login


Você vai ser redirecionado para a página de autenticação da Unicamp. Preencha os dados de usuário
e senha, depois clique em "Entrar" para se conectar.

2. Conecte-se com seu RA e senha.
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Essa é a Intranet IA. Para publicar no site do IA, procure pela aba "Programação visual" e clique em
"Divulgação"

3. Clique em 'Divulgação'.
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Essa é a página de divulgação. Clique em "Incluir" para começar a preencher as informações.

4. Clique em 'Incluir'.
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Agora você deve preencher os campos com as informações do seu projeto, prêmio, evento, o que
você desejar publicar. Preencha o título, o local do evento, email ou redes sociais para
contato/informações e a data da produção caso se aplique.

5. Preencha os campos com as informações.
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Em "Descrição" você vai escrever sua matéria. Escreva um texto conciso, com todas as
informações importantes. Formate como desejar, você pode adicionar títulos, imagens, links,
quebras de página, etc.
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Clique em "escolher arquivo" para adicionar imagens para o slideshow (caso desejar) e o pôster, que
vão ser exibidos na sua publicação. Não se esqueça de colocar os devidos créditos. Se desejar, pode
adicionar mais arquivos clicando em "incluir".
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Lembrando que:

SLIDESHOW
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PÔSTER



Caso seja um evento, preencha a seção "Eventos", informando as datas de início e término do evento
e o público pretendido. Se quiser, adicionar uma imagem para o Instagram clicando em "Escolher
arquivo". Caso seja uma transmissão ao vivo, preencha com o link, plataforma e início da live.
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Preencha essa seção indicando se foi ou vai ser necessário suporte da PROVCOM ou da Informática e
coloque as informações necessárias. Se precisar de assistência da PROVCOM ou da Informática,
marque "Necessário" dentre as opções e descreva que tipo de assistência você precisa.
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Marque a caixinha, concordando com a declaração. 

Preencha o início e o término do destaque da notícia, caso deseje manter em destaque por um
tempo determinado.
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Depois de preencher e conferir todas as informações, clique em "Salvar" e aguarde. O responsável irá
ver sua solicitação, revisar e autorizar a publicação! Caso tenha solicitado suporte, entrarão em contato
com você.

6. Clique em 'Salvar' e aguarde!
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B) Informações
importantes
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Não se esqueça de preencher todas as
informações corretamente e checar antes de
salvar. Inclua todas as informações que julgar
necessárias, além de materiais visuais que
possam complementar a divulgação.

Atenção às orientações!

Preencha todas as informações corretamente.
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Nessa seção, você deve especificar se precisa de assistência da PROVCOM ou da Informática. Caso
precise, selecione a opção "Necessário" e especifique quais serviços você precisa. Lembre-se de ser
claro e conciso! Os setores entrarão em contato com você para auxiliá-lo com sua solicitação.

Como funcionam as solicitações de assistência?
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É importante ter cuidado com os direitos autorais. Lembre-se de usar apenas material de sua
própria autoria ou que você possua autorização para reproduzir. Não se esqueça de creditar
todo o material de outrem que você utilizar.

Cuidado com os direitos autorais!
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Em caso de dúvidas, entre em contato
pelo email: provcom@unicamp.br


