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CONTEÚDO DO CURSO 

 

O Portal Modelo é uma customização do CMS Plone que fornece um portal completo 

para uma Casa Legislativa, com arquitetura de informação padronizada e pronto 

para receber conteúdos. Ele inclui ainda várias ferramentas e funcionalidades que 

facilitam o trabalho de uma instituição pública e a tornam aderente a padrões e leis 

brasileiras. Conheça as Casas Legislativas que usam o Portal Modelo. 

A versão 3.0 do Portal traz as seguintes novidades: 

 
1. Portal padrão com sua plataforma atualizada para Plone 4 
 
    Atualização da plataforma para a última versão estável do Plone #2683 
    Atualização/substituição dos produtos (extensões) disponíveis no portal modelo atual, sem perda de funcionalidades #2685 
    Atualização do instalador unificado (funcionando em qualquer sistema Unix/Linux), criando /portal padrão #2686 
    Indexação de arquivos binários de formatos comuns, como ODF, PDF, DOC, etc, e libs de dependência suportadas no 
instalador #2687 
    Automatizar via instalador a inicialização, rotação de logs, cópia de segurança (backup), etc #2688  
 
2. Extensões novas ou melhoradas, instanciadas e configuradas no portal 
 
    Ferramenta de blog para parlamentares e funcionários da casa #2689 
    Melhorar a ferramenta de fórum #2690 
    Melhorar a ferramenta de enquetes #2691 
    Melhorar a ferramenta de boletins eletrônicos (newsletter) #2692 
    Melhorar a ferramenta de previsão do tempo (múltiplas fontes de dados) #2693 
    Permitir upload de múltiplos arquivos e imagens #2733 
    Melhorar a configuração de recursos de divulgação e consumo de RSS #2734 
    Comentários habilitados com controle de captcha, moderação e aviso por e-mail #2735  
 
3. Ferramenta de gerenciamento da página inicial 
 
    Nova ferramenta de publicação da página inicial com melhor usabilidade #2736 
    Implementar mecanismo de carrossel para os blocos da página inicial #2737 
    Mecanismo para customização dos blocos da página inicial, como o Deco, collective.cover, etc #2738  
 
4. Ferramentas multimídia 
 
    Ferramenta para publicação de áudios e vídeos locais ou integrada com serviços web como Vimeo, Youtube, etc #2744 
    Ferramenta para publicação de imagens locais ou integrada com serviços web como o Flickr, Picasa, etc (álbum de fotos) 
#2745 
    Ferramenta para streaming de áudio e vídeo locais na web ou integrada com serviços como o ustream.tv, justin.tv, etc (TV e 
rádio web) #2746  
 
5. Ferramentas de redes sociais 
 
    Integração via APIs com redes sociais como Twitter, Facebook, Identi.ca, Google+, etc #2871 
    Ferramenta de rede social integrada no portal #2872  
 
6. Lei de acesso à informação e dados abertos 
 
    Novo sistema de transparência (prestação de contas) com suporte a dados abertos: 
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema (avaliar CKAN) #2883 
    Sistema de informações ao cidadão, usando a Ouvidoria do Portal Modelo, em conformidade com a lei de acesso à 
informação nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 #2884 
    Webservice de entrega de dados (em formato aberto) da casa legislativa, de parlamentares, etc #2885  
 
7. Arquitetura da informação 
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    Revisar e reestruturar toda a árvore de informação padrão do Portal Modelo #2853 
    Melhorar a integração com o SAPL, SAAP, SPDO, etc #2855 
    Integração com o LexML - http://www.lexml.gov.br #2856 
    Painel de parlamentares, legislatura e mesa diretora, que funcione local ou integrado ao SAPL #2857  
 
8. Layout implementado 
 
    Tema padrão com SubSkins (ou similar) com esquema de customização de cores e componentes do layout #2860 
    Layout principal customizado com Diazo (validação de acessibilidade W3C, e-MAG e e-PWG), possivelmente usando Twitter 
Bootstrap #2861 
    Suporte a interface mobile #2862 
    No mínimo 5 temas alternativos (acessíveis) para Diazo (ver http://oswd.org) #2863  
 
Intranet Modelo 
9. Infraestrutura e novas extensões para Intranet 
 
    Gerenciamento de ocorrências e atividades #2899 
    Agenda de eventos compartilhada com o portal, avaliar Solgema.fullcalendar ou similar #2891 
    Ferramenta de comunicação em tempo real (chat) #2901 
    Cliente para mensageiro XMPP web integrado #2902 
    Edição colaborativa síncrona de documentos, avaliar jarn.xmpp.collaboration #2903 
    Conector para OpenLDAP e OpenID (autenticação e dados de usuários/grupos) #2904 
    Conector para bancos de dados relacionais (PostgreSQL e MySQL) #2905  
 
10. Intranet integrada ao portal (baseada na Intranet do Interlegis) 
 
    Configuração de grupos organizacionais e permissões #2909 
    Lista de funcionários e seus contatos #2910 
    Relação dinâmica de aniversariantes #2911 
    Mural (geral) e avaliar o uso de plugin para classificados #2912 
    Recados, mensagens e alertas para membros (individual) #2913 
    Gestão dos documentos da organização (avaliar Vindula) #2916 
    Estrutura de informação padrão para uma intranet de Casas Legislativas #2908 
    Organizar estruturas de informação como setores, serviços, utilidades, projetos, etc #2914 
    Permitir comentários, ranqueamento e classificação de conteúdos #2915  
 
11. Migração e Documentação 
 
    Produto final empacotado no instalador unificado #2868 
    Rotina de Migração, se possível automatizada, dos portais modelo antigos (avaliar Transmogrifier) #2870 
    Documentação atualizada #2869 
 
 
 
 
 

 




