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INTRODUÇÃO 

A Rede ANSP Virtual foi desenvolvida para estimular e facilitar a colaboração entre os 
Acadêmicos, os Filiados e o público externo (escolas, empresas e pessoas interessadas). 

Integrado ao website da ANSP, a nova plataforma se assemelha com uma rede social 
convencional ao disponibilizar ferramentas comuns de interação entre os participantes e a 
entidade. 

Desenvolvida para funcionar 100% online, a ANSP Virtual pode ser acessada pelo menu 
principal do site da ANSP, ou diretamente pelo endereço: http://anspnet.org.br/ansp-
virtual e, por ser compatível com dispositivos “mobile” (celulares e tablets), as ferramentas 
da nova plataforma poderão ser consumidas por tais dispositivos, sem a necessidade de 
instalação de qualquer APP. 

Este documento apresentará, em detalhes, as telas e as ferramentas desenvolvidas, a fim de 
facilitar a utilização da nova plataforma.
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1. DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

Para auxiliar na perfeita compreensão das informações contidas neste documento, é 
importante definir alguns termos extensivamente utilizados. 

 

Tipos de “usuários” e suas diferenças para o sistema 

 

 Visitante: Qualquer pessoa não autenticada (não fez login) que acessa a ANSP Virtual. 

 Usuário: Pessoas autenticadas, independentemente de serem Acadêmicos ou Convidados.  

o Administradores: São usuários que possuem todas as permissões possíveis 
(ANSP, Coordenadores e vice coordenadores das Cátedras). 

o Acadêmicos: São usuários com permissões avançadas, que podem cadastrar 
informações e gerenciar algumas ferramentas. 

o Convidados: São os usuários com permissões mais restritas. Praticamente 
apenas acessam os conteúdos publicados pelos outros usuários, mas podem 
interagir nos tópicos em discussão nos fóruns. 
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2. APRESENTAÇÃO DAS TELAS 

2.1 - TELA DE ENTRADA – CÁTEDRAS (aberto para visitantes) 

 

A primeira tela visualizada pelos visitantes (autenticados ou não) será a lista de Cátedras 
disponíveis na rede.  

A seguir, apresentação das ferramentas e seus conteúdos. 

 
1 – Índice simplificado de Cátedras – Sempre visível 

Exibe as 5 Cátedras mais novas, mais ativas, com mais participantes (mais populares) ou 
por ordem alfabética. 

 
2 – Estatísticas – Sempre visível 

Exibirá as estatísticas gerais da Rede ANSP Virtual. 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
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3 – Lista de Cátedras 

Exibirá as Cátedras disponíveis para interação. Apenas usuários cadastrados poderão acessar 
cada cátedra. Caso um visitante (pessoa que não fez login) tente acessar uma cátedra, será 
automaticamente direcionado para a tela de Login. Quem ainda não for cadastrado, poderá 
clicar em “cadastrar” para se tornar um “usuário”. 

 
4 – Busca – Sempre visível 

Ferramenta de busca por qualquer informação. 

 
5 – Membros 

Assim como a lista de Cátedras (1), exibe os usuários mais novos, mais ativos ou com mais 
conexões, considerando todas as Cátedras. 

 
6 – Membros ativos mais recentemente 

Exibe a lista dos últimos usuários a interagir com a rede, considerando todas as Cátedra. 

 
7 – Usuários online 

Informa se existe algum usuário conectado no momento (autenticado via login). 
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2.2 – LISTA DE MEMBROS (aberto para visitantes) 
 

 

 

1 – Lista completa de Membros (Acadêmicos e Convidados) – Considerando todas as 
Cátedras 

Lista todos os usuários da Rede, com informações sobre atividades e possibilidade de acessar 
seus perfis. 
 

2 – Exemplo de Mensagem Pública enviada para todos os usuários pela ANSP.  

A plataforma permite que administradores e acadêmicos enviem mensagens, que podem ser: 

 Privadas – Direcionadas a usuários específicos 

 Públicas – Para todos os usuários 

 

 

1 2 
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2.3 – RESUMO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS (aberto para visitantes) 
 

 

 

1 – Atividades da Rede  

Exibe todas as atividades dos usuários da rede, considerando todas as Cátedras. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2.4 – HOMEPAGE DAS CÁTEDRAS (aberto apenas para usuários) 
 

 

 

1 – Apresentação da Cátedra 

Texto de apresentação da Cátedra, para facilitar o entendimento dos usuários interessados 
em seus conteúdos. 

 
2 – Próximos Eventos (agenda) 

Os Administradores da rede poderão cadastrar as datas e informações sobre eventos 
futuros, permitindo que os usuários tenham conhecimento sobre a agenda da Cátedra. 
Novamente, essa agenda será disponibilizada apenas para os usuários ativos na Cátedra em 
questão (Acadêmicos e Filiados). 

 

2 

3 

1 
4 
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3 – Tópicos Recentes 

Um atalho para os tópicos mais comentados e ativos do fórum de cada cátedra. Apenas 
Acadêmicos e Administradores poderão criar tópicos, mas todos os usuários cadastrados 
poderão interagir com os mesmos. 

 
4 - Conteúdos da Cátedra 

Os Administradores da rede poderão cadastrar conteúdos relevantes para os usuários de 
uma cátedra, que serão categorizados em: 

 Eventos passados – Textos com informações sobre eventos já ocorridos; 

 Atas de reuniões passadas – Informações sobre reuniões já ocorridas; 

 Artigos e Estudos – Espaço para publicação de artigos, escritos ou não por 
acadêmicos, mas que sejam relacionados aos assuntos tratados pela Cátedra; 

 Galerias de imagens – Conjunto de fotografias, divididas por galerias de assuntos 
específicos (eventos, reuniões, encontros, etc...); 

 

5 - Membros 

Acesso à lista de participantes de uma determinada Cátedra. 
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2.5 – CAPA DAS CÁTEDRAS – CONTINUAÇÃO 
 

 

 

1 – Opções da Cátedra (funcionalidades) 

Detalhadas mais adiante, são as ferramentas disponíveis para consumo de conteúdos e 
informações cadastradas. 

 
2 – Atualizações e atividades 

Os usuários cadastrados poderão enviar atualizações sobre os assuntos da Cátedra e conferir 
a atividade dos outros participantes da Cátedra em questão. 

 

 

 

1 

2 
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2.6 – FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS PARA OS MEMBROS DAS CÁTEDRAS 
 

 

 

1 - Arquivos 

Os Administradores da rede poderão cadastrar arquivos para download (DOC, PDF, EXCEL, 
Etc. ...). Os arquivos disponibilizados dentro de cada Cátedra serão acessíveis apenas pelos 
usuários ativos na Cátedra em questão (Acadêmicos e Filiados). Poderão ser “baixados” e o 
sistema informará a quantidade de downloads executados. 

 
2 - Agenda 

Os Administradores da rede poderão cadastrar as datas e informações sobre eventos 
futuros, permitindo que os usuários tenham conhecimento sobre a agenda da Cátedra. 
Novamente, essa agenda será disponibilizada apenas para os usuários ativos na Cátedra em 
questão (Acadêmicos e Filiados). 

 
3 - Conteúdos da Cátedra 

Os Administradores da rede poderão cadastrar conteúdos relevantes para os usuários de 
uma cátedra, que serão categorizados em: 

 Eventos – Informações sobre eventos já ocorridos; 

 Reuniões – Informações sobre reuniões já ocorridas; 

1 2 3 

4 5
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 Artigos – Espaço para publicação de artigos, escritos ou não por acadêmicos, mas que 
sejam relacionados aos assuntos tratados pela Cátedra; 

 Galerias de imagens – Conjunto de fotografias, divididas por galerias de assuntos 
específicos (eventos, reuniões, encontros, etc...); 

 

4 - Membros 

Acesso à lista de participantes de uma determinada Cátedra. 

 
5 – Opções de e-mail 

Permite que cada usuário configure suas opções de recebimento dos e-mails automáticos 
enviados pela plataforma (e-mails de resumo de atividades e notificações). 
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3. PRINCIPAIS OPERAÇÕES 

Entre as diversas operações possíveis, algumas terão destaque especial ao possibilitar a 
interação entre os acadêmicos e os convidados (usuários cadastrados) nas cátedras. 

São elas: 

 
1 – Fóruns de discussão 

A ferramenta de fórum permite que acadêmicos ou administradores criem novos tópicos 
para serem discutidos entre os participantes de cada cátedra. 

Todos os usuários poderão participar da discussão (a princípio sem moderação). Caso algum 
participante envie conteúdos não pertinentes ou que firam os termos e condições de uso da 
Rede, seus conteúdos e perfil poderão ser bloqueados pelos administradores (ANSP) e 
coordenadores das cátedras, e o usuário poderá inclusive ser removido. 

 

Criando um novo tópico: 

 

1 

2 

3 
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 Acesse a cátedra, dentro da qual, pretende iniciar uma nova discussão; 

 Clique no link “Fórum” (1), na lista de ferramentas da cátedra, e “role” a página até 
encontrar o formulário “Criar Novo Tópico em” (2). Se já existirem tópicos criados, 
você precisará “rolar” até o final da página; 

 Digite o Título e o Conteúdo do novo tópico e clique em “Enviar”. 

 Seu novo tópico estará disponível para interações. 

 

Interagindo em um tópico: 

 Ao localizar um tópico que trate de um assunto de seu interesse, clique sobre seu 
título para acessar a tela com as interações. 

 Você poderá colaborar com a discussão. Para isso, basta rolar a página com as 
interações dos outros usuários, até encontrar o formulário de “Responder a:”. 

 Preencha o campo de texto da forma que desejar e clique em “enviar”. 

 Sua participação será enviada para a rede e todos poderão acompanhá-la. 
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2 – Mensagens entre participantes (Administradores, Acadêmicos e Convidados) 

A Rede ANSP Virtual permite comunicação direta entre seus participantes com um sistema 
de mensagens (semelhante a e-mail, contendo caixa de entrada, itens enviados e etc. ...). 

 

Como enviar ou “ler” novas mensagens: 

 

 Acesse seu próprio perfil, clicando no botão azul, no canto superior direito da tela 
(1). 

 Clique na opção “Mensagens” (2). Você verá, logo de início, a lista das mensagens já 
recebidas. 

 Para enviar uma nova mensagem, clique em “escrever” (3). 

 Se a mensagem for direcionada a todos os participantes (apenas administradores, 
acadêmicos e coordenadores de cátedra podem “enviar para todos”), marque a opção 

2

4 

1

3



ANSP VIRTUAL – APRESENTAÇÃO DETALHADA 
anspnet.org.br/ansp-virtual 

 

Report Date 17 

correspondente (caixa acima do campo Título). Mas se desejar enviar apenas para um 
usuário específico, basta informar o nome de usuário desse “amigo” (conexão). 

 Outra forma de enviar mensagens “diretamente para um amigo (conexão) é entrar no 
Perfil do amigo (clicando na foto dele) e clicando no botão “mensagem fechada”.  

 

 

 

 

4. ALGUMAS REGRAS GERAIS  

Em função da diversidade de usuários, com múltiplas permissões de acesso, algumas regras 
foram implementadas para que a ordem e o bom funcionamento da plataforma sejam 
mantidos. 

 

1. Alteração da senha e aceite dos termos de uso no primeiro acesso. 
Todos os acadêmicos e convidados foram cadastrados com senhas padrão. É 
obrigatório alterar a sua senha de acesso no primeiro login. Na mesma ação, será 
obrigatório também, aceitar os termos de uso da Rede ANSP VIRTUAL. 
 

2. Filiação a outras cátedras. 
Regras distintas são aplicadas àqueles usuários que desejam se filiar a outras cátedras 
em função de suas “posições atuais”: 

a. Acadêmicos: Ao solicitar filiação a uma nova cátedra, os acadêmicos serão 
automaticamente filiados e se tornarão acadêmicos também da nova cátedra. 

b. Usuários e convidados: Ao solicitar filiação a uma nova cátedra, os usuários e 
convidados permanecerão bloqueados até que os Coordenadores ou vice 
coordenadores os liberem. Serão convidados da nova cátedra também. 
 

3. Desfiliação de uma cátedra. 
Assim como acontece no ato de filiação, existem regras distintas para aqueles que 
desejam se desfiliar de alguma cátedra: 

a. Acadêmicos: Poderão se desfiliar de qualquer cátedra, mas nunca poderão se 
desfiliar de todas aquelas das quais ele é acadêmico. No caso de acadêmicos 
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que estão filiados a apenas uma cátedra, será necessário primeiro se filiar a 
uma outra cátedra, antes de se desfiliar da cátedra original. 

b. Convidados: Poderão se desfiliar automaticamente de qualquer cátedra a 
qualquer momento, sem qualquer restrição. 
 

4. Mensagens ‘públicas’ (para todos os membros). 
Apenas Administradores, coordenadores, vices e acadêmicos poderão enviar 
mensagens ‘públicas’. Visitantes e convidados, poderão apenas enviar mensagens 
privadas (diretas para outro usuário). 
 

5. Compartilhamento em redes sociais. 
Apenas administradores, acadêmicos e vices poderão compartilhar conteúdos 
disponíveis na Rede ANSP VIRTUAL em suas redes (Facebook, Linkedin e Twitter). 
Visitantes e convidados de cátedras não possuem essa permissão. 
 

 


