
COMO ADICIONAR IMAGENS À GALERIA OPCIONAL 

 

1º Passo: 

 
 

2º Passo: 

 
 

3º Passo: 

 

1) Sempre que precisar retornar para a galeria, você 
terá que clicar no nome do seu Fórum ou, em outras 
etapas, no nome da galeria criada no canto superior 
esquerdo. 
 

1.1) Na galeria que você criou, clique em “no 
thumbnail”. 
 

Atenção: não existe a opção “Voltar para a galeria”, 
portanto, você voltará para a página principal do seu 
Fórum e, de lá, pode voltar para a galeria. 

 

 

 

2) Clique em “Add a photo”. 
 

Importante: essa é a página principal da galeria. No primeiro acesso, a 
página vai estar vazia, ou seja, sem nenhuma foto. 

 

 

3) Clique em “Procurar”. 
 

3.1) Procure a imagem que deseja anexar em 
seu computador. 
 

3.2) Dê um clique duplo ou um simples e vá 
em “Abrir”. 
 

3.3) Clique em “More upload boxes...” para 
anexar mais fotos. 
 

3.4) Vá em “Add items” 
 

Dica: você pode enviar 21 fotos por vez. 
 

 
 

 

Voltar aqui! 
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4ª Passo: 

 
 

 

5º Passo: 

 
 

6º Passo:  

 

4) Essas são as imagens anexadas à galeria. 
 

4.1) Caso queira adicionar mais imagens clique em “Add 
more files”. 
 

4.2) Siga os passos descritos no “3º passo”. 
 

 

 

6) Para editar suas imagens clique, na lingüeta abaixo da 
foto, em “item actions” e edite como desejar. 

 

Importante: as imagens, quando anexadas, ficam com o 
nome que a imagem foi salva em seu computador. Você 
pode colocar outro “título”, clique em “Edit photo” e mude 
o nome em “Title”. Depois é só ir em “Save” para salvar 
as mudanças feitas. 

 

5) Pronto, sua galeria já foi criada.  
 

5.1) Caso queira editá-la, clique na lingüeta abaixo da 
imagem “álbum actions”. 
 

5.2) Para editar as imagens da galeria, clique na imagem 
da galeria. 
 
 

 

Voltar aqui! 
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7º Passo: 

 
 

8º Passo: 

 
 

9º Passo: 

 

 

8) Caso deseje criar sub-galerias dentro da galeria, clique na galeria criada. 
 

8.1) Clique em “Edit”. 
 

Informação: sub-galerias são outras galerias criadas, dentro de uma 
galeria já criada. Sua finalidade é organizar melhor as imagens de um 
evento, serve para separar as imagens por atividades tais como: Mesa de 
abertura, Plenária, Rodas de Conversa, etc. 
 
 

 

9) Clique em “Add Album”. 
 

Importante: veja que em “Title” já existe um título que aparece 
automaticamente. Essa é a galeria principal. 
 

Atenção: caso você não vá em “Add Album”, acabará “editando” a 
galeria principal que já existe.  
 

 

7) Para passar as imagens na galeria, use as opções no 
canto superior direito “next” ou “last”. 
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10º Passo: 

 

11º Passo: 

 

 

12º Passo: 

 

10) Em “Name” vai estar o endereço do fórum/galeriaprincipal/ 
espaço vazio para colocar o nome da sub-galeria. 
 

10.1) Digite o endereço que deseja dar sem espaço, maiúscula, 
cedilhas ou acentos. 
 

10.2) Em “Title”  digite o título que deseja dar à sub-galeria. 
 

10.3) Clique em “Create”. 

11) Pronto, sua sub-galeria foi criada. 
 

11.1) Adicione as imagens, conforme os passos de 
“Como adicionar fotos à galeria opcional”. 
 

12) Para criar um link para a galeria criada, clique na 
galeria na página principal das galerias e copie o 
endereço (indicado pela seta vermelha).  
 

12.1) Siga os passos de “Como criar hiperlink”. 

 


