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Acesso ao ambiente de treinamento

1.	 https://treinamento.inde.gov.br
2.	Clique em Catálogo de Metadados (GeoNetwork)
3.	 Faça o login como administrador (canto superior direito):

     usuário: admin   senha: treinaggt#inde



Acesso ao ambiente de treinamento
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2.	Clique em Catálogo de Metadados (GeoNetwork)



Acesso ao ambiente de treinamento

1.	 https://treinamento.inde.gov.br
2.	Clique em Catálogo de Metadados (GeoNetwork)
3.	 Faça o login como administrador (canto superior direito):

     usuário: admin   senha: treinaggt#inde



Criando um grupo para sua Instituição

1.	 Após o login como Administrador, clique em Administração no menu da 
barra	superior	da	página;



Criando um grupo para sua Instituição

2.	 No	canto	esquerdo,	existem	diversas	opções.	Procure	por	“Users and 
groups”.	Logo	abaixo,	clique	em	Gestão dos grupos;



Criando um grupo para sua Instituição

3.	 Após redirecionamento, clique em Adicionar grupo novo;

4.	Digite	as	informações	“Nome”,	“Descrição”	e	“Download	email”.	Em	seguida,					
clique	em	Gravar.



Criando usuário com papel de administrador

1.	 Em	“Administração”,	barra	lateral	esquerda,	procure	por		“Users and groups”.	
Logo	abaixo,	clique	em	Gestão de usuários;

2.	Após redirecionamento, clique em Adicionar usuário;
3.	 Preencha	os	dados	solicitados	e	em	seguida,	na	caixa	sob	Usuário 

administrador, clique no grupo em que se deseja incluir um usuário com papel 
de	administrador	(o	grupo	criado	pelo	aluno).	Em	seguida,	clique	em	Gravar. 
Obs.:	anote	o	nome	e	a	senha	do	Usuário	administrador.

4.	Após sair da conta do Administrador, efetue login como Usuário 
administrador utilizando	os	dados	definidos	no	item	2c.



Criando usuário com papel de administrador

1.	 Em	“Administração”,	barra	lateral	esquerda,	procure	por		“Users and groups”.	
Logo	abaixo,	clique	em	Gestão de usuários;



Criando usuário com papel de administrador

2.	Após redirecionamento, clique em Adicionar usuário;



Criando usuário com papel de administrador

3.	 Preencha	os	dados	solicitados	e	em	seguida,	na	caixa	sob	Usuário 
administrador, clique no grupo em que se deseja incluir um usuário com papel 
de	administrador	(o	grupo	criado	pelo	aluno).	Em	seguida,	clique	em	Gravar.



Criando usuário com papel de administrador

4.	Após sair da conta do Administrador, efetue login como Usuário 
administrador utilizando	os	dados	definidos	no	passo	anterior	(item	3).



Criando usuário com papel de editor

1.	 Como	Usuário	administrador,	entre	em	“Administração”;	na	barra	lateral	esquerda, 
procure	por		“Users and groups”.	Logo	abaixo,	clique	em	Gestão de usuários;

2.	Após redirecionamento, clique em Adicionar usuário;
3.	 Preencha	os	dados	solicitados	e	em	seguida,	na	caixa	sob	Editor, clique no 

grupo	em	que	se	deseja	incluir	um	usuário	com	papel	de	editor	(“editor_1”).	
Em	seguida,	clique	em	Gravar.

4.	Repita o processo para criar um segundo usuário com papel de editor 
(“editor_2”). 
 
Obs.:	anote	os	nomes	e	as	senhas	de	cada	usuário	editor 
(os	nomes	acima,	indicados	entre	aspas,	são	apenas	para	referência).



Criando usuário com papel de editor

1.	 Como	Usuário	administrador,	entre	em	“Administração”;	na	barra	lateral	esquerda, 
procure	por		“Users and groups”.	Logo	abaixo,	clique	em	Gestão de usuários;

2.	Após redirecionamento, clique em Adicionar usuário;



Criando usuário com papel de editor

3.	 Preencha	os	dados	solicitados	e	em	seguida,	na	caixa	sob	Editor,	clique	no	
grupo	em	que	se	deseja	incluir	um	usuário	com	papel	de	editor	(“editor_1”).	
Em	seguida,	clique	em	Gravar.

4. Repita o processo do tutorial nº 2 para criar um segundo usuário com papel 
de editor (“editor_2”).



Criando usuário com papel de revisor

1.	 Em	“Administração”,	barra	lateral	esquerda,	procure	por		“Users and groups”.	
Logo	abaixo,	clique	em	Gestão de usuários;

2.	 Após redirecionamento, clique em Adicionar usuário;
3.	 Preencha	os	dados	solicitados	e	em	seguida,	na	caixa	sob	Revisor de conteúdo, 

clique	no	grupo	em	que	se	deseja	incluir	um	usuário	com	papel	de	revisor. 
Em	seguida,	clique	em	Gravar. 
Obs.:	anote	os	nomes	e	a	senha	do	usuário	revisor.	



Criando usuário com papel de revisor

1. e 2.	Mesmas	imagens	de	“1.”	e	“2.”	do	exemplo	de	editor.	

3.	Preencha	os	dados	solicitados	e	em	seguida,	na	caixa	sob	Revisor de  conteúdo, 
clique	no	grupo	em	que	se	deseja	incluir	um	usuário	com	papel	de	revisor. 
Em	seguida,	clique	em	Gravar.



Criando um Metadado

1.	 Após sair da conta do Usuário administrador, efetue login como editor 
(o	primeiro	usuário	criado	no	tutorial	n°	2	-	“editor_1”);

2.	 Após o login, clique em Administração	no	menu	da	barra	superior	da	página;
3.	 Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Metadados & Modelo, há a opção 

Metadados novos.	Clique	nesta	opção;
4.	 Selecione	o	modelo	de	Metadado	pré-definido	para	o	seu	grupo	(nesta	prática, 

é	o	Perfil	MGB	Sumarizado)	e	clique	em	criar;

5.	 Preencha	os	campos	solicitados	com	os	metadados	e	clique	em	Gravar e sair.

Obs.: acesse www.metadados.inde.gov.br	(catálogo	central	do	DBDG)	e	escolha	um	Metadado	que	se	
possa	usar	como	base	para	este	exercício;	como	sugestão,	faça	uma	Busca	Simples	por	BCIM	-	Aldeia	
Indígena	ou	por	BCIM	-	Hidrografia	e,	no	campo	do	metadado	(área	central),	clique	em	+Metadados para 
expandi-lo	e	possibilitar	o	uso	de	“copiar	e	colar”	para	cada	elemento	de	metadado.



Criando um Metadado

1.	 Após sair da conta do Usuário administrador, efetue login como editor 
(o	primeiro	usuário	editor	criado	como	“editor_1”);

2.	 Após o login, clique em Administração	no	menu	da	barra	superior	da	página;

3.	 Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Metadados & Modelo, há a opção 
Metadados novos.	Clique	nesta	opção;



Criando um Metadado

4.	 Selecione	o	modelo	de	Metadado	pré-definido	para	o	seu	grupo	(nesta	prática, 
é	o	Perfil	MGB	Sumarizado)	e	clique	em	criar;



Criando um Metadado

5.	 Preencha	os	campos	solicitados	com	os	metadados	e	clique	em	Gravar e sair.



Atenção!

A	criação	de	um	metadado	não	garante	sua	publicação!

A	criação	fica	por	conta	do	editor,	que	o	cria	e	o	coloca	disponível	ao	revisor!

A	publicação	fica	a	cargo	do	revisor!

Metadados catalogados de 

instituições	participantes	da	INDE	

versus

metadados publicados



Publicando um Metadado

1.	 Para	liberar	o	Metadado	para	revisão	e	publicação,	no	menu	Outras ações (Other 
actions), selecione a opção Privilégios.	Em	seguida,	marque	a	opção	Editar	no	
grupo correspondente e clique em Enviar;

2.	 Faça logout e, em seguida, login como revisor 
(usuário	revisor	criado	anteriormente);

3.	 Clique em Administração.	Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Metadados & 
Modelos, há a opção Meus metadados.	Clique	nesta	opção;

4.	 Clique	no	Metadado	criado.	Em	seguida,	em	Outras ações, selecione a opção 
Privilégios e marque a opção Publicar na linha Todos.	Clique	em	Enviar;

5.	 Para	visualizar	o	Metadado	publicado,	faça	logout	e	busque	pelo	Metadado	na	
coluna	de	busca	localizada	na	parte	esquerda	da	página.



Publicando um Metadado

1.	 Para	liberar	o	Metadado	para	revisão	e	publicação,	no	menu	Outras ações (Other 
actions), selecione a opção Privilégios.	Em	seguida,	marque	a	opção	Editar	no	
grupo correspondente e clique em Enviar;



Publicando um Metadado

2.	 Faça logout e, em seguida, login como revisor	(usuário	revisor	criado	
anteriormente);

3.	 Clique em Administração.	Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Metadados & 
Modelos, há a opção Meus metadados.	Clique	nesta	opção;



Publicando um Metadado

4.	 Clique	no	Metadado	criado.	Em	seguida,	em	Outras ações, selecione a opção 
Privilégios e marque a opção Publicar na linha Todos.	Clique	em	Enviar;



Publicando um Metadado

5.	 Para	visualizar	o	Metadado	publicado,	faça	logout	e	busque	pelo	Metadado	na	
coluna	de	busca	localizada	na	parte	esquerda	da	página.



Transferência de Metadado entre editores

1.	 Faça login como Usuário administrador e clique em Administração;
2.	 Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Metadados & Modelo, clique na opção 

Alterar Proprietário;
3.	 Selecione o Editor de origem	(“editor_1”).	Em	seguida,	selecione	o	Editor de 

destino	(“editor_2”)	e	clique	em	Transferir.
4.	 Faça	logout	de	Usuário	administrador	e	login	como	Editor	(“editor_2”);	confirme	

que	o	Metadado	está	disponível	para	edição	pelo	“editor_2”.



Transferência de Metadado entre editores

1.	 Faça login como Usuário administrador e clique em Administração;

2.	 Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Metadados & Modelo, clique na opção 
Alterar Proprietário;



Transferência de Metadado entre editores

3.	 Selecione o Editor de origem	(“editor_1”).	Em	seguida,	selecione	o	Editor de 
destino	(“editor_2”)	e	clique	em	Transferir.

4.	 Faça	logout	de	Usuário	administrador	e	login	como	Editor	(“editor_2”);	confirme	
que	o	Metadado	está	disponível	para	edição	pelo	“editor_2”.



Tornar um Metadado em um Modelo (template)

1.	 Feito	o	login	como	“editor_2”	e	confirmado	a	disponibilidade	do	Metadado	criado	
pelo	“editor_1”,	clique	no	Metadado	e,	em	seguida,	em	Editar;

2.	 Edite	o	campo	Título	(do	Metadado)	para	incluir	a	palavra	“Modelo”	no	início	do	
título.	Por	exemplo,	“Modelo	BCIM	-	Aldeia	Indígena”.	

3.	 Vá	para	o	fim	da	página,	onde	há	uma	opção	chamada	Tipo.	Clique	nela	e	
selecione Modelo;

4.	Clique em Gravar e sair;
5.	 Para	checar	se	o	modelo	foi	realmente	salvo,	clique	em	Metadados novos e 

procure o modelo criado na opção Modelo.



Tornar um Metadado um Modelo (template)

1.	 Feito	o	login	como	“editor_2”	e	confirmado	a	disponibilidade	do	Metadado	criado	
pelo	“editor_1”,	clique	no	Metadado	e,	em	seguida,	em	Editar;



Tornar um Metadado um Modelo (template)

2.	 Edite	o	campo	Título	(do	Metadado)	para	incluir	a	palavra	“Modelo”	no	início	do	
título.	Por	exemplo,	“Modelo	BCIM	-	Aldeia	Indígena”.	



Tornar um Metadado um Modelo (template)

3.	 Vá	para	o	fim	da	página,	onde	há	uma	opção	chamada	Tipo.	Clique	nela	e	
selecione Modelo;



Tornar um Metadado um Modelo (template)

4.	Clique em Gravar e sair;



Tornar um Metadado um Modelo (template)

5.	 Para	checar	se	o	modelo	foi	realmente	salvo,	clique	em	Metadados novos e 
procure o modelo criado na opção Modelo.



Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting

1.	 Efetue	login	como	Administrador	(o	instrutor	passará	a	nova	senha);
2.	Após o login, clique em Administração	no	menu	da	barra	superior	da	página;
3.	 Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Import, export & harvesting, há a opção 

Gestão de harvesting.	Clique	nesta	opção;
4.	Clique em Adicionar.	Em	seguida,	selecione	o	tipo	Geonetwork V2.1 nó remoto;
5.	 Preencha	os	campos	solicitados	(exceto	“Categorias”);
6.	Clique em Salvar.



Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting

1.	 Efetue	login	como	Administrador	(o	instrutor	passará	a	nova	senha);
2.	Após o login, clique em Administração	no	menu	da	barra	superior	da	página;
3.	 Na	parte	lateral	esquerda,	abaixo	de	Import, export & harvesting, há a opção 

Gestão de harvesting.	Clique	nesta	opção;



Adicionar um Nó da INDE na função Harvesting

4.	Clique em Adicionar.	Em	seguida,	selecione	o	tipo	Geonetwork V2.1 nó remoto;

5.	 Preencha	os	campos	solicitados	(exceto	“Categorias”);
6.	Clique em Salvar.




