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Edição de documentos
A página Informações do documento disponibiliza ferramentas úteis para edição de
documentos. Clique no botão Editar documento para ver o que você pode fazer para fazer
alterações. A ﬁgura abaixo mostra o painel de edição que aparecerá na tela.

Painel Edição de Documentos
Você pode subs tuir o arquivo do documento por outro clicando em Subs tuir . Isso o levará
à página Upload de documentos (consulte Upload de documentos ), onde você pode enviar um
novo arquivo.
O botão Remover permite excluir o documento. Você terá que conﬁrmar essa escolha.

Conﬁrmação de remoção de documento
O Painel de edição mostra também alguns links para editar os metadados e a miniatura. Essas
ações serão explicadas mais detalhadamente nos próximos parágrafos.

Conﬁgurando a miniatura do documento

No painel de edição , também é possível deﬁnir a miniatura do documento. Clique em Deﬁnir
para abrir a página Upload de miniaturas e escolha a imagem que ilustrará seu documento.
Você pode arrastar e soltar na caixa Soltar arquivos aqui ou selecionar em suas pastas clicando
em Escolher arquivos . Feito isso, clique no botão vermelho Carregar arquivos . Se a miniatura
foi enviada com sucesso, você pode vê-la retornando à lista de documentos. Clique no botão
Explorar documentos

para veriﬁcar isso.

Carregar miniatura do documento
Se nenhum erro ocorrer, a seguinte mensagem será mostrada.

Upload de sucesso

Editando os metadados do documento
Você pode editar os metadados do seu documento através dos botões mostrados no
retângulo vermelho na ﬁgura abaixo.

Editando Metadados
O botão Assistente leva você ao assistente descrito na seção Preenchendo os metadados do
documento . O botão Edição avançada leva você a um grande formato, onde todos os
metadados disponíveis do documento podem ser editados.
Algumas informações são obrigatórias, como o tulo ou a categoria à qual o documento
pertence, outras são opcionais.

Editando Metadados
No exemplo mostrado na ﬁgura acima, as informações dentro dos retângulos vermelhos
foram alteradas. Para salvar as alterações, clique em Atualizar , você será redirecionado para
a página do documento.

