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1. O que é? 
 

A servidora people.ufpr.br é destinada para hospedar páginas pessoais de Professores, 

Técnico-Administrativos e Alunos da UFPR utilizando a infraestrutura do DATACENTER do 

CCE. 

A página people.ufpr.br/~nomeusuario é atualmente criada de forma automática, 

portanto todos temos acesso a a criação do site particular. Deste que a pessoa possua o 

cadastro de e-mail correto e válido. 

 

2. Como é feito o acesso 
 

Para acessar o site do people o usuário deverá usar a segunte URL: 

 

http://people.ufpr.br/~nomedousuario 

 

No qual o “nomedousuario” é o mesmo utilizado no e-mail excluindo a parte 

“@ufpr.br”. e de forma obrigatório deve-se utilizar o acento “til”. 

3. O Que pode ser feito no people.ufpr.br? 
 

É possível enviar arquivos, de todos os tipos de extensão e também a criação de sites 

(arquivos HTML) o servidor não possui suporte ao PHP nem ao banco de dados. 

4. Espaço de Armazenamento 
 

É solicitado para que o usuário não ultrapasse o tamanho de 1GB (1 Gigabyte) para 

armazenar o conteúdo no servidor do people. 

5. Como é feito a transferência dos arquivos 
 

http://people.ufpr.br/~nomedousuario
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Para enviar os arquivos para o servidor da ufpr, devemos usar um cliente FTP. Este 

programa permite a transferência de arquivo do seu computador para o servidor hospedado 

no CCE. 

 Existem vários clientes FTP, mas neste manual será abordado a utilização de apenas 

1, mas isso não impede que seja utilizado outro cliente de sua preferência. Como cliente FTP 

será utilizado o FILEZILLA. 

https://filezilla-project.org/download.php 

 

Após o Download e instalação do programa (caso necessitar de ajuda, solicitar a DTI 

do campus para a instalação do programa) irá ser apresentado a seguinte tela:

https://filezilla-project.org/download.php


5 
 

 

 



6 
 

Nesta tela devemos informar 3 itens: 

 HOST 

 Nome de Usuário 

 Senha 

HOST: Em qual servidor queremos nos conectar 

Usuario: Qual nome do usuário para autenticar-se no servidor 

Senha: Senha do usuário para autenticação 

Para fazermos acesso ao servidor People devemos informar: 

 

HOST: people.ufpr.br 

Usuário: igual ao e-mail com exceção do “@ufpr.br” ex: 

marcusbertoncello 

Senha: senha do e-mail 

 

 

6. Como enviar os arquivos 
 

Para enviar arquivos, podemos fazer das seguintes maneiras: 

 Clicar em um arquivo do computador local e arrastar para a tela da direita de 

diretórios 

 Dar um duplo clique no arquivo do nosso computador local 

 Clicar e arrastar o arquivo da lista da esquerda para a direita 

Caso for necessário excluir um arquivo enviado podemos usar a tecla “DELETE” ou clicar com 

o botão direito no arquivo do servidor e escolher a opção “APAGAR” 
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Após o envio do arquivo é possível consulta-lo em sua página 

people.ufp.br/~nomeusuario 

Os arquivos enviados também podem ser sobreescritos neste caso o sistema irá 

enviar uma mensagem solicitando uma ação com o novo arquivo: 

 

 Na maioria dos casos a opção mais usada é substituir, mas também podemos utilizar 

outras opções conforme figura acima. Após escolher a ação devemos clicar no botão ok para 

executar a ação solicitada. 
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7. Como criar uma página da web 
 

É possível o envio de arquivos HTML para seu diretório people. Para quem já possui 

um conhecimento em html basta criar o arquivo e enviar, caso queria fazer uma homepage o 

arquivo deve-se chamar obrigatoriamente de “INDEX.HTML” 

 Quem não possui conhecimento em HTML pode criar um documento no Microsoft 

Word e salva-lo com a extensão HTML. Neste caso deverá ser feito no próprio word o site, 

com textos, imagens, tabelas, etc... r ao salvar devemos escolher a opção HTML conforme 

imagem abaixo: 

 

Nessa mesma tela também é possível adicionar um título que será usado na página 

clicando no botão “alterar título”  

Após isso o word irá salvar o arquivo e também irá gerar uma pasta contendo o 

conteúdo extra da página (como imagens, vídeos, etc...) neste caso deverá ser enviado o 

arquivo HTML e também a pasta com o conteúdo para funcionar corretamente o site. 
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8. Criação de um arquivo (HTML) Básico 
 

Um arquivo HTML - Linguagem de Marcação de Hipertexto é um arquivo utilizado 

para a criação de páginas web. É interpretado por um navegador (Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc...). 

Este arquivo trabalha com TAGs (Etiquetas) que são palavras reservadas no arquivo 

para definir formatações da linguagem, dentro das tags podemos definir algumas outras 

opções também. Abaixo segue uma listagem básica para a criação de um arquivo HTML 

 

<HTML> (INICIO DO ARQUIVO HTML) 

<HEAD> (CABEÇALHO DO ARQUIVO) 

<TITLE> TÍTULO DA PÁGINA </TITLE> (SERÁ EXIBIDO NA BARRA 

DE TÍTULO DO NAVEGADOR COMO TÍTULO DA PÁGINA 

</HEAD> (FIM DAS DECLARAÇÕES DO CABEÇALHO) 

<BODY> (CORPO DO SITE) 

CONTEÚDO DA PÁGINA.... 

TUDO QUE FOR DESCRITO DENTRO DESTA SEÇÃO SERÁ MOSTRADO NA 

PÁGINA DO SITE 

<B> ESTE TEXTO SERÁ EM NEGRITO </B> DAQUI EM DIANTE NÃO 

SERÁ NEGRITO 

</BODY> (ENCERRAMENTO DO CORPO) 

</HTML> (FIM DO ARQUIVO) 

 

Para maiores informações do arquivo html existe um amplo material na web sobre como 

desenvolver páginas com html. 

*** O arquivo deve ser criado no bloco de notas e salvo com nome index.html 
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Arquivo Criado no Bloco de Notas 

 

 

Salvando o Arquivo 
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Arquivo Final 

 

9. Dúvidas 
 

Em caso de alguma dúvida, ou algum auxílio para como trabalhar com o envio de 

arquivos, ou dúvidas em geral entrar em contato com a DTI de Jandaia do Sul ou pelo e-mail: 

tijs@ufpr.br 

mailto:tijs@ufpr.br

