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Portaria ESALQ nº. 10, de 05-05-2009 
 

Anexo II 
Padrões de Inserção de Subdomínios nos Servidores “WEB” da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) 
 

Local ou atividade Formato do subdomínio 

1. páginas institucionais (ligadas à Diretoria 
da Instituição) 

2. Grupos de Pesquisa e de Extensão 
Universitária (grupos coordenados por 
docentes da ESALQ e que estejam em 
atividade, sendo reconhecidos formalmente 
no âmbito do departamento a que pertence 
o coordenador imediato e na Comissão/ 
Serviço de Pesquisa ou de Cultura e 
Extensão Universitária) 

3. Eventos e Projetos institucionais 
(atividades reconhecidas formalmente no 
âmbito da Instituição e que são apoiadas 
pela Diretoria da ESALQ) 

têm que ser apresentados(as) pela sigla oficial ou palavra chave de 
atuação, obedecendo ao formato <www.esalq.usp.br/xxx>  

 

Exemplos: 

1. <www.esalq.usp.br/historico>  

2. <www.esalq.usp.br/cpz>  

3. <www.esalq.usp.br/conbap> ou <www.esalq.usp.br/cprural> 

 

4. Assistências e Serviços (indicados no 
organograma da Instituição) 

5. Departamentos (indicados no 
organograma da Instituição) 

 

têm que ser apresentados pela sigla oficial ou palavra chave de 
atuação, obedecendo ao formato <www.xxx.esalq.usp.br>  

Exemplos: 

4. <www.atac.esalq.usp.br> ou <www.graduacao.esalq.usp.br> 

5. <www.genetica.esalq.usp.br> ou <www.lcb.esalq.usp.br>  

6. Seções (indicadas no organograma da 
Instituição) 

7. Comissões (Comissões administrativas - 
de Graduação, de Pós-Graduação, de 
Pesquisa e de Cultura e Extensão 
Universitária – e assessoras aos órgãos 
colegiados da ESALQ) 

 

têm que ser apresentadas pela sigla oficial ou palavra chave de 
atuação e têm que indicar o Serviço a que pertence ou está vinculada 
no subdomínio, obedecendo ao formato 
<www.servico.esalq.usp.br/xxx>  

Exemplos: 

6. <www.svcex.esalq.usp.br/scac> (pasta eletrônica)* 

7.<www.pg.esalq.usp.br/cpg> (pasta eletrônica)*  

8. Divisão de Biblioteca e Documentação 
(DIBD) 

tem que ser apresentada pela sigla oficial ou palavra chave de atuação, 
obedecendo ao formato <http://xxx.esalq.usp.br> ou 
<www.esalq.usp.br/xxx> 

Exemplos: 

8. <http://dibd.esalq.usp.br> ou <www.esalq.usp.br/biblioteca> 

9. Laboratórios (reconhecidos formalmente 
no âmbito do departamento a que pertence 
o docente responsável) 

10. Docentes (páginas com as atividades 
desenvolvidas pelo professor) 

 

 

 

 

têm que ser apresentados pela sigla oficial, palavra chave de atuação 
ou nome/sobrenome/iniciais do nome e indicar o departamento a que 
pertence no subdomínio, obedecendo ao formato 
<www.departamento.esalq.usp.br/xxx>  

 
Exemplos: 

9. <www.solos.esalq.usp.br/labpesq> ou  

<www.lce.esalq.usp.br/laba>   (pasta eletrônica)*   

10. <www.departamento.esalq.usp.br/docente> (pasta eletrônica)*   

 



11. Eventos e Projetos de Pesquisa e de 
Extensão Universitária (atividades 
reconhecidas formalmente no âmbito do 
departamento a que pertence o docente 
coordenador) 

têm que ser apresentados pela sigla oficial ou palavra chave de 
atuação e indicar o departamento a que pertence no subdomínio, 
obedecendo ao formato <www. departamento.esalq.usp.br/xxx>  

Exemplo: 

11. <www.lef.esalq.usp.br/tricho>  (pasta eletrônica)* 

*pasta eletrônica: área criada pelo representante do departamento ou serviço na Comissão de Administração do “Website” da ESALQ  - 
Portaria ESALQ nº. 3, de 27-01-2009 e publicada no D.O.E. em 29-01-2009 (vide Item 5.1 do Anexo I).  
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