
COMO COLABORAR COM MATERIAIS



1. 
Faça o seu Cadastro

2. 
Faça o seu Login

PASSO A PASSO

3. 
Conheça o ambiente 

de admin

4. 
Cadastre a sua 

Coleção e seus Itens

5. 
Traduza o texto  

para inglês (opcional)

6. 
Aguarde a validação 
 

7. 
Compartilhe!

Você tem ou tem acesso a materiais que façam parte da história das 
lutas das mulheres no Brasil? 

Siga este passo-a-passo para garantir que nossa história não se perca.



1. 
Faça o seu Cadastro

Entre no site:

www.arquivocompa.org

Clique em LOGIN para fazer o 
seu Cadastro.

Aguarde validação que pode levar 
até 5 dias úteis e é importante 
para garantir a segurança dos 
processos. 



2. 
Faça o seu Login

Pelo site Compa:

www.arquivocompa.org/login

Ou pelo Wordpress:

https://site.arquivocompa.org/
wp-login.php



3. 
Conheça o ambiente  
de Admin

Está é a página de entrada do 
Wordpress.



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

> Crie sua coleção

> Insira seus itens

> Como inserir imagens

> Como traduzir

Listar: (listas completas em seguida)

> Palavras-chave 

> Temas

> Tipo de item

Campos obrigatórios são marcados com *

--

Ao terminar de preencher todas 
as informações, clique no botão 
“Visualizar”

Para ver se está tudo certo.

Se estiver tudo de acordo clique 
no botão “Publicar”



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Crie sua Coleção

Entre em Coleções

Clique em “Adcionar coleção”



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Insira os seguintes conteúdos:

>  Título (máx 150 cc)

>  Texto descritivo (300-500 cc)

>  Palavras-chave (até 10)  

Veja a lista completa de palavras-chave ao 

final do PDF.

>  Links para redes sociais

>  Imagens (ver mais detalhes a seguir)

Campos obrigatórios são marcados com *

--

Ao terminar de preencher todas 
as informações, clique no botão 
“Visualizar”

Para ver se está tudo certo.

Se estiver tudo de acordo clique 
no botão “Publicar”



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Insira seus itens

Insira os seguintes conteúdos:

>  Título (máx 150 cc)

>  Texto descritivo (300-500 cc)

Detalhes do item:

>  Autoria (ver mais detalhes a seguir)

>  Direito autoral

>  Local

>  Data

>  Descritivo

>  Arquivo para download (até 2mb)

Selecione a Coleção

>  Imagens (ver mais detalhes a seguir)



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Autoria

Clique no campo, se a “autora” já 
estiver listada, selecione o nome, 
caso não crie uma nova “autoria” 
clicando no “+” 



4. 
Cadastre o seu  
Coletivo e os seus itens

Na coluna da direita selecione:

- Temas (até 3) 

- Tipos de itens (apenas 1)

- Palavras-chave (até 4) 

- Datas de Luta (caso a data de luta 

a qual seu item se relaciona não esteja 

listada, entre em contato com acervo@

arquivocompa.org)

Campos obrigatórios são marcados com *

--

Ao terminar de preencher todas 
as informações, clique no botão 
“Visualizar”

Para ver se está tudo certo.

Se estiver tudo de acordo 
clique no botão “Publicar”  ou 
“Atualizar”.



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Como inserir imagens

A galeria de imagens funciona da 
mesma forma para Coleções e 
Itens.

Os arquivos de cada imagem 
devem ter até 2mb, devem ter

largura máxima de 1022 px ou  
altura máxima de 832 px.

Arquivos em jpg ou png.

Clique em “Enviar arquivos” na 
aba superior.

Arraste o arquivo ou clique no 
botão “Selecionar arquivos”



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Imagens

Clique na aba “Biblioteca de 
mídia”

Clique na imagem que gostaria de 
inserir.

Na lateral direita insira:

- Para todes verem

- Crédito da imagem



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Imagens

Você pode editar as imagens no 
próprio Wordpress.

Clique na imagem que deseja 
editar dentro da “Galeria de 
imagens” e vai aparecer uma 
caixa de opções ao lado direito.

Clique em “Editar”



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Imagens

Clique em “Editar imagem”



4. 
Cadastre a sua  
Coleção e os seus itens

Imagens

Aqui você poderá: recortar, 
rotacionar e redimencionar  
a sua imagem.

--

Ao terminar de preencher todas 
as informações, clique no botão 
“Visualizar”

Para ver se está tudo certo.

Se estiver tudo de acordo 
clique no botão “Publicar”  ou 
“Atualizar”.



Listas completa

TEMA (até 3)
assédio
democracia
desigualdade
direitos
direitos reprodutivos
diversidade
educação
feminismo
gênero
imigração
justiça
legislação
lesbo/trans/feminicídio
lgbtqia+
maternidade
racismo
revolução
saúde
sexualidade
sororidade
trabalho
violência

PALAVRAS-CHAVE/
TAGS até 4
Utilizar a seguinte nomenclatura:
#elenão
abandono parental
abolicionismo penal
aborto
abuso
adolescentes
afetos não-normativos
américa latina
anticapitalismo

antifascismo
antiracismo
arte/ativismo
assédio sexual
auto-cuidado
autonomia
bifobia
bissexual
capacitismo
carnaval 
censura
centros e serviços
cisheternormatividade
colaboração internacional/redes
coletivo
construção de gênero
cuidados
cultura
democracia
desigualdade
desobediência civil
direitos humanos
direitos reprodutivos
ditadura
diversidade
divisão sexual do trabalho
ecofeminismo
economia feminista 
educação
educação sexual
empoderamento
equidade de direitos
estupro
eutanásia
fascismo
feminicídio
feminismo
feminismo decolonial
feminismo indígena

feminismo latino-americano
feminismo negro
feminismo transfronteiriço
gênero
genocídio indígena
genocídio negro
golpe
gordofobia
gravidez infantil
heterossexualidade compulsória
identidade de gênero
imigração
infância
interseccionalidade
laicidade
lbt
lenços/pañuelos
lésbica
lesbocídio
lesbofobia 
lgbtfobia
lgbtqia+
liberdade sexual
licença maternidade
licença paternidade
linguagem inclusiva
literatura
luta antimanicomial
machismo
marcha das margaridas
maternidade
maternidade solo
memória
militarização
moradia
movimentos sociais
mulherismo
não-binarismo

neurodiversidade
orientação sexual
paridade legislativa
paridade salarial
patriarcado
pcd (pessoa com deficiência)
pobreza
política partidária
prevenção
previdência social
publicidade
queer/cuir
quilombolas
religião
representatividade
resistência
revolução
riot grrrls
saúde
saúde pública
sexualidade 
sus
terceira idade
trabalho
trabalho sexual
transfeminicídio
transfeminismo
transfobia
transgênero
travesti
violência 
violência de gênero 
violência doméstica
violência estatal
violência política
violência sexual
visibilidade
xenofobia

TIPO DE ITEM apenas um
ação
adesivo
ata de reunião
ato
automóvel
bandeira
banner
broche
calendário
cancioneiro
carimbo
cartaz
cordel
ecobag
estandarte
estêncil
exposição
faixa
foto/registro
gif/meme
grafite
intervenção urbana
lambe
lenço
manifesto
megafone
panfleto
patch
peça digital
performance
placa
publicação
roupa
site
tatuagem
tela de serigrafia
zine



5. 
Traduza para inglês

Como traduzir

Opcional

No final da coluna da direita 
clique em duplicar para criar a 
nova página em inglês.

Temas, palavras-chave e 
tipo de item são traduzidos 
automaticamente, e as imagens 
são duplicadas também 
automaticamente. 

Após duplicar o item clique 
em editar (lápis) e traduza 
os seguintes campos: Título, 
descritivo e técnica.

--

Ao terminar de preencher todas 
as informações, clique no botão 
“Visualizar”

Para ver se está tudo certo.

Se estiver tudo de acordo clique 
no botão “Publicar” ou “Atualizar”.



6. 
Aguarde a validação

Para visualizar o seu conteúdo  

no site leva aproximadamente  

5 dias úteis.



6. 
Compartilhe!

Curta, salve e compartilhe o seu 

conteúdo nas suas redes! 



ENTRE EM CONTATO!

Para propor projetos e colaborações, entre em contato com:
consuelo.bassanesi@arquivocompa.org

Se tiver dúvidas sobre como contribuir com materiais, escreva para:
acervo@arquivocompa.org

Caso deseje colaborar financeiramente com a manutenção de Compa, 
utilize este canal:
apoie@arquivocompa.org

Demais informações:
info@arquivocompa.org

@arquivocompa


