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A construção de páginas usando o software
NVU
Eliane Vigneron Barreto Aguiar*

Justificativa
O NVU (pronuncia-se Nview) é um editor de código aberto
de HTML para construção de páginas de internet. Com a ajuda dos
ícones ilustrativos e seus recursos, é possível construir páginas web,
sem a necessidade de se ter domínio sobre a linguagem HTML.
HTML é uma linguagem de formatação que permite a
construção de páginas para visualização de arquivos de texto e
imagens, e também, audição de sons por programas navegadores
na internet, como o Firefox.
O NVU é um programa em versão gratuita que se espelha
em programas líderes do mercado, trazendo aos usuários uma
interface fácil, facilitando sua adaptação. É um programa “open
source” abrangido pelas licenças MPL/LGPL/GPL.
O NVU permite trabalhar em modo visual, mas também, em
modo HTML. Possibilita, também, visualizar o documento HTML na
sua versão final, sem sair do programa.
O NVU é um bom construtor de tabelas que são muito úteis,
quando queremos organizar nossos textos em linhas e colunas,
ou desejamos dar um “toque” diferente ao visual da página. As
tabelas podem abrigar textos, imagens ou outras tabelas. Podese, também, inserir imagens na sua página, tornando o texto mais
agradável e/ou explicativo.
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Pode-se acessar o arquivo de instalação do programa por
meio do site http://www.nvu.com e efetuar o download.

Objetivo
O objetivo deste minicurso é construir uma página web
contendo título e elementos de destaque textual, imagens com
alinhamento à esquerda e/ou à direita, tabela, listas não numeradas,
imagens externas (acessíveis via endereços na web) e links para
páginas externas, por meio da utilização do software NVU, seus
ícones ilustrativos e respectivos recursos.

Público-alvo
Professores com conhecimento básico de informática e
dos recursos da internet.

Conteúdo
Exploração das potencialidades do software NVU e
utilização de recursos da internet.

Carga horária
4 horas/aula.

Campos dos Goytacazes/RJ
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