Badge 100
Instruções de utilização
O badge do Centenário do IST — que se apresenta e configura como um hyperlink para o respectivo website comemorativo
—, será a forma oficial de associação dos diversos websites dos serviços e/ou iniciativas do IST ao mesmo, por forma a
assegurar uma consistência visual transversal a todo o universo hipermedia do IST.
Após correcta instalação, o mesmo surgirá no canto superior direito do website. Assegure-se —através do visionamento
do código-fonte— que está a ver a última versão do mesmo, e não uma versão guardada na cache no browser.
A utilização do badge do centenário é aberta a toda a comunidade IST — assim como a todas as outras instituições e/
ou indivíduos que a ele se queiram associar — sendo que o uso do mesmo não subscreve de forma nenhuma o website
em que o mesmo está a ser utilizado, nem estabelece qualquer tipo de relação institucional entre o mesmo e o Instituto
Superior Técnico.

Instruções de utilização:
Existem duas versões do badge, uma preta e outra azul. Pode usar qualquer uma das versões, mas nos casos em que o
fundo do website seja preto, deverá ser usada a versão azul. Para utilizar o badge num website, basta inserir o código a
seguir apresentado, dentro da tag <head> </head> (de preferência será o último elemento dentro da mesma).

Versão Preta — código a inserir:
<script src="http://www.ist.utl.pt/files/media/media-kit/badge100.js" type="text/javascript"></script>

Versão Azul — código a inserir:
<script src=”http://www.ist.utl.pt/files/media/media-kit/badge100.js?color=blue” type=”text/javascript”></script>

Um exemplo prático:
<head>
<title>Instituto Superior Técnico - Engenharia, Arquitectura, Ciência e Tecnologia</title>
<meta name="author" content="Instituto Superior Técnico" />
<script src="http://www.ist.utl.pt/files/media/media-kit/badge100.js" type="text/javascript"></script>
</head>

Visto tratar-se de um aplicativo que pode não estar a considerar todas as especificidades das tecnologias existentes
para a criação de conteúdos web, alguns erros de visualização poderão ocorrer. Quaisquer dúvidas ou erros deverão ser
comunicados para nme@ist.utl.pt com a maior celeridade possível.

