O FeedPET, aplicativo android desenvolvido pelo PETCC da UERN, para divulgação de notícias sobre os
grupos PET's do RN. Ele funciona a partir dos sites, páginas do facebook ou blogs dos grupos, recuperando as
notícias publicadas. Àqueles grupos que utilizam página do facebook, sigam o seguinte tutorial, e enviem o link
gerado para o e-mail do PETCC( uern.petcc@gmail.com).

Com base no tutorial do site: https://blog.dlvrit.com/2015/08/how-to-find-facebook-rss-feed/
Começando
Clique em ‘Make a Zap! ’. Você será levado para uma página de edição onde você pode dizer ao Zapier quais
dados puxar e onde você deseja colocá-los. Você pode nomear seu Zap no canto superior esquerdo da página.

Escolha uma página no Facebook
Em seguida, você precisa dizer ao Zapier, que conta do Facebook pegará os dados.
1. Na etapa 1 (a etapa Trigger) do Zap, digite ‘Facebook Pages’ em ‘Choose a Trigger App’ na barra de
pesquisa.
2. Escolha ‘New Page Stream Post’ e clique em ‘Save + Continue’.
3. Selecione ‘Connect a New Account’ e digite seu e-mail do Facebook e senha na caixa de pop-up. Em
seguida, clique em ‘Save + Continue’.
4. A partir da caixa suspensa, escolha uma página no Facebook. Clique em ‘Continue’.

5. Certifique-se de que você tem uma postagem recente publicado na página do Facebook que você
selecionou (Como dica, publiquem a respeito da utilização do aplicativo pelo grupo). Em seguida,
clique em ‘Fetch + Continue’.
6. Depois de ver a mensagem ‘Test Successful’, clique em’ Continue’.

Configurando o feed RSS
1. Na Etapa 2 (a etapa Action) do Zap, digite ‘RSS by Zapier’ no ‘Choose an Action App’ na barra de
pesquisa.
2. Selecione ‘Create Item in Feed’ e clique em ‘Save + Continue’.

3. Agora você pode preencher os campos para que o Zap seja personalizado para seus dados. Você pode
montar suas configurações para formatar o seu feed RSS.
4. Clique nas setas suspensas no lado direito de cada campo para mostrar os campos que estão disponíveis
para adicionar em cada seção. Você deve copiar as configurações que foram selecionados abaixo.
5. Nomeie o seu feed RSS e clique em ‘Copy to clipboard’. (O link completo deve ser enviado para o
PETCC)
6. Adicione um título ao item do feed. Nós escolhemos o campo ‘Message’.
7. O Source URL é onde fica o link para o item do feed. Escolha ‘First Action Link’.
8. Em seguida, adicione o conteúdo do corpo do item do feed. Com opções limitadas disponíveis, optamos
por mostrar o campo ‘Message’, o que significa que o título e o conteúdo do corpo será o mesmo no
feed.
9. O Author Name deve ser preenchido com o ‘From Name’.

10. O Pubdate dever ser preenchido com Updated Time.
11. Clique em ‘Continue’.
12. Clique em ‘Create + Continue’, em seguida, aguardar a mensagem ‘Test Successful’ e clique em
‘‘Finish’.

Alternar o Zap para ‘On’ e aguarde até a marca de seleção verde aparecer.

