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Rede Social 01

 Objetivo: 

 Conhecer os aspectos gerais do portal Cirandas e aprender as 
funcionalidades do usuário.

 Conteúdo:
 Cadastrar um novo usuário
 Deletar um perfil
 Entrar no sistema
 Editar informações/configurações do usuário
 Sair do Sistema
 Encontrar pessoas
 Balão de pessoa
 Convidar contatos por e-mail
 Adicionar amigos
 Enviar recados para os amigos
 Respondendo recados enviados pelos amigos
 Aceitar amigos
 Resumindo esta aula

 



Cadastrar um novo usuário
 

 Desejo ser Cirandeiro. Como me cadastrar?

Primeiro, vamos clicar em 
Novo usuário, no lado esquerdo da tela



 

 

Cadastrar um novo usuário
Depois, preencha o formulário de registro com as 
informações: E-mail, Nome de Usuário, Senha e 
Confirmação de senha. Atenção com o Nome de Usuário, 
pois será o seu 'login' para entrar no Cirandas. Escolha um 
nome fácil de guardar e anote em algum lugar para não 
esquecer!



 

 

Cadastrar um novo usuário

Preencher Nome e Apelido. Clicar em Masculino ou Feminino, 
selecionar dia, mês e ano de nascimento, qual País nasceu
e preencher Estado, Cidade, CEP e Endereço. 
Aceitar o Termo de Uso e clicar no botão Registre-se



Remover um perfil
 

 Como faço para remover o meu perfil no Cirandas?

Primeiro, vamos clicar na setinha preta 
que fica no lado direito do menu horizontal, no 
canto superior à direita e
clicar na opção Painel de Controle



 

 Clicamos no botão
Remover perfil

Remover um perfil



 

 E, para concluir, vamos clicar no botão
Sim, tenho certeza

Remover um perfil



Entrar no sistema
 

 Para entrar no sistema, digitamos o
Nome do Usuário e a Senha,

E depois clicamos no 
botão Entrar



Editar informações/configurações do usuário
 

 Como faço para editar informações/configurações do usuário?

Primeiro, vamos clicar na setinha preta 
que fica no lado direito do menu horizontal, e
então clicar na opção Painel de Controle



 

 Agora, vamos clicar em 
Informações e Configurações do Perfil

Editar informações/configurações do usuário



 

 
As informações do usuário estão divididas em:

Editar informações/configurações do usuário



 

 Vamos preencher  
Informações Pessoais colocando
as informações solicitadas

Editar informações/configurações do usuário

Os campos com (*) são de 
preenchimento obrigatório



 

 

Depois, no botão 
Enviar arquivo

Editar informações/configurações do usuário

Para mudar a foto, 
clicamos no botão
Mudar Imagem



 

 

Selecionamos a foto no diretório e 
clicamos no botão Abrir 

Editar informações/configurações do usuário

Tamanho máximo do arquivo da foto: 500 KB 
Formato do arquivo: .jpg, .gif, .png



 

 Podemos definir como público e privado
as opções de privacidade apresentadas.

Editar informações/configurações do usuário

Quando um perfil é privado, os usuários que não são amigos 
e que tentam visualizar o perfil ou algum conteúdo dele, serão 
redirecionados para uma página que mostra apenas as 
informações gerais. 



Depois selecionamos as categorias 
relacionadas ao nosso empreendimento 

e nosso interesse, clicamos no 
botão Salvar

Editar informações/configurações do usuário



Sair do Sistema

Primeiro, vamos clicar na setinha preta 
que fica no lado direito do menu horizontal e

clicar na opção Sair



Encontrar pessoas
 

 Que tal começarmos procurando um Cirandeiro amigo 
que participa da Rede Social do Cirandas?

 Vamos acessar o Cirandas através do endereço 
http://cirandas.net/ e 

 Digitar Nome de usuário e Senha e clicar no botão Entrar

http://cirandas.net/


Encontrar pessoas
 

 
No menu horizontal na parte de cima da tela, 
clicar na seta preta em baixo da palavra PESSOAS



 

 

Se ele entrou recentemente no Cirandas

 Se ele coloca muito conteúdo no Cirandas
  
 Se ele tem muitos amigos no Cirandas

Senão, basta clicar na palavra PESSOAS. Na tela que irá 
aparecer, digite o nome do amigo no campo de busca e 
clique no botão busca.

Se você quiser, pode selecionar a opção de acordo com o 
perfil de seu amigo. 

Encontrar pessoas



Balão de Pessoa
 

 Agora que encontramos seu amigo Cirandeiro, 
que tal solicitarmos que ele também seja seu amigo no Cirandas?

O primeiro passo é clicar na setinha preta acima da foto do seu amigo,



 

 
Quando clicamos na setinha, o Balão de Pessoa aparece

Balão de Pessoa

 Basta clicar na palavra Adicionar. Se a 
pessoa já for sua amiga, irá aparecer a 
opção Enviar email.



 

 

Mural: lista os recados enviados para a 
pessoa

Amigos: lista os amigos da pessoa

Comunidades: lista as comunidades que a 
pessoa é membro

Adicionar: Se você não é amigo da pessoa, 
você pode rapidamente pedir para ser amigo 
clicando nesse link

Além de adicionar um amigo, 
no Balão de Pessoa, temos as opções abaixo. Você 
conseguirá ver as informações da pessoa se o perfil 
dela for público ou se ela for sua amiga.

Balão de Pessoa



Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas
 

 Como faço para convidar amigos por e-mail?

Primeiro, vamos clicar na setinha preta 
que fica no lado direito do menu horizontal e,
Depois, clicar na opção Painel de Controle



 

 Agora, vamos clicar em 
Gerenciar amigos

Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas



 

 Agora, vamos clicar lá em 
Convidar pessoas dos meus contatos de e-mail

Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas



 

 
Selecionamos a opção 
de acordo com o que desejamos
e clicamos no botão Próximo

Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas



 

 
Se nossa seleção foi
Manualmente (campo em branco), 
devemos digitar os e-mails dos amigos 
e depois clicar no botão Convidar meus amigos

Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas



 

 
Se nossa seleção foi Gmail, Yahoo ou Hotmail, 
preenchemos Nome de Usuário e Senha 
clicamos no botão Próximo 
e automaticamente os e-mails de 
nossos contatos serão trazidos para o Cirandas.

Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas

Escolha a opção, 
de acordo com o 
seu e-mail.



 

 

Selecionamos o(s) amigo(s) 
e clicamos no botão Convidar meus amigos

Convidar contatos de e-mail para entrar no Cirandas



Adicionar amigos
 

 

Para adicionar um amigo, colocamos o nome dele 
no campo de busca e apertamos a tecla enter



 

 

Selecionamos o amigo e clicamos no botão Adicionar amigo

Adicionar amigos



Enviar recados para os amigos
 

 Já sabemos localizar um amigo, agora vamos 
Enviar um recado para ele. Primeiro, acessamos 
o perfil de nosso amigo...



 

 
Depois, digitamos a mensagem no campo 
Mural de e clicamos em Deixar um recado.

Enviar recados para os amigos



Respondendo recados enviados pelos amigos
 

 Vamos responder os recados enviados pelos amigos?
Começamos clicando no botão Responder



 

 

Digitamos a resposta no campo 
abaixo do recado do amigo,
e clicamos no botão 
Deixar um recado

Respondendo recados enviados pelos amigos



Aceitar Amigos
 

 Para aceitarmos um amigo no Cirandas,
acessamos nosso painel de controle e
clicamos no botão Processar solicitações



Selecionamos Aceitar, Rejeitar ou Pular 
e clicamos no botão Aplicar

Aceitar Amigos

Aceitar:  teremos um novo 
amigo no nosso perfil
Rejeitar:  para pessoa que 
não desejamos que seja 
nosso amigo
Pular:  deixamos para decidir 
mais tarde se aceitamos ou 
rejeitamos a pessoa como 
amigo



Resumindo esta aula

Vamos relembrar o que vimos neste módulo?

● Para participarmos de uma Rede Social, é preciso fazer o nosso cadastro no Cirandas, 
entrar no sistema e configurar nosso perfil.

● Em seguida, procuramos as pessoas, enviamos, recebemos e aceitamos seus convites, 
através do sistema, formando nossa rede de amigos. 
O convite também pode ser feito por e-mail.

● Aprendemos a enviar e responder recados para os amigos por meio do Cirandas.

● Agora, sabemos como remover um perfil.

● Concluido o acesso ao Cirandas, basta sair do Sistema.



Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil. Para ver uma cópia desta 
licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/.
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Este material foi gerado para ensino a distância do Cirandas.net, para contribuir na formação de pontos de apoio 
Cirandas, no âmbito da Solução TIC Assessoria Cirandas (ação do Programa Voluntariado Corporativo 
Petrobras, em parceria com o SOLTEC/UFRJ - Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ e com o FBES – 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária).
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