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A arte desafia a
tecnologia, e a
tecnologia inspira a
arte”

JOHN
LASSETER
diretor e animador



Neste mundo
tecnológico  é

fundamental fazer as
conexões certas, entre

pessoas que você
conhece, confia, admira

ou reconhece o trabalho.
 

O Portal AGES é um
canal para você

construir e aperfeiçoar
sua própria rede de

comunicação, que será
multiplicado por muitos
outros profissionais do
livro, e terá muito valor

com a interação de
cada associado.

AGES | Diretoria de Tecnologia



Apresentamos os conceitos:

Perfil de Acesso PORTAL AGES Página do
Associado Mini-blog.

 É a página no site da
AGES com funções 

 disponíveis apenas aos
associados.

Para acessá-la, você
precisa ter o Perfil de

Acesso. 
No Portal você pode enviar
informações para Página
do Associado, acessar o
Estatuto da AGES, fazer

suas publicações no Mini-
blog, solicitar suporte de

tecnologia, enviar o
comprovante de quitação

da anuidade e  entre
outros. Pense nele como
algo semelhante a um

portal acadêmico.

A Página do Associado,
é uma página de acesso
público dentro do site da

AGES com o endereço
ages.org.br/seunome
acessada a partir da
página "Associados".
 Ela é editada pela

Diretoria de Tecnologia,
quando você envia as

informações pelo Portal
AGES, e traz sua

biografia, livros, e os
textos que você publica

em seu mini-blog.
 É como se fosse um

pequeno site teu dentro
do site da AGES.

 

É o perfil interno do site,
para que você tenha

acesso ao Portal AGES.
Na primeira vez que você
logar no portal criará um

login e senha, e uma
biografia e foto que você
mesmo edita. Este perfil
é privado, e apenas os
outros associados da
AGES que já tenham

acesso ao Portal
poderão ver. 

É como se fosse a chave
da casa, sabe? Com

uma etiqueta de
identificação sua.

 

O Mini-blog é o seu
espaço para escrever, 

editar, postar e
compartilhar seus textos,

fotos, vídeos, poemas,
notícias, resenhas ou

qualquer material que é
interessante torná-lo

público para sua
carreira. 

Mas lembre-se, o Mini-
blog é de acesso
público, ficando

disponível na sua Página
do Associado" e também
na página "Notícias dos
Associados" dentro do

site AGES.
 



Resumindo:

Perfil de Acesso PORTAL AGES Página do
Associado

Mini-blog.

 ACESSO APENAS DOS
ASSOCIADOS;

 
NECESSÁRIO LOGIN E

SENHA QUE É O PERFIL DE
ACESSO;

 
ONDE VOCÊ ENVIA DADOS
E RECEBE INFORMAÇÕES

DA AGES.

ACESSO PÚBLICO,
QUALQUER PESSOA

PODERÁ VER;
 

VOCÊ ENVIA AS
INFORMAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES E
A DIRETORIA DE

TECNOLOGIA EDITA E
DISPONIBILIZA.

É PRIVADO, APENAS OS
OUTROS ASSOCIADOS

LOGADOS TERÃO ACESSO
AO SEU PERFIL COM FOTO
E BIOGRAFIA QUE VOCÊ

EDITA;
 

É O SEU LOGIN E E-MAIL
PARA ACESSAR O PORTAL;

 
COM ELE VOCÊ PODE

COMENTAR E CURTIR AS
OUTRAS PUBLICAÇÕES DO

SITE.
 
 
 

É DE ACESSO ṔÚBLICO;
 

FICA DISPONÍVEL NA SUA
PÁGINA DO ASSOCIADO E
TAMBÉM NA ABA NOTÍCIAS

DOS ASSOCIADOS;
 

ESPAÇO ONDE VOCÊ
PUBLICA SEUS TEXTOS E

NOTÍCIAS.
 



1° Passo: Criar seu Perfil de
Acesso

4 :  A GUARDE  UM
E- MAIL  DE

CO NF IRMAÇÃO
Em até 72 horas seu e-mail

receberá a liberação de

acesso. Quando receber você

já poderá acessar o PORTAL

AGES.

2 :  C L IQUE  EM
"PORTAL  AGES"

Botão amarelo na barra

superior.

3 :  CR IE  O  SEU
PERF I L

Clique em 

"Novo neste site? registre-se"

Registre com seu e-mail 

e crie sua senha, ou com o

Facebook/Google.

1 :  ACESSE  O
S ITE  DA  AGES

www.ages.org.br



2° Passo: Acessar o
PORTAL AGES

1 :  LOGAR 
Clique em "Portal

AGES" e  depois em
"Login com E-mail",

se você escolheu e-
mail, ou na rede

social que você se
cadastrou.

2:  BOAS-VINDAS 3:  DESFRUTE
Receba as boas
vindas do Portal.
Depois de ler a

janela basta clicar
no "X"  ou "vá ao

Portal" para acessá-
lo.

Aproveite o 
PORTAL AGES. 
Crie uma nova

publicação em seu Mini-
Blog, ou quem sabe, nos

envie as informações
para a Página do

Associado.



1: Após você logar no Portal
AGES, basta clicar em "Enviar
Informações para a sua Página
do Associado"

3° Enviar
Informações

para a Página
do Associado

2: Preencha o
formulário,
carregue a
sua foto de
perfil e as
imagens de
capa dos
seus livros.
Clique em
ENVIAR.

3: Assim que a página ficar pronta, você será informado
por e-mail, e daí poderá seguir ao próximo passo.



4° Postar 
Notícias,

Textos,
Poemas,

Materiais,
etc...

1: Após sua página
do Associado estar
finalizada, você deve
logar no PORTAL
AGES e clicar em
"Publicar no seu Mini-
Blog".

2: Na Página que abrir, clique
em ""Criar um Post"

3: Adicione um título, Imagens, galerias, vídeos,
links e texto e quando estiver tudo pronto,

clique em "Configurações" 

4: Clique em "Categorias" na janela lateral que
vai abrir, e depois clique em cima do teu
nome  e da palavra "Associados" até elas
ficarem amarelas. Clique em Salvar abaixo, e
a janela lateral se fechará.

5: Clique em "Publicar".                        Pronto!
Sua postagem será disponibilizada na sua
"Página do Associado" e na aba "Notícias dos
Associados" assim que for verificada.



CONECTE-SE
CONOSCO

Dúvidas, informações,
sugestões e suporte 

em relação ao 
Site da AGES?

 
Envie um e-mail para:

 
tecnologia@ages.org.br


