
Site da PROGRAD
Guia rápido - Administração



Apresentação

Construído em Drupal 7, o novo site da 
PROGRAD permite criar e administrar 
conteúdo personalizados de forma 
colaborativa.

O site foi desenhado sobre o tema 
University of Cambridge 1.2 cujo 
design é ajustado quando executado 
em dispositivos móveis.



Acesso à área 
administrativa

Para acessar a área administrativa do 
site basta acessar 
<www.prograd.ufop.br/user> de 
qualquer navegador de internet.

Cada colaborador terá uma conta de 
usuário e uma senha para usar no site.

Utilize suas credenciais para acessar o 
sistema no formulário de 
autenticação.

Caso o usuário tenha esquecido a 
senha poderá recuperá-la clicando na 
aba correspondente.



Gerir usuários

Para cadastrar, alterar permissões 
remover usuários clique no menu 
Pessoas.

Será aberta uma janela modal com 
uma tabela mostrando todos os 
usuários do sistema.

No último campo da tabela você terá 
opções para gerir os usuários.



Editar páginas 
básicas

Se precisar editar qualquer página 
básica você deverá acessá-la e clicar 
na aba em Editar conforme mostrado 
na imagem ao lado.

Será aberta uma janela modal com um 
editor de texto para edição do 
conteúdo. 

Após as modificações, clique em 
Salvar.



Editar páginas 
básicas

Para inserir/alterar conteúdo em 
qualquer uma das páginas do 
processo seletivo: acesse a respectiva 
página, selecione a aba de conteúdo 
que deseja inserir/alterar e clique em 
adicionar conforme indicado na 
imagem.



Inserindo um novo 
processo seletivo

Mova o cursor do mouse para 
Conteúdo>Adicionar 
conteúdo>Processo Seletivo - X, onde 
o “X” é o processo seletivo desejado.

Será aberto uma janela modal para 
preenchimento dos dados do novo 
processo de seleção: nome, descrição 
e outros.



Criar evento no 
calendário

Mova o cursor do mouse para 
Conteúdo>Adicionar 
conteúdo>Agenda, Calendário e 
Eventos.

Preencha os dados do evento 
selecione e no campo Mostrar em: 
selecione a opção Calendário 
Acadêmico.



Inserir mini-banner 
da página inicial

Os mini-banners são do tipo link. Para 
inserir um novo, acesse 
Conteúdo>Adicionar Conteúdo>Link.

No campo <image> faça upload da 
imagem que irá aparecer na página 
principal.

E em local marque a opção: Página 
inicial. Informe também um peso (nº 
inteiro) que define a ordem do 
mini-banner.



Editar mini-banners 
da página inicial

Deverá ser feita uma pesquisa de 
conteúdo do tipo link usando o título 
do mini-banner.

Clique no link editar do registro 
correspondente e efetue as devidas 
alterações.



Editar mini-banners 
da página inicial

Deverá ser feita uma pesquisa de 
conteúdo do tipo link usando o título 
do mini-banner.

Clique no link editar do registro 
correspondente e efetue as devidas 
alterações.


