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Perfil de UsuárioPerfil de Usuário  

de nossos bloguesde nossos blogues



Projeto UCA

Vá até   http://www.blogger.com   efetue login com  seu  nome de usuário e senha 
do Google e depois   clique em  Editar seu perfil.

http://www.blogger.com/


Projeto UCA

 É interessante ativarmos o compartilhamento do perfil.

 Por questões de privacidade, 
não é obrigatório  exibirmos 
nossos nomes completos e 

nossos emails.



Projeto UCA

 O nome colocado aqui é o que 
aparecerá abaixo das suas postagens



Projeto UCA

 Use a câmera do seu laptop, 
tire sua foto e depois envie o arquivo.

A foto é especialmente  importante  
quando o blog é aberto para uma  

formação, como é o nosso caso, e esta 
formação é  preferencialmente a 

distância. A foto nos ajuda a lembrar 
“quem é quem”, depois dos encontros 

presenciais.



Projeto UCA

 Depois de enviada, sua imagem 
aparece aqui.



Projeto UCA

 É importante preenchermos estes campos 
adequadamente, se temos interesse em ler 
blogs de pessoas com  profissões e 
interesses semelhantes aos nossos e se 
queremos ser encontrados por outros 
blogueiros.

No campo Interesses, recomendamos que  
vocês coloquem os termos Projeto UCA.

Se todos os participantes desta formação o 
fizerem, teremos acesso a inúmeros  blogs, 
criados durante as formações UCA de todo 
o Brasil. 



 Depois de preencherem os campos, não esqueçam de clicar em  

Projeto UCA

 Um vez tendo gravado o perfil veremos:
 

 Clique para ver o perfil 



 Neste blog-exemplo o perfil atualizado aparece assim:

Projeto UCA



Projeto UCA

 Observe como algumas 
informações fornecidas  
aparecem como links.



Projeto UCA

São estes links que nos ajudam 
a encontrar “blogueiros” que 
exercem a mesma profissão ou 
têm interesses semelhantes aos 
nossos.



Chegamos aqui clicando em 
Atividade: Ensino  



Chegamos aqui clicando em 
Interesses: artes visuais  



No blog,   o perfil aparece assim.  A aparência, naturalmente,  depende do 
modelo de blog escolhido.

Agora vamos para as
Configurações do blog

file:///C:/Users/Iris/Documents/Formacao/blog/configuracoes_blog.pdf
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