PDDE Interativo – Gerenciamento de Perfis – Nova versão 2018
Foi disponibilizado no sistema PDDE Interativo uma nova versão para a funcionalidade de gerenciamento de usuários
e de perfis para as redes estaduais e municipais.
A nova versão dessa funcionalidade deve ser acessada da seguinte maneira:

Tela 1.1 – Nas abas dos programas e ações, clique na opção “Administrativo”
Gerenciamento de
acessos Clique
“Administrativo”

Tela 1.2 – Na nova interface, já aplicada aos módulos “Educação Conectada”, “Administrativo” e “PDDE Interativo”,
selecione a opção “Administrativo” no combo box

Se já estiver logado na nova
interface, no combo box,
selecione “Administrativo”

Tela 2.1 – Na nova interface, no menu à esquerda da tela clique em “Gerenciamento de Perfis”
Clique
“Gerenciamento
de Perfis”

Tela 2.1 – O sistema disponibiliza a “Lista de Perfis” que poderão ser gerenciados pelo usuário logado no sistema.
Nesse exemplo utilizamos o perfil de “Dirigente Municipal”.
A regra para gerenciamento dos perfis não se alterou. Assim, o Dirigente Municipal pode gerenciar todos os perfis
da sua rede, já o Coordenador PDDE Municipal, perfil logo abaixo do dirigente, também pode gerenciar todos os
perfis da rede, excluindo-se o de Dirigente, e assim sucessivamente para os outros perfis (Comitê Municipal, Equipe
de Apoio Municipal, Consulta Municipal).

Lista de perfis
Selecione o perfil
a ser gerenciado

Tela 2.2 – Selecione o perfil a ser gerenciado ou utilize os filtros disponíveis
Após selecionar o perfil desejado a ser gerenciado clique na opção “Buscar”
Em seguida o sistema exibirá o nome ou os nomes a serem gerenciados de acordo com o perfil solicitado.
Clique no botão verde “Editar” ao lado no nome do usuário a ser alterado.

Utilize os filtros
para localizar um
usuário a ser
gerenciado

Clique em “Buscar”
Clique em “Editar”

Tela 2.3.1 – O sistema exibirá as informações do usuário. Os campos “Nome” e “Gênero” não poderão ser editados,
pois estão vinculados ao CPF conforme o cadastro na Receita Federal. Os demais campos podem ser alterados.

Proceda a
inclusão/alteração dos
dados do usuário

Tela 2.3.2 – Após o preenchimento ou alterações dos campos com as informações do usuário, proceda da seguinte
maneira:
a. Caso seja necessário o envio de senha para o usuário, na opção “Reenviar senha para o usuário” clique na
opção “Sim”. O sistema enviará no e-mail do usuário a senha de acesso ao sistema.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o e-mail cadastrado esteja correto.
b. Em seguida, clique na opção “Ativar Perfil”.

Caso necessário
enviar/reenviar senha
de acesso clique em
“Sim”

Após a
inclusão/correção dos
dados do usuário
clique em “Ativar
Perfil”

Tela 3 – Gerenciamento de Diretores – A vinculação de Diretor das escolas deve ser feito no PDDE Interativo e
segue as mesmas regras da versão anterior do sistema

Clique no ícone
“Gerenciar Diretor” na
lista de escolas da
rede

OBSERVAÇÃO:
Para acessar os programas dos anos anteriores, no combo box, selecione a opção desejada. O sistema redirecionará
para a versão anterior.

Para acessar os programas
dos anos anteriores,
selecione a opção desejada
no combo box.

