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1. Login 

Quando o novo site da Friendship Force estiver pronto dentro de alguns meses, haverá um 

botão roxo de LOGIN no canto superior direito, onde você pode acessar sua própria página de 

membro. 

Por enquanto, porém, basta digitar my.friendshipforce.org no seu navegador. Você verá a 

tela de login do membro. Clique no botão roxo "CRIAR CONTA" no canto inferior direito da tela: 

 

A partir daí, você será guiado através de algumas perguntas curtas para criar sua conta on-line. 

Você é bem-vindo para enviar uma imagem e compartilhar algumas informações em sua seção 

de perfil se desejar (e você pode editar tudo isso mais tarde, depois que sua conta for 

confirmada pelo seu clube - veja a seção 4). No entanto, você não precisa compartilhar 

informações se não quiser. As informações mínimas necessárias para a conta do membro são 

(1) seu nome, (2) clube/país e (3) um endereço de e-mail válido. 

 

 



 

2. Navegando pela Página Inicial 

Depois de fazer logon, a primeira tela que você verá é a página inicial do membro. Por 

enquanto,vai ficar mais ou menos assim:  

     

 

No canto superior esquerdo da barra de navegação, o logotipo mudou para dizer "My 

Friendship Force" que permite que você saiba que você está no lado privado, somente para 

membros da plataforma.  

                                                                                                                                                    



É também aqui que suas mensagens mostrarão quando este recurso for criado ainda este ano. 

No lado esquerdo da tela, você verá um menu diferente que irá ajudá-lo a navegar rapidamente 

para as diferentes informações de membros que você precisa. Esta versão da plataforma tem 

apenas duas páginas: "Página Inicial” e "Painel de Controle". O resto das páginas estão em 

desenvolvimento, e é por isso que elas são cinza claro e você não pode clicar nelas. 

Finalmente, você vê a área de conteúdo principal. Esta página inicial está atualmente 

mostrando conteúdo "Notícias Internacionais", que é relevante para todos os amigos em todo o 

mundo. Atualmente, ele possui um controle deslizante de imagem que contará com quaisquer 

anúncios importantes e pode ser navegado usando as setas esquerda e direita. Há também 

uma seção que exibe os posts mais recentes do blog Friendship Force. Basta clicar em um 

post para ler mais. Há também uma seção de destaque para "Eventos Globais" que estará 

disponível em breve. 

     

O recurso final "em breve" nesta página são as guias que você vê no canto superior esquerdo. 

A guia está atualmente definida como "Notícias Internacionais", mas no futuro, você poderá 

alternar entre esta Página Inicial Global e uma Página Inicial Regional que contém conteúdos 

mais específicos. 



3.  Navegando na Painel de Controle 

Quando você clica em "Painel de Controle" na barra de menu à esquerda, você será levado 

para uma nova página de conteúdo que se parece com isso. 

 

Você verá seu Clube da Friendship Force e, eventualmente, quaisquer grupos de interesse que 

você selecionou. Grupos de interesse serão uma fase de desenvolvimento posterior do site. 

As seções acinzentadas nesta página são características que você pode esperar para ver mais 

tarde: um lugar para ver qualquer uma de suas "Journeys Futuras", "Eventos Futuros" e um 

"Calendário" pessoal. Esta página também tem guias no canto superior esquerdo que 

eventualmente permitirão um olhar ainda mais personalizado para a sua associação na 

Friendship Force, onde você poderá incluir coisas como formulários de embaixador ou anfitrião, 

pagamentos futuros e muito mais! 

 

 



4. Presidentes de Clubes e Administradores de 

Clubes 

Durante o processo de inscrição, há uma questão perguntando se você é um presidente de 

clube. Se você selecionar "sim" haverá um formulário em seu Painel de Controle para notificar 

à FFI sobre o Administrador de seu clube. O Administrador do Clube pode ser você ou qualquer 

outro membro do seu clube que verifica seu e-mail pelo menos uma vez por semana. O papel 

do Administrador do Clube é verificar as solicitações de conta de membros do clube, um 

processo simples que leva apenas um minuto: 

(1) Uma vez que a FFI tenha recebido seu formulário e identificado o Administrador do Clube, 

ele/ela recebe periodicamente uma notificação por e-mail de que novas contas do clube foram 

criadas. Pode ser uma boa ideia ter mais de um Administrador do Clube. 

(2) O Administrador do Clube faz login no painel para visualizar contas pendentes. 

(3) O Administrador do Clube clica em "Aprovar" para verificar uma conta de membro, ou 

"Rejeitar" para qualquer pessoa que se identifique erroneamente como membro do seu clube. 

Mais tarde, eles também podem usar a opção "Suspender" se alguém deixar o clube por 

qualquer motivo. 

Lembre-se: um membro não poderá editar seu perfil até que o Administrador do Clube tenha 

verificado sua conta de membro clicando em "Aprovar". 

 

 

Inscreva-se agora: my.friendshipforce.org 


