
COMO ACESSAR O NOVO SISTEMA DE LISTAS? 

 Acesse o endereço http://www.listas.ufba.br 

 Clicar no link “Administração” conforme imagem abaixo: 

 

Tela inicial – www.listas.ufa.br 

Em seguida, será exibida a tela abaixo, onde deverão ser preenchidos os campos em 
destaque, com o usuário e respectiva senha, em seguida clique em “Iniciar sessão”. 

 

Após o iniciar a sessão, poderá observar do menu lateral direito a imagem abaixo: 

 

Através deste menu, poderá selecionar a lista que deseja administrar, clicando no botão 
“Administrar”. 

 

http://www.listas.ufba.br/
http://www.listas.ufa.br/


Após clicar no botão “Administrar”, será exibida a imagem abaixo, correspondente á lista 
selecionada. 

 

COMO CADASTRAR / REMOVER MEMBROS DE UMA LISTA? 

É importante observar a opção em destaque, “Revisar membros”. Através dela você poderá 
realizar inscrição de novos membros, assim como remove-los se achar necessário. Observe a 
imagem abaixo, onde é possível: 

 Adicionar um novo membro; 

 Localizar um usuário existente; 

 Remover um ou mais membros, se achar necessário. 

 

 

 

 



COMO MODERAR NOVAS MENSAGENS DE UMA LISTA? 

É necessário acessar o painel administrativo da lista desejada, como informado anteriormente. 
No menu lateral acesse a opção “Avaliar > Mensagem”. Esta opção só estará disponível caso 
existam mensagens pendentes de moderação. Observe a imagem abaixo:  

 

Após clicar na opção acima, será exibida a tela abaixo: 

  

Como na imagem acima, poderá observar as mensagens pendentes de moderação. 

Para libera-las, clique na mensagem correspondente e em seguida em Distribuir.  

Caso queira rejeitar a mensagem, selecione-a e clique no botão Rejeitar. Clicando nesta 
opção, o remetente receberá uma mensagem padrão, informando-o da rejeição. Para 
rejeitar a mensagem sem notificação, selecione a mensagem, em seguida a opção 
“Reject without notification” e por fim, clique no botão “Rejeitar” 

 

 



DÚVIDAS ? 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com um dos nossos canais de 
comunicação com o usuário. 

 

Central de Serviço UFBA 

 (71) 3283-6100 

helpdesk@ufba.br 
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