
Guia de Cadastro para Causas

#FaçaOBem



Tempo aprox.: 15 minutos

Registro de Usuário



Ao acessar solarsocial.net clique no botão Login para fazer seu registro e acesso no site

Registro e Acesso

http://www.solarsocial.net/


Registro e Acesso
Clique em cadastre-se para se registrar, escolha um nome de usuário, informe seu e-mail de contato 

(certifique-se que digitou o endereço corretamente), escolha a opção Causa, marque a opção Termos 
e Condições (você pode conferir nossos termos no botão ao lado do Login), escreva os caracteres 

igual aos mostrados e clique no botão Inscrever-se.



Após concluir o processo, uma confirmação no topo da página será mostrada. 
Verifique então o e-mail informado no cadastro

Registro e Acesso



A mensagem que aparecerá para você é semelhante a mostrada abaixo.
OBS: caso não chegue o e-mail, espere de 5 á 10 minutos e atualize sua caixa de entrada. A 
mensagem também pode ter ido para a sua caixa de Spam ou o endereço de e-mail ter sido 

digitado incorretamente na hora do cadastro.

Registro e Acesso



Clique no link informado no e-mail para definir uma senha de acesso

Registro e Acesso



Defina uma senha no campo informado e clique no botão azul

Registro e Acesso



Registro e Acesso
Clique novamente no botão Login, na opção Login abaixo, informe seu nome de 

usuário ou e-mail, a senha criada e clique no botão Fazer Login.



Após fazer login, clique na área indicada e depois no botão Conta ou Minhas Causas

Registro e AcessoRegistro e Acesso



Tempo aprox.: 45 minutos

Criação da Página



Registro e Acesso
Em seu painel administrativo, no menu Causas, clique no botão Adicionar Novo



1

2

3

1: Insira o nome da Causa (usaremos como exemplo a entidade Associação São Francisco). 
2: Escolha o link público da causa. 3: Escreva uma breve descrição da causa. 

Nome, Link e Descrição

http://solarsocial.net/item/associacao-sao-francisco/


1 e 2: Escolha a categoria e localização da causa 
OBS: caso não tenha, deixe em branco que adicionamos posteriormente

Categoria e Localização
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1: Escolha a imagem de miniatura (visível na página inicial do site, em resultados da 
busca e como primeira imagem da galeria de fotos). 2: Escolha um subtítulo para a Causa

Miniatura e Subtítulo
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1: Defina o cabeçalho (banner) como Imagem. 2: Faça o upload da foto ou arte do 
banner (tamanho ideal 1350x550). 3: Coloque 550 na altura do cabeçalho. 4: Informe 

o endereço da causa e clique em Encontrar para certificar que a localização está 
correta (no botão Vista da Rua você pode verificar e fazer ajustes pelo satélite)

Imagem do Cabeçalho e Endereço
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1: Insira o telefone da causa (você pode adicionar quantos números quiser clicando em adicionar 
novo item). 2: Insira o e-mail de contato da causa e deixe habilitado os botões de visibilidade e 

contato via e-mail. 3: Insira o site da causa e abaixo dê o nome de legenda do site (EX: Site Oficial)

Informações de Contato
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Deixe habilitado o botão e informe os Horários de Funcionamento. 
No campo Nota você pode colocar informações adicionais dos horários de abertura

Horário de Abertura



Deixe habilitado os botões de Redes Sociais, no campo Entrada selecione o ícone da 
rede (Facebook, Youtube, Instagram...) e informe o endereço correspondente em 
Link. Você pode adicionar quantas redes quiser clicando em adicionar novo item.

Redes Sociais



Em Galeria de Fotos deixe habilitado o botão Mostrar, no campo Entrada selecione a foto e coloque 
uma legenda. Selecione quantas imagens quiser clicando no botão Adicionar Novo Item. OBS: Por 

padrão, a primeira foto da galeria será a foto de miniatura, determinada anteriormente. 

Galeria de Fotos



Deixe habilitado o botão Mostrar, não adicione nada no campo Entrada,  e na área Selecione os tipos 
de ajuda que deseja escolha as formas que o visitante do site pode ajudar a sua causa. Caso o seu tipo 

de ajuda não tenha neste campo, informe após o cadastro no e-mail atendimento@solarsocial.net

Doações Aceitas

mailto:atendimento@solarsocial.net


1: Em Dados Adicionais informe a média de pessoas atendida por mês, o público atendido 
(crianças, adolescentes, adultos e idosos), e os registros da causa (CNAS, Utilidade Pública...). 

Dados Adicionais

1



Após preencher o cadastro, clique em Visualizar Alterações para visualizar a página de forma pública, 
e Enviar para Revisão para que possamos fazer uma avaliação da página e publicá-la caso esteja 

dentro dos nossos Termos e Condições. Uma vez publicada, você poderá fazer atualizações quando 
necessário no mesmo botão.

Finalizar Cadastro

http://solarsocial.net/termos-condicoes/


Outras Funções



Na área Eventos, Clique em Adicionar Novo para adicionar um novo evento ou 
Editar para editar um evento já existente. Caso a iniciativa tenha várias unidades cadastradas 

na mesma conta, você pode relacionar o evento criado à página da unidade que quiser.

Cadastrar ou Atualizar Eventos

Cadastro de Evento



1: Insira o nome do Evento. 2: Escolha o link público do Evento. 3: Escreva 
uma breve descrição do evento. 4: Escolha a categoria Eventos das Causas.

Dados Básicos

Cadastro de Evento
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1: Escolha a cidade do Evento. 

Dados Básicos

Cadastro de Evento

1



1: Escolha a imagem principal do Evento 
2: Em Cabeçalho do Evento determine se a área superior terá uma imagem de banner ou não. Caso 

tenha, selecione em Imagem de cabeçalho (tamanho ideal: 1350x550)

Imagens do Evento

Cadastro de Evento
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1: Escolha a data do Evento. Você pode definir uma data única, com inicio e término, e seus 
respectivos horários clicando no ícone do calendário. Caso o evento seja recorrente adicione quantas 
datas quiser no botão adicionar novo item. 2:  Informe o valor e informações de ingressos caso tenha.

Datas e Ingressos

Cadastro de Evento
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1: Escolha a causa/item que será a organizadora do evento. 2: Defina se o Evento será no mesmo
local da causa ou informe um endereço diferente, clicando em Encontrar para certificar que a 

localização está correta (no botão Vista da Rua você pode verificar e fazer ajustes pelo satélite).

Organizador e Localização

Cadastro de Evento
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Após preencher o cadastro, clique em Visualizar para visualizar a página de 
forma pública e em Publicar para coloca-la no ar. Uma vez publicada, você 

poderá fazer atualizações quando necessário no mesmo botão.

Finalizar Cadastro

Cadastro de Evento



Na área Avaliações você poderá visualizar e aprovar as avaliações feitas por visitantes do site 
para a causa. Aqui o Solar Social também avaliará com frequência as causas que periodicamente 
derem feedbacks de doações recebidas através da plataforma, com o intuito de trazermos cada 

vez mais melhorias para o sistema através de relatórios de alcance e desempenho.

Monitorar Avaliações

Avaliações



Se a sua causa vende produtos com recorrência, cadastre uma chamada 
na área Ofertas Especiais, clicando no botão Adicionar Novo.

Ofertas Especiais

Produtos



www.solarsocial.net
#FaçaOBem em

Suporte Técnico: atendimento@solarsocial.net
Apresentações e Tutoriais: solarsocial.net/comofunciona

mailto:atendimento@solarsocial.net
http://www.solarsocial.net/comofunciona

