
 

 

 

 

 

 

Publicação de Agenda de Autoridades 

 

 

 

 

 

 



 

Acesso ao portal do MAPA 

Primeiramente precisamos acessar o site do Ministério da Agricultura por 

meio da url: http://www.agricultura.gov.br/ 

 

 

 

Logo após, vamos ao rodapé do portal. 

 

No item “Acessos” clique em “Acesso Restrito”. 

http://www.agricultura.gov.br/


 

 

Será exibido a tela acima, entre com o seu login e senha de rede. 

 

Logo após, o portal vai exibir a mensagem abaixo: 

 

Agora você está logado no portal com suas credenciais. Vamos para a Agenda 

de Autoridade na área de “Destaques” do portal, veja abaixo: 

 

 

Encontre sua autoridade e clique no título do cargo dele(a). Será exibido a 

tela inicial de publicação de agenda, veja abaixo:  



 

 

Agora vamos incluir uma agenda diária – clique em “Adicionar Agenda Diária” 

 

 

 

 



 

Adicionar Agenda Diária 

 

 

Entre com a data da agenda  

 

 



 

O nome da Autoridade já vem preenchido  

 

 

 

Local do compromisso – coloque neste campo onde será realizado a atividade  

 

Neste campo abaixo, podemos deixar vazio  

OBS: Caso seja uma atividade única, ex:  Despachos internos, Viagem ao 

Chile, pode ser colocado aqui, caso tenha várias atividades e que tenha 

diversos horários, o lançamento destas atividades será feito em 

Adicionar Compromissos  

 

Depois de preenchido clique em salvar  



 

 

Vamos cair nesta tela, lembre-se de publicar a agenda no botão  acima em 

vermelho clique nele e clique em “Publicar”  

 

Feito isso, o dia da agenda vai ficar 

em azul no calendário lateral  



 

 

Clique na data da agenda publicada para 

verificar se a agenda do dia foi publicada. 

Agora vamos adicionar os compromissos 

desta agenda neste dia. 

Podemos clicar na data que queremos e 

colocar os compromissos, será exibido a 

seguinte tela: 

 

 

 



 

Podemos clicar no item “adicionar compromissos” para adicionar mais 

compromissos. 

Adicionar compromisso 

 

No compromisso, temos mais informações a serem preenchidas, as 

informações obrigatórias são marcadas por um quadradinho vermelho, 

são:  Data e hora de início; data e hora de término e Compromisso . 

As demais informações, não são obrigatórias, mas devem ser inseridas 

sempre que possível: 
- Nome da autoridade 

- Data e hora de início   

- Date e hora de término   

- Compromisso   

- Outros participantes 

- Pauta 

- Local do compromisso 



 

Após o final do preenchimento dos dados do compromisso, clique em 

salvar. Depois disso, será exibido a tela abaixo lembre-se de publicar o 

compromisso clicando em privado e depois em publicar.  

 

 

Verifique no calendário se sua agenda foi publicada, caso tenha alguma 

dúvida, estamos à disposição pelo telefone: (61) 32182375 


