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TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DE UM TWITTER 

 

Esse tutorial foi feito com objetivo de esclarecimento de como fazer uma conta 

no Twitter.  

Twitter é uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos 

usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 

140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por meio do website do serviço, por SMS 

e por softwares específicos de gerenciamento. Ele resume em seguir as pessoas, é 

fazer com que elas te sigam também. 

As atualizações são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e também 

enviadas a outros usuários seguidores que tenham assinado para recebê-las. As 

atualizações de um perfil ocorrem por meio do site do Twitter, por RSS, por SMS ou 

programa especializado para gerenciamento.  
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PASSO A PASSO 

1º passo 

Acessar o site do twitter. www.twitter.com. Aperte na opção sign up. 

 

             Fonte: www.twitter.com. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

  

1.1  Prencha seus dados como: nome, e-mail, senha e nome que você vai utilizar no 

twitter. Depois aperte na opção “Create my account” (Criar a minha conta). 

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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                       Fonte: www.twitter.com/signup. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

1.2 Opção criar conta. 

 

        Fonte: www.twitter.com/signup. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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2º passo 

Selencione tópicos do seu interesse. Se não for do seu interesse aperte no botão do  

final da página “Next Step: friends” (Próximo passo: amigos). 

 

         Fonte: www.twitter.com/#!/welcome/interests. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

 

3º passo 

No caso de você ter selecionado tópicos de interesser. Vai aparecer uma lista de 

pessoas, entidades.. se você quiser seguir e só apertar onde esta escrito a palavra 

“Follow” (siga).  

http://www.twitter.com/
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               Fonte: www.twitter.com/#!/welcome/interests. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

3º passo 

Você pode achar seus amigos pelo hotmail, gmail, yahoo e Linkedin. Se quiser ignorar 

e só ir direto para opção “Skip import” 

http://www.twitter.com/
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                   Fonte: www.twitter.com/#!/welcome/import. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

 

4º passo 

O twitter pede para você confirmar a sua incrição.  A confirmação será feita no e-mail 

que você forneceu. Depois que você confirma sua inscrição a página inicial do twitter 

abrirá. 

 

http://www.twitter.com/
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            Fonte: www.twitter.com/#!/. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

 

4.1 Entre no e-mail para obter a confirmação. 

 

http://www.twitter.com/


                             Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Ação para cidadania e acesso livre à informação 

 

O conteúdo deste documento é de responsabilidade de seus autores. 

João Pessoa, Maio de 2011  

 
 

 

                Fonte: www.hotmail.com. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

4.2 Após a confirmação irá abrir a página principal do twitter. 

 

      Fonte: www.twitter.com. Capturada em: 15 de maio de 2011. 

http://www.twitter.com/
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5º passo 

Escrever uma mensagem. Você tem 140 caracteres disponíveis. Depois de escrever 
aperte em “ tweet”. Pronto sua mensagem foi postada. 

 
        Fonte: www.twitter.com/#!/. Capturada em: 15 de maio de 2011. 
 

 
        Fonte: www.twitter.com/#!/. Capturada em: 15 de maio de 2011. 
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