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DEFINIÇÃO 

 

Os CMS´s (Content Management System — Sistema de Gerenciamento de Conteúdo) são, em grande 

parte, softwares livres, para quem pretende ter um website e não tem conhecimentos técnicos, tempo ou 

dinheiro para investir. 



UTILIDADE 

 Uma disponível ao público, o website propriamente dito e a área de administração para organizar e 

publicar os conteúdos do website. 



SURGIMENTO 

 Surgiu no final da década de 90 com objetivo de melhorar a gestão do conteúdo dos websites das 

organizações. 



FUNCIONAMENTO 

 Exemplo do Joomla: 

 Primeiramente, você deve acessar o site joomla.org, página oficial do projeto e baixa o aplicativo 

atualizado. A seguir, você deve criar um banco de dados MySQL e associar com seu nome de usuário 

no Joomla! Feito isso, você terá que enviar os arquivos para o servidor web utilizando um FTP.  Ao 

finalizar o processo, a administração do seu site será feita através de uma página de Internet  



VANTAGENS 

 Possibilidade de criar uma equipa de autores com diferentes níveis de permissão;  

 Cada autor pode publicar na sua área de conhecimento e atuação;  

 Harmonia estética em todo o website;  

 Flexibilidade na edição dos conteúdos, a partir de qualquer lugar e a qualquer hora;  

 Gestão de versão dos conteúdos. 

 



EXEMPLOS 

 Vignette:primeiro sistema CMS comercial que apareceu no mercado 

 Drupal:Um dos CMS mais populares, neste caso gratuito e open source 

 Mambo: Um sistema CMS livre e gratuito, criado em PHP 

 Joomla!: É um CMS de código livre, também criado em PHP 

 Wordpress: O CMS para a criação de blogs por excelência 

 OsCommerce: O sistema gerenciador de conteúdos de código livre 



SITES QUE UTILIZAM CMS: 

 Globo; 

 Embolacha; 

 UFPR; 

 Data.gov; 

 R7. 
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