Na prática o Joomla! é um sistema através do qual usuários sem experiência
em HTML ou programação (PHP) podem criar e gerenciar seus próprios sites, blogs, lojas
virtuais, jornais e revistas online, portais de conteúdo, etc. Na teoria o Joomla! é um
dos principais sistemas de gerenciamento de conteúdo (em inglês: Content
Management System - CMS), desenvolvido em PHP, open source (gratuito), que possui
versões em 64 idiomas e, segundo o seu site, já teve mais de 35 milhões de downloads
desde o seu lançamento em 2005.
Através dessa ferramenta é possível criar sites com uma grande variedade de
funcionalidades (plugins e extensões) que em 2013 já passam de 10 mil opções.
Quando você cria um site com Joomla!, todas as características básicas do site, como
login de usuários, criação, edição e publicação de conteúdo, publicação de
propaganda, etc, já são recursos pré-programados e prontos para serem
utilizados – basta configurá-los.
Há milhões de sites feitos em Joomla! na Internet: há uma estimativa de que 2,8% de
todos os sites da internet já utilizam o Joomla!
Apesar da grande simplicidade de uso, o Joomla! é muito poderoso e interessante
também para Web Designers experientes pois permite criar de forma
simplificada alguns sites que normalmente custariam muitos dias de trabalho.
Obviamente quem tem experiência com HTML5, CSS3 e PHP pode personalizar ainda
mais o resultado e criar sites incríveis rapidamente!
Alguns exemplos de sites criados e gerenciados com Joomla!:

►

Este curso é dirigido a quem quer
aprender a criar sites, blogs, lojas
virtuais, portais de conteúdo e etc,
utilizando a ferramenta Joomla!

►

http://www.freicanecashopping.com/paulista/

(imagem)
http://www.timessquare.com/

(imagem)
http://www.harvard.com/

>

Pré-requisitos

Bons conhecimentos de informática e
bastante experiência com Internet
(como usuário). Para incrementar os
resultados obtidos com esta
ferramenta, recomendamos que o
aluno também faça o curso de HTML5
+ CSS (mas não é obrigatório!)

►

Instrutores

Todos os nossos instrutores têm mais de
3.000hs de experiência e têm
certificações oficiais Microsoft como:
MCAS - Microsoft Certified Application
Specialist, MCT - Microsoft Certified
Trainer e outras.

►

(imagem)

A quem se destina

Obs.:

Para conferir mais sites feitos com Joomla!, acesse:
http://community.joomla.org/showcase/
Para mais informações sobre o Joomla!, acesse:
http://www.joomla.org/

Os principais tópicos abordados no curso de Joomla! da CompuClass são:
► Instalação
► O Painel de Administração
► Arquivos e Banco de Dados
► Elementos do Joomla
► Gerenciamento e Configuração de Conteúdo
► Status e Lixeira
► Utilizando Templates
► Estilos do Joomla!
► Navegação e Menus do Joomla!
► Usuários, Permissões e Opções
► Níveis de Acesso
► Email em Massa
► Gerenciamento de Extensões
► Gerenciamento de Módulos
► Gerenciamento de Plugins

