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Apresentação

Este Projeto de Pesquisa é uma iniciativa conjunta do Instituto Brasileiro de 
Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (IBICT)  e  da  Fundação  Nacional  de  Artes 
(Furnate).  Seu  objetivo  principal  é  a  produção  e  a  implementação  de  uma  nova 
estratégia digital para os acervos e informações de relevância da Funarte, visando a 
reformulação de seu portal de informações e repositório digital. 

Os resultados esperados para este projeto são:

1. Diagnóstico do acervo da Funarte;

2. Repositório  digital  da  Funarte  migrado por  meio  de  estratégia  de  criação  e 
metodologia, com foco nos acervos já digitalizados no CEDOC;

3. Portal Funarte Digital;

4. Produções  teóricas  e  demais  atividades  de  pesquisa,  como  workshops, 
voltados para a área da Ciência da Informação.

O presente relatório apresenta todas as atividades executadas para se atingir a 
implementação do Resultado 3: Portal Funarte Digital.
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1ª PARTE 

 1.1  Introdução

O  portal  da  Fundação  Nacional  de  Arte  (Funarte)  possui  relevância  no  âmbito  de 
incentivo e disseminação das atividades artísticas e culturais no território nacional. Criada em 
1975 pelo  ministro Ney Braga,  os objetivos  da instituição são “o  incentivo à  produção e  à 
capacitação  de  artista,  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  a  preservação  da  memória  e  a 
formação de público para as artes” (FUNARTE, 2019, n.p).

O portal Funarte é utilizado pelo público especializado e também, por um público geral  
não especializado,  tais como professores universitários,  pesquisadores,  estudantes,  artistas, 
biógrafos e pessoas que têm interesse em arte e cultura nacional e internacionalmente. Essas 
pessoas acessam o portal com o intuito de tomarem conhecimento das notícias recentes, dos 
editais,  da  agenda  cultural,  dos  acervos  disponibilizados  e,  ainda,  consultar  informações 
referentes à própria instituição Funarte.

Sendo  o  acervo  artístico  e  cultural  do  Brasil  tão  vasto,  é  fundamental  que  sejam 
utilizadas tecnologias digitais para preservação, integração dos mesmos e, ainda, para permitir  
que se tornem acessíveis para toda a população. Ainda que o portal Funarte supra de certo 
modo tal demanda, surgiu a necessidade do tratamento de seu conteúdo, reestruturação de 
acesso e navegação,  bem como de um novo design de interface para o portal  Funarte,  na 
medida  em  que  o  mesmo  demonstrava  algumas  deficiências  em  relação  às  suas 
funcionalidades, assim como necessidade de utilização tecnologias e ferramentas atuais que 
priorizem o acesso à informação de modo eficaz e eficiente, em vista de obter um novo portal 
com design contemporâneo, interativo, acessível e funcional.

O novo portal foi desenvolvido pela equipe do Laboratório de Políticas Públicas (L3P) 
em parceria  com o Instituto  Brasileiro  de  Informação em Ciência e  Tecnologia (IBICT)  e  a 
equipe interna da Fundação Nacional  de Arte (Funarte),  durante dos anos de 2018 e 2019. 
Durante  esse  período,  foi  desenvolvido  o  projeto  com foco  no design  de  informação e  de 
interfaces,  resultando em um protótipo funcional que foi  validado e implementado, sendo a 
apresentação e fechamento do projeto com previsão para conclusão  em meados de 2019.

O design possibilita a solução de problemas de comunicação visual, de funcionalidade 
e de interação por meio do planejamento, desenvolvimento e validação de todas as etapas do 
processo. Por meio do design é possível, ainda, ter um portal funcional e com arquitetura de 
acesso  e  navegação  eficiente,  transmitir  conceitos  almejados,  e  ainda,  efetivar  atributos 
relacionados ao apelo estético de modo deliberado, por meio de fundamentos de linguagem 
visual, com elementos dinâmicos e elegantes, favorecendo a pregnância da forma, entre outras 
questões técnicas relacionadas. 

Feitas as explicações introdutórias, vale indicar que este relatório tem como objetivo 
apresentar o desenvolvimento de uma nova interface para o portal Funarte. Tal projeto possui 
objetivos específicos, tais como: favorecer a participação direta dos usuários e  stakeholders 
durante o processo de identificação dos requisitos, dos pontos de melhoria, das necessidades 
e  expectativas;  tratar  o  conteúdo sob a  perspectiva metodológica embasada no design  da 
informação; desenvolver protótipo funcional interativo, fundamentado em etapas de tratamento 
de conteúdo, arquitetura de acesso e navegação, interface gráfica e experiência do usuário.

 



 1.2  Situação problema

Existem problemas de comunicação visual, transmissão de conceitos, acessos, 
navegação e funcionalidades no portal Funarte atual que foram elucidados pela equipe 
interna da Funarte, verificados por meio de reuniões e por meio de briefing, respondido 
na etapa de delimitação do objeto, e que resultou na demanda por um novo portal da 
Funarte.  Nesse  projeto,  o  design  teve  intuito  de  solucionar  os  problemas formais, 
conceituais e funcionais, levando em consideração quem são os usuários e o que eles 
esperam e necessitam, assim como, de que modo a experiência do usuário poderia ser  
favorecida pelo design das informações nele contidas.

A gestão, integração, preservação e disseminação dos acervos de arte e cultura 
nacionais  foi  marco  prioritário  na  demanda  de  melhoria,  visto  que  a  ferramenta 
utilizada até então, não era adequada ao propósito estabelecido, pois a mesma era  
focada  em  buscar,  catalogar  e  classificar  itens  (sendo  mais  apropriada  para  um 
sistema de busca de bibliotecas, por exemplo), e ainda assim, de modo confuso para o  
usuário.  O  sistema de  busca  do  acervo,  apesar  de  fornecer  diferentes  campos de 
pesquisa, não atendia às necessidades de um acervo com itens que podem apresentar 
grandes  semelhanças  entre  si,  não  oferecendo  flexibilidade  para  alterações  nas 
preferências de modos de exibição de resultados ou metadados (figura 1). O acervo da 
Funarte não possuía uma área específica para acesso no portal, sendo utilizado para 
isso a estrutura de uma página de notícias para divulgação de coleções e, além disso, 
não existiam listas de coleções e de itens, tampouco uma integração entre eles.

Figura 1: Sistema de busca do repositório da Funarte utilizando a ferramenta Sophia.

Para solucionar essa demanda, foi utilizado o Tainacan, um software livre para 
gestão de repositórios digitais desenvolvido pela equipe do L3P. O Tainacan permite a 
gestão de repositórios inteiros de modo integrado e com flexibilidade para configurar 
informações,  metadados,  criar  e editar  coleções,  itens e  taxonomias.  A plataforma 
Tainacan  permite,  ainda,  unir  as  características  institucionais  com  o  repositório, 

 



possibilitando a integração de todo o conteúdo existente no portal, não apenas em seu  
repositório.

De modo geral, a página inicial do portal (figura 2) apresentava problemas na 
hierarquização efetiva entre as áreas de conteúdo, tornando confusa a distinção entre 
áreas pertencentes a um primeiro ou segundo nível hierárquico. Para acessar áreas 
como “notícias” ou “acervos”, por exemplo, havia a necessidade do usuário voltar para 
a página inicial, caso estivesse em outra página, já que não eram acessíveis por  um 
menu fixo.  A  arquitetura  de  navegação,  nesse  sentido,  era  falha  pois  não  possuía 
agrupamento  efetivo  e  organização  de  conteúdos  pertencentes  a  uma  mesma 
categoria nos menus do portal, e as áreas mais acessadas (tais como editais, agenda,  
acervo e notícias) não estavam juntas no menu fixo.

 



Figura 2: Página inicial da Funarte.

O enfoque da página inicial e das páginas das áreas artísticas, onde há grande 
espaço dedicado às notícias,  mostrou-se contrário ao almejado pelos  stakeholders. 
Nesse  sentido,  é  importante  salientar  que  o  portal  vigente  não  expressava 

 



conceitualmente a Funarte, pois apresentava uma visualidade muito rígida,  densa e 
“pesados”  visualmente,  com  destaques  para  conteúdos  que  não  eram  os  mais 
acessados, tampouco os considerados mais importantes pela equipe interna. Assim 
sendo,  definiu-se  que  o  novo  portal  apresentaria  blocos  de  conteúdo  mais 
diversificados,  com  mais  expressão  artística,  layout  contemporâneo,  espaços  de 
respiro visual mais generosos e formatos mais dinâmicos, pois, afinal, se trata de uma 
instituição de artes e cultura.

Ainda como apontamentos gerais, pode-se citar as necessidades de melhorias 
no layout e organização da agenda cultural; a importância do sistema de busca e de 
resultados  de  busca  serem  mais  flexível,  organizada  e  eficaz;  a  demanda  de 
aperfeiçoar o sistema de filtros por área artística, pois o mesmo simplifica o acesso às 
informações  de  cada  categoria;  a  falta  de  um  rodapé  com  links  importantes  e 
informações de contato; a obrigatoriedade de atualização da barra de acessibilidade 
conforme normas do Governo Federal.

 



 1.3  Desenvolvimento

Como fundamentação para o design de interface para o novo Portal Funarte foi 
utilizada a abordagem metodológica proposta por Passos (2014), exposta a seguir.

 1.3.1  Delimitação do objeto
Como  ferramenta  para  a  primeira  etapa  da  metodologia  utilizada,  a  de 

delimitação do objeto, foi utilizado um briefing para coletar e analisar dados acerca do 
artefato  de  design  a  ser  projetado,  o  novo  portal  Funarte.  Foi  elaborado  um 
questionário  qualitativo,  que  foi  aplicado  para  uma  amostra  dos  stakeholders do 
projeto composta por membros das várias equipes da Funarte. Os objetivos principais 
das  questões  propostas  foram  entender  o  funcionamento  do  portal  atual,  os 
problemas  a  serem  resolvidos  e  os  desejos  e  expectativas  dos  usuários  e 
colaboradores. 

Em suma, o resultado do briefing mostrou a necessidade de valorização 
do acervo de arte e cultura e a integralização de acervos no país; a necessidade de 
destacar áreas importantes do portal que estavam pouco valorizadas, como a área de 
editais  e  a  área  da  agenda  cultural;  e  o  desejo  de  haver  recursos  interativos  que 
possibilitem a transmissão de ações de capacitação, por meio de vídeos e  podcasts, 
por exemplo. Os stakeholders destacaram ainda a imprescindibilidade do novo portal 
ser mais interativo, dinâmico, funcional, remetendo a expressões artísticas, uma vez 
que se trata de uma instituição de artes e cultura, e ainda, que respeite as normas e 
legislações estabelecidas sobre interfaces de portais do Governo Federal,  inclusive 
normas de acessibilidade. Os dados coletados por meio do  briefing nesta etapa de 
estudo  dos  usuários  foram  analisados  para  sintetizar  as  principais  informações 
referentes ao projeto do novo portal, servindo como embasamento para conceituação 
e desenvolvimento de alternativas.

Ainda nessa etapa, foram recebidos e analisados materiais auxiliares, como o 
manual de identidade visual da marca Funarte, o relatório de acessos às redes sociais  
do ano de 2018,  o mapa de navegação do portal  atual,  o relatório de avaliação de 
acessibilidade e o relatório do Google Analytics do ano de 2018. Tais materiais foram 
fundamentais  para  a  compreensão  do  panorama  atual  do  portal  e  o  consecutivo 
estabelecimento de diretrizes orientadoras para a nova interface.

 



 1.3.2  Conhecimento do objeto
Um  estudo  de  interfaces  similares  foi  realizado  por  meio  da  análise 

paramétrica.  A  sistematização  dessa  análise  é  estabelecida  pela  delimitação  de 
parâmetros, posteriormente subdivididos em variáveis e suas respectivas definições.

Os  parâmetros  utilizados  foram,  basicamente,  elementos  que  estruturam 
portais visualmente,  tais como:  headers,  banners,  estruturas da informação,  menus, 
botões  e  ícones,  buscas,  usabilidade,  tipografias,  cores,  ilustrações  e  grafismos, 
imagens  e  footers.  Foram  definidos  seis  portais  nacionais  e  seis  internacionais, 
indicados  pela  equipe  da  Funarte  e  equipe  do  Laboratório  de  Políticas  Públicas 
Participativas, por serem considerados referências visuais no segmento de museus, 
repositórios,  artes e cultura em geral.  Foram eles:  Música Brasilis,  Instituto Moreira 
Salles,  Itaú  Cultural,  Oi  Futuro,  Canal  Arte  1,  Se  Inclui,  Google  Arts  and  Culture,  
Pentagram, Louvre, Pinakotheken, Tate e Japan House. 

A  análise  realizada  permitiu  identificar  padrões  de  características  que 
favorecem o desenvolvimento de soluções, bem como identificar aspectos que devem 
ser  melhorados  ou  mudados,  seja  por  se  tratarem  de  um  aspecto  considerado 
impróprio como solução, seja pela intenção deliberada de destacar-se dos similares. 
Os resultados obtidos são apresentados no apêndice A.

Foram, então, definidos requisitos gerais necessários ao desenvolvimento do 
artefato. Esses requisitos são classificados em funcionais, formais e conceituais, de 
acordo  com  a  estrutura  metodológica  e  conceitual  abordada  pelo  projeto.  Os 
requisitos apresentados a seguir, portanto, foram estabelecidos em vista de orientar as 
decisões a serem tomadas durante o desenvolvimento da interface do novo portal da 
Funarte.  É  importante  ressaltar,  ainda,  que  a  delimitação  dos  mesmos  foi 
fundamentada  nos  resultados  e  conclusões  obtidas  nas  etapas  anteriores  de 
delimitação e conhecimento do objeto em desenvolvimento.

 1.3.2.1  Requisitos funcionais:

1. Estrutura da informação: organizar e classificar conteúdos por área artística; 
home deve ser dividida em seções, tratar conteúdo.

2. Interatividade: disponibilizar conteúdo multimídia; usar elementos de interface 
dinâmicos.

3. Usabilidade: ter legibilidade e leiturabilidade altas.

4. Disponibilizar sistema de busca avançada com filtros na página de resultados.

 



5. Acessibilidade: possuir barra de acessibilidade e elementos que a favoreçam; 
respeitar  as  boas  práticas  determinadas  pela  W3C sobre  acessibilidade  na 
web.

 1.3.2.2  Requisitos formais:

1. Padrão cromático: usar paleta de cores uniformes de modo restrito para não 
haver sobrecarga cognitiva.

2. Grafismos:  usar  ilustrações/grafismos  geométricos;  usar  grafismos  e 
elementos para dar dinamicidade às formas e à interface.

3. Tipografia:  delimitar  uso  de  no  máximo  duas  famílias  tipográfica;  usar 
diferentes pesos tipográficos para hierarquizar conteúdo.

 1.3.2.3  Requisitos conceituais:

1. Clareza e simplicidade.

2. Contemporaneidade.

3. Arte e cultura.

4. Expressão cultural.

 1.3.3  Desenvolvimento do objeto
Nessa terceira e última etapa proposta pela abordagem metodológica utilizada, 

se dá a tangibilidade dos planos de desenvolvimento e requisitos delimitados para o 
artefato de design, nesse caso o protótipo de interface do novo portal da Funarte. As 
subetapas realizadas foram: estudo visual, composto pelas ferramentas brainstorming 
e painel semântico; arquitetura de navegação; e wireframes.

A  partir  da  conceituação  definida  na  lista  de  requisitos,  foi  utilizada  a 
ferramenta  brainstorming para  obtenção  de  substantivos  tangíveis,  passíveis  de 
representação gráfico-visual. Os resultados obtidos no brainstorming foram utilizados 
para  elaboração  do  painel  semântico  deste  estudo  (figura  3),  que  visou  reunir 
representações visuais de elementos de expressão da cultura brasileira, das artes e do 
design contemporâneo.

 



Figura 3: Painel semântico.

Como resultado, foi definida uma paleta de cores composta por um matiz para 
cada área artística da Funarte,  cuja saturação tende ao médio/alto,  assim como o 
brilho,  mas  possuindo  adicionalmente  cores  neutras,  principalmente  cinza,  para 
utilização auxiliar, ou seja, usos secundários ou textuais. Como se trata de um projeto 
de interface, foram utilizados padrões de aplicação cromática RGB e hexadecimal.

Em  relação  aos  grafismos,  que  são  formas  e  marcas  visuais,  foram 
identificados padrões advindos do painel semântico que atendiam aos requisitos e não 
carregassem a interface, permitindo assim, uma leitura dinâmica dos elementos. Tais 
recorrências,  são  grafismos  geométricos,  repetições  (patterns)  de  formas  e  linhas, 
elementos de ligação como linhas para relacionar elementos, estruturas ortogonais, 
blocos de áreas de conteúdo criados a partir de agrupamento de cores e/ou formas,  
sobreposições de alinhamentos que criam dinamicidade e  farto espaço de respiro 
visual, com áreas em branco no plano visual que comportam todos os seus elementos 
de modo confortável.

O padrão tipográfico, também baseado no resultado do painel semântico, foi 
escolhido  após  testes  de  diferentes  famílias  tipográficas  de  código  livre 
disponibilizados no Google Fonts. As fontes escolhidas foram testadas por meio da 
aplicação em wireframes da interface, sendo definidas aquelas que melhor atendiam 
aos  requisitos  técnicos  estabelecidos  (tais  como  variações  de  peso,  possuir 
modulação,  possuir  caracteres  especiais,  serem  otimizadas  para  telas,  terem  alta 
legibilidade e leiturabilidade,  etc.).  As duas famílias tipográficas escolhidas foram a 

 



Sansita, utilizada para títulos e destaques, e a Roboto, utilizada como auxiliar e para  
aplicações em textos longos. Tais fontes possuem uma quantidade de variação que 
contempla os diversos usos necessários na interface desenvolvida.

Para  desenvolvimento  da  arquitetura  de  navegação  da  nova  interface,  foi 
inventariado  o  conteúdo  existente  no  portal  Funarte,  classificado  e  organizado  de 
modo  que  agrupasse  áreas  semelhantes  ou  familiares,  considerando  a  melhor 
disposição  possível  dos  elementos  na  interface  e  suas  relações  hierárquicas.  Em 
relação à definição da hierarquia das áreas e subáreas e seu posicionamento na tela, 
foram analisadas as principais atividades realizadas pelo usuário no portal Funarte, ou 
seja, quais áreas foram mais acessadas nos últimos meses e qual a rotina dessas  
atividades. Essa análise se deu por meio do relatório do Google Analytics, material  
disponibilizado na etapa delimitação do objeto.  Foi  realizada,  ainda,  uma atividade 
presencial utilizando-se a técnica de card sorting, em parceria com as equipes internas 
da  instituição,  a  fim  de  identificar  qual  a  melhor  estratégia  de  organização  de 
conteúdos e de áreas do portal. Em conclusão, foi desenvolvido um mapa de acesso e 
navegação com a nova estrutura de áreas e subáreas para o portal Funarte (apêndice 
B).

Em  seguida,  foi  executada  uma  geração  de  alternativas,  que  contou  com 
diversos  wireframes no  intuito  de  obter  a  melhor  configuração  da  informação  e 
elementos visuais na interface. Esses wireframes favoreceram os testes de tipografias, 
de formatos, de cores, disposição e agrupamento de conteúdos e áreas.

Ao  fim  da  geração,  foram  selecionadas  alternativas  que  respondiam  aos 
requisitos  estabelecidos  previamente.  Na  sequência,  houve  o  desenvolvimento  da 
alternativa, ou seja, os wireframes foram aperfeiçoados com a inserção dos elementos 
visuais definidos no estudo visual, a fim de possibilitar uma visualização mais realista  
com a prototipação da interface. 

Vale a ressalva de que o novo portal da Funarte foi desenvolvido em blocos de 
conteúdo que são implementados via WordPress. Apesar de contar com um layout já 
pré-definido,  é  possibilitado  que a  própria  equipe  de  manutenção  e  publicação  da 
Funarte customize e configure algumas de suas páginas, principalmente as de posts 
de  notícias,  eventos  e  editais,  de  modo  mais  flexível,  seguindo  ainda  assim  os 
requisitos definidos para o projeto.

Aconteceram validações e adequações no projeto por meio de reuniões com as 
equipes  internas  da  Funarte  e  sua  presidência  durante  todo  o  processo  de 
desenvolvimento e execução, levando a correções e ajustes conforme necessidades e 
expectativas dos stakeholders. O fechamento do projeto se deu com a apresentação 
integral do produto de design, a interface do novo portal da Funarte, bem como sua 
implementação. Como materiais auxiliares foram elaborados documentos para apoiar 

 



a implementação, tais como comportamento de adaptação de telas em dispositivos 
distintos (responsividade), animações apresentando o funcionamento da experiência 
do  usuário,  documento  de  interações  contendo  todas  as  orientações  de  layout,  
protótipo interativo1 e um manual de uso contendo as funcionalidades, orientações e 
regras para melhores práticas de uso, que visa a preservação e melhor uso do trabalho 
desenvolvido.

1 Disponível no endereço: https://xd.adobe.com/view/a1b52a3c-8c70-4cea-5acb-46f25cf461e6-d784/?
fullscreen

 

https://xd.adobe.com/view/a1b52a3c-8c70-4cea-5acb-46f25cf461e6-d784/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/a1b52a3c-8c70-4cea-5acb-46f25cf461e6-d784/?fullscreen


 1.4  Apresentação de resultados

O novo portal  da Fundação Nacional  de Artes -  Funarte,  busca ressaltar  as 
características de cada área abrangida pela instituição, reforçando o aspecto estético 
de modo intuitivo e funcional. Suas formas foram inspiradas nas expressões culturais  
brasileiras, e suas cores, na diversidade artística do Brasil. Cada área artística possui  
uma cor específica que serve para identificar, juntamente com os rótulos, a qual área 
artística  pertence  determinado  conteúdo  de  modo  estético  e  funcionalmente 
privilegiado. Os rótulos das áreas podem, ainda, possuir uma extensão para informar 
seus status (utilizada em editais, por exemplo).

O menu principal (figura 4) elenca inicialmente as páginas essenciais ao portal,  
possibilitando rápido acesso às áreas mais acessadas, exceto pelo item "Funarte", um 
dropdown que  apresenta  uma  lista  de  subpáginas  institucionais,  não  menos 
importantes,  mas  que  tem uma  relação  hierárquica  particular,  tais  como  estrutura 
organizacional, sobre a instituição, espaços culturais, regionais, relatórios, licitações, 
contratações diretas,  edições,  Cedoc,  serviços e  agenda do presidente.  A  segunda 
linha do menu contém links para as áreas artísticas da Funarte, que são destacados 
quando da sobreposição do cursor do mouse e, quando clicadas, levam o usuário a 
uma versão  da  página  principal  de  modo filtrado,  com conteúdos  apenas  da  área 
selecionada. A página principal da área pode apresentar, além dos mesmos blocos de 
conteúdo presentes na página inicial, mais três blocos adicionais que ficam abaixo do 
carrossel de topo: um contendo mais informações referentes à área, outro contendo 
links relacionados e o último contendo os espaços culturais,  que são os locais que 
abrigam conteúdos referentes à área. Esse menu é posicionado na parte superior da 
interface de todas as subpáginas do portal Funarte.

Figura 4: Menu principal.

A página principal (figura 5) dá início à navegação no portal. Seu conteúdo é 
dividido em blocos, sendo eles: carrossel, editais e destaque, notícias, agenda cultural  
e  acervos.  No  carrossel,  primeiro  bloco  de  conteúdo  da  página,  são  mostrados 
conteúdos de destaque, sendo itens, coleções, notícias e eventos. O bloco de editais 
funciona como um carrossel vertical e contém as últimas publicações da categoria. O 

 



bloco de destaque apresenta qualquer conteúdo que se queira destacar, seja alguma 
notícia, evento, acervo ou outro conteúdo escolhido. O bloco de notícias apresenta as 
últimas 3 notícias publicadas no portal, sendo expansível para até 9 notícias. O bloco 
da  agenda  cultural  também  funciona  como  um  carrossel  e  mostra  os  próximos 
eventos  que irão  acontecer.  O  evento à  direita  exibe  mais  informações,  imagem e 
descrição  do  evento.  O bloco  do  acervo  mostra  várias  coleções  do  repositório  da 
Funarte em carrossel.

Figura 5: Página inicial principal e página inicial de uma área artística.

A página inicial de editais (figura 6), acessada por meio do menu ou do clique 
no título da seção de editais  na página principal  do portal,  apresenta uma lista de 
editais  separados  em  abas  de  acordo  com  seu  status  (inscrições  abertas,  em 
andamento e resultados). Há, ainda, a possibilidade de pesquisar e filtrar os editais por 
área artística. A página do edital, acessada ao clicar em um edital específico, é uma 
página textual composta por elementos textuais, título, imagens (se necessário) e um 
bloco lateral para arquivos relacionais. Essa estrutura da home do edital, composta por 
blocos  de  elementos,  é  a  mesma  utilizada  para  construção  de  páginas  de  posts 
diversos, tal como a home da notícia.

 



Figura 6: Página principal de editais e de um edital.

A página principal de notícias (figura 7) apresenta dois blocos. O primeiro é das 
mídias, composto por um carrossel com as últimas publicações das redes sociais da 
Funarte  e  por  uma sessão de destaque,  com os últimos vídeos ou  podcasts,  uma 
transmissão ao vivo ou conteúdos estáticos. O segundo bloco é das notícias recentes 
e funciona de forma semelhante ao bloco de notícias da página, com a diferença da 
paginação para visualizar notícias mais antigas. A página da notícia possui a estrutura 
de  post,  com  blocos  de  elementos  como  título  (com  imagem  horizontal,  vertical,  
quadrada  e  sem  imagem),  textos  (em  uma  ou  duas  colunas),  blocos  laterais  de 
informações adicionais, e carrossel de itens do acervo relacionados com a notícia.

Figura 7: Página principal de notícias e home da notícia.

 



A página de agenda cultural (figura 8) é composta por dois blocos. O primeiro é 
um carrossel que apresenta os eventos do dia, com um calendário ao lado que mostra  
também em quais outros dias o evento exposto acontecerá. O segundo bloco é do 
calendário,  sendo  que  nele  é  possível  visualizar  qualquer  data  e  os  eventos  que 
acontecerão durante a semana. A página do evento funciona como a da notícia e do 
edital, composta por blocos de elementos.

Figura 8: Página principal da agenda cultural e home do evento

A página principal  de  acervo  (figura  9)  apresenta  blocos  com coleções.  Ao 
clicar em uma coleção, o usuário é direcionado à tela de lista de coleções, visualizada 
a partir da abordagem utilizada pelo Tainacan e, portanto, apresenta todas os recursos 
de  exibição  e  filtragem da  ferramenta.  As  coleções  são  conjuntos  de  itens  e  são 
configuradas por  usuários administradores via WordPress.  Por meio do Tainacan é 
possível configurar taxonomias, metadados, filtros e personalizar coleções. Cada item 
possui uma tela própria de apresentação, chamada home do item, em que é possível 
obter mais detalhes e informações sobre ele.

 



Figura 9: Página principal do acervo, lista de coleções, lista de itens e home do item.

Existem dois tipos de páginas para resultados de busca, (figura 10) uma para 
os resultados de busca geral do portal e uma específica para a busca do acervo. A 
busca geral é realizada por meio do campo de pesquisa presente no menu. O resultado 
da  busca  é  apresentado  em  forma  de  lista,  podendo  ser  ordenado  por  data  de 
publicação,  filtrado por área e apresenta uma barra lateral  com filtros por tipos de 
resultados  referentes  ao  conteúdo  do  portal.  Quando  algum  filtro  é  escolhido,  o 
usuário é direcionado para uma tela com as características visuais da página clicada. 
Ainda se trata de um ambiente de busca, por isso, é possível selecionar outros filtros 
ou sair da busca em uma barra inferior. Ao clicar em sair, o usuário retorna à página em 
que estava antes de realizar ações.

A busca no repositório pode ser do tipo simples ou avançada. Para a busca 
simples, basta digitar o que deseja ser buscado no campo de pesquisa. Para a busca 
avançada, uma caixa com mais campos aparecerá para refinar a pesquisa. A página de 
exibição de resultados é uma listagem de itens do acervo. Há ainda a possibilidade de 
editar a busca posteriormente à sua realização.

 



Figura 10: Busca geral.

 



 1.5  Considerações finais

O presente projeto, executado pela equipe do L3P em parceria com o IBICT e a 
equipe interna da  Funarte,  objetivou desenvolver  uma nova interface para  o  portal 
Funarte em vista de proporcionar uma solução de design mais atrativo, funcional e 
interativo aos usuários. A fundamentação utilizada para o processo é composta pela 
revisão bibliográfica acerca de conceitos relativos ao design de interfaces e um estudo 
do objeto, constituído de etapas como briefing, estudo do usuário, análise de similares, 
estudo visual, arquitetura de navegação, wireframes, protótipo e apresentação.

Foram identificados, a partir das informações coletadas, problemas de 
comunicação  visual,  acesso  às  informações  e  funcionalidades.  Para  solucioná-los,  
primeiramente,  foi  realizado  um  tratamento  de  conteúdo  que  orientou  sua 
configuração, a organização dos elementos visuais na interface e foi definido o fluxo 
de acesso e navegação dos usuários. Foi criada uma identidade visual para a interface 
composta  de  padrões de elementos  estéticos (layouts  de  textos,  imagens,  mídias,  
formas e grafismos) e especificações de interações para favorecer a experiência dos 
usuários. Essa identidade visual,  cuja estética é baseada no conceito de expressão 
cultural  e  demais conceitos elencado,  possui  blocos de conteúdo predefinidos que 
podem ser utilizados por usuários administradores para construir novas páginas via  
WordPress ou manutenção e alimentação de conteúdos das páginas já existentes.

A utilização do Tainacan, uma plataforma para gestão de repositórios digitais, 
foi  vantajosa por unir  o acervo da Funarte com o portal  institucional,  por meio do 
WordPress.  Além  disso,  é  uma  ferramenta  flexível  e  personalizável  que  permite  a 
criação  e  configuração  de   coleções,  itens,  metadados,  filtros,  taxonomia,  cores,  
imagens, entre outros de modo ágil, eficaz e eficiente.

Assim  sendo,  a  nova  interface  do  portal  Funarte  soluciona  os  problemas 
constatados  no  estudo  do  objeto,  atende  aos  requisitos  estabelecidos  durante  o 
projeto, bem como às necessidades e expectativas dos usuários. A solução proposta 
promove  melhorias  ao  antigo  portal  e  contribui  para  a  ampliação  do  potencial  de 
difusão da arte e cultura brasileira.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Análise paramétrica de similares

Tabela 1: Parâmetros, variáveis e descrição estabelecidos para análise dos similares

Parâmetro Variável Descrição

Header Elementos Listar coisas que existem.

Organização Disposição e organização dos elementos.

Banner Conteúdo Listar (imagem, texto etc).

Interação Dinâmico ou estático; se for dinâmico descrever qual o 
tipo.

Estrutura da 
informação

Home Categorias da estrutura do conteúdo.

Navbar Quantidade de categorias do menu.

Grid Retangular, colunas, hierárquico ou modular.

Hierarquia Possui ou não possui.

Conteúdo Claro e objetivo ou confuso e desorganizado (ruído).

Arranjo do conteúdo Leve ou pesado; quantidade de elementos adequada ou 
excessiva; espaço de respiro adequado ou pouco espaço 
de respiro.

Menu principal Estilo Cor; tipografia; tamanho.

Tipo Descrever tipo.

Posição Horizontal ou vertical; superior ou inferior; centralizado ou 
alinhado a direita ou esquerda.

Hover e grafismos Descrever.

 



Botões e 
ícones

Tamanho Listar tipos e verificar predominância; tamanhos 
padronizados ou não padronizados.

Layout Outline ou preenchido; cor predominante; contraste com 
fundo; estilo.

Busca Layout Descrever cor, tipografia, tamanho, disposição na tela.

Interação Descrever como abre.

Página de resultado de 
busca

Listar e descrever o que possui; organização e hierarquia 
dos resultados boa ou ruim.

Usabilidade

Legibilidade e 
leiturabilidade

Baixa, média ou alta.

Interação Presença de hover e como é; listar outros tipos.

Navegação Rolagem vertical ou horizontal / sem ou com 
sobreposição de áreas.

Retomada Presente ou ausente (se houver, descrever como é).

Acessibilidade Listar o que tem e/ou descrever (libras, alto contraste, 
idioma, leitor de tela, tamanho do texto etc).

Tipografia Tamanho Variação de tamanho de corpo; predominância de caixa-
alta ou baixa.

Estilo Família; peso; presença de serifa; cores.

Cor Contraste Baixo, médio ou alto.

Paleta de cores Predominância de cores quentes ou frias; quantidade de 
cores em excesso ou adequada.

Saturação Alta, média e baixa.

Aplicação de cor no fundo/ 
elementos

Fundo chapado ou branco/ gradiente/ imagem de fundo.

Ilustrações e 
Grafismos

Formas Grafismos orgânicos ou geométricos; ilustrações 
orgânicas ou geométricas.

 



Fotos Disposição, organização e 
hierarquia

Descrever.

Estilo Existem ou não efeitos; se sim, quais.

Relação texto x imagem Existe ou não sobreposição (se sim, como); proporção (o 
que sobressai).

Footer Conteúdo Listar.

Estrutura Organizado em 1, 2 ou mais áreas.

Layout Cores; tipografia; separadores; grafismos.

Tabela 2: Análise paramétrica de similares nacionais

Parâmetro Variável Música 
Brasilis

Instituto 
Moreira 
Salles

Itaú Cultural Oi Futuro Canal Arte 1 Se inclui

Header Elementos Marca, navbar, 
botão de 
busca, menu 
secundário 
(redes sociais, 
alto contraste, 
PT/EN, sobre, 
contato)

Marca, 
navbar e 
menu 
secundário, 
botão de 
busca, PT/EN

Marca, menu 
oculto, busca, 
agenda 
cultural

Marca, 
navbar, 
busca, redes 
sociais, 
PT/EN, fale 
conosco, 
cadastre-se, 
imprensa

Marca, menu 
oculto, redes 
sociais

Marca, sobre

Organização Marca 
alinhado à 
esquerda, 
demais 
elementos 
alinhados à 
direita

Marca e 
navbar 
alinhados à 
esquerda, 
busca 
alinhado à 
direita

Marca 
centralizada, 
menu oculto à 
esquerda e 
demais 
elementos à 
direita

Navbar 
alinhado com 
o grid 
(justificado), 
marca e 
redes sociais 
à esquerda, 
busca e 
demais 
elementos à 
direita

Marca 
centralizada, 
menu oculto 
alinhado à 
esquerda, 
redes sociais 
à direita; 
desalinhado 
com o grid

Marca e 
sobre 
alinhados à 
direita

Banner Conteúdo Imagem, texto Imagem Imagem, 
botões do 
carrossel

Imagem, 
texto, 
numeração

Imagem, 
texto

Não possui

Interação Linha do 
tempo

Estático Dinâmico 
(carrossel)

Dinâmico 
(carrossel)

Estático com 
hover (zoom 
in)

Não possui

Estrutura 
da 
informaçã
o

Home 3 categorias 
(partituras, 
últimas 
partituras, 
recursos 
educacionais)

3 categorias 
(cinema, 
acervos, mais 
IMS)

4 categorias 
(tags, notícias 
mais 
acessadas, 
agenda 
cultural, 

7 categorias 
(notícias, 
facebook, 
vídeos, 
twitter, 
instagram, 

2 categorias 
(programaçã
o, programas 
arte 1)

8 categorias 
(apresentaçã
o, 
movimentos e 
direitos, 
acessibilidad

 



notícias) linkedin, 
agenda 
cultural)

e e 
tecnologias 
assistivas, 

5 categorias 
sobre 
diversidade)

Navbar 4 categorias 7 categorias 11 categorias 8 categorias 6 categorias Não possui

Grid Colunas Colunas Colunas Colunas Colunas Colunas

Hierarquia Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Conteúdo Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Confuso e 
desorganizado

Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Arranjo do 
conteúdo

Leve; 
quantidade de 
elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Leve; 
quantidade 
de elementos 
adequada; 
pouco 
espaço de 
respiro

Leve; 
quantidade de 
elementos em 
excesso; 
pouco espaço 
de respiro

Leve; 
quantidade 
de elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Pesado; 
quantidade 
de elementos 
em excesso; 
espaço de 
respiro 
adequado

Leve; 
quantidade 
de elementos 
adequado; 
espaço de 
respiro 
adequado

Menu 
principal

Estilo Cor preto para 
categorias 
inativas e 
laranja 
(#e68000) 
para ativas; 
Times regular; 
16px, caixa-
baixa

Cor preto; 
Open Sans 
bold; 20px, 
caixa-alta

Botão laranja 
com tipografia 
branca, 
categorias 
preto; Effra 
bold, caixa-
alta; 13px

Cor preto; 
Oratorpraoibo
ld2 bold, 
caixa-alta; 
16px

Botão branco, 
categorias 
preto; Fira 
Sans bold; 
16px, caixa-
baixa

Não possui

Tipo Navbar Navbar com 
dropdown

Menu oculto 
com dropdown

Navbar com 
dropdown

Menu oculto 
com 
dropdown

Não possui

Posição Horizontal; 
superior; 
alinhado à 
direita

Horizontal; 
superior; 
alinhado à 
esquerda

Vertical; 
superior; 
alinhado à 
esquerda

Horizontal; 
superior; 
alinhado com 
o grid 
(justificado)

Vertical; 
superior; 
alinhado à 
esquerda

Não possui

Hover e 
grafismos

Não possui 
hover nem 
grafismos

Hover na cor 
azul; 
Grafismo 
linear 
horizontal 
abaixo da 
categoria 
selecionada 
na cor azul 
escuro

Não possui 
hover. 
Grafismo 
linear 
horizontal 
pontilhado de 
cor preta 
separando as 
categorias

Hover na cor 
branca pra 
tipografia e 
fundo 
colorido. 
Possui um 
retângulo 
colorido com 
a categoria 
ativa do 
menu 
sobreposta. 
Cada 
categoria 
possui uma 
cor

Não possui 
hover. 
Grafismo 
linear 
horizontal 
pontilhado na 
cor preta 
separando as 
categorias

Não possui

 



Botões e 
ícones

Tamanho Redes sociais, 
lupa; 
tamanhos não 
padronizados

Redes 
sociais, lupa, 
setas; 
tamanhos 
não 
padronizados

Calendário, 
local, redes 
sociais, lupa, 
setas; 
tamanhos 
padronizados

Redes 
sociais, 
compartilhar, 
setas; 
tamanhos 
padronizados

Redes 
sociais, 
telefone; 
tamanhos 
não 
padronizados

Libras, setas; 
tamanhos 
padronizados

Layout Ícones 
preenchidos; 
cor preto; 
contraste alto; 
estilo flat

Ícones 
preenchidos; 
cor cinza e 
azul escuro; 
contraste 
alto; estilo 
flat

Ícones 
preenchidos; 
cor laranja; 
contraste alto; 
estilo flat

Ícones 
preenchidos; 
cor cinza; 
contraste 
com fundo 
médio; estilo 
flat

Ícones 
preenchidos; 
cor branco; 
contraste 
com fundo 
alto, estilo 
predominante 
flat porém 
não é 
padronizado

Ícones 
preenchidos 
dentro de 
círculos; 
cores pink 
(#f8465c) e 
branco; 
contraste 
com fundo 
alto; estilo flat

Busca Layout Input box 
retangular 
outline cinza 
claro; fonte 
Lora regular 
30px; não 
possui botão, 
possui 'limpar'; 
ícone lupa 
preto. Lupa 
alinhada à 
direita no 
header ao lado 
da navbar; 
input de busca 
justificado, 
sobrepondo o 
header

Input box 
retangular 
outline cinza; 
fonte Open 
Sans regular 
15px cinza; 
botão 'buscar' 
outline cinza; 
ícone lupa 
azul escuro. 
Lupa alinhada 
à direita no 
header ao 
lado da 
navbar; input 
de busca 
justificado, 
abaixo da 
navbar

Input box 
retangular 
outline cinza; 
fonte Effra 
regular, 16px, 
cor laranja; 
ícone de lupa 
laranja; 
alinhado à 
direita no 
header

Input box 
outline cinza, 
com sombra, 
com borda 
arredondada; 
fonte Arial 
regular, 10px, 
cor preto; 
botão 'ok' 
outline cinza, 
sem sombra; 
alinhado à 
direita no 
header

Não possui 
busca

Não possui 
busca

Interação Abre ao clicar 
no desktop 
(com 
animação 
deslizando de 
cima pra 
baixo); no 
mobile fica 
aberto dentro 
do menu 
hambúrguer

Abre ao clicar 
(com 
animação 
deslizando de 
cima pra 
baixo) no 
desktop e 
mobile

Já vem aberto 
no desktop; no 
mobile abre ao 
clicar na lupa 
(sem 
animação)

Já vem 
aberto no 
desktop; não 
tem no 
mobile

Não possui 
busca

Não possui 
busca

Página de 
resultado de 
busca

Título, resumo, 
botão 'ver 
mais 
resultados' 
(retângulo 
laranja, fonte 
branca). 
Hierarquia e 
organização 
médias

Categoria, 
título, 
miniatura 
(imagens + 
título), filtros 
por 
categorias 
(alinhado à 
direita, fundo 
cinza e links). 
Hierarquia e 
organização 
são ruins

Título, resumo, 
imagens (em 
todos os 
resultados 
mas com 
tamanhos 
diferentes), 
tags, data e 
hora, filtros por 
categorias 
(alinhado à 
esquerda, com 
checkbox e 
botão de 
filtrar). 
Hierarquia e 
organização 
são boas

Título, 
resumo, link 
('leia mais', 
com seta, 
alinhado à 
dir) imagens 
(quadradas 
em todos), 
divisores 
(linha 
horizontal 
laranja). 
Hierarquia e 
organização 
são boas

Não possui 
busca

Não possui 
busca

 



Usabilidad
e

Legibilidade e 
leiturabilidade

Ata Alta Média Alta Média Alta

Interação Possui hover 
no menu 
(mudança de 
cor), na tabela 
(cor no fundo, 
zoom in em 
imagens; 
possui linha 
do tempo 
interativa

Possui hover 
sublinhado e 
com 
mudança de 
cor da fonte 
nos menus, 
mudança de 
cor da fonte 
nos botões. 
Possui 
imagens em 
carrossel

Possui hover 
sublinhado no 
menu, nos 
títulos, nos 
links e nas 
tags

Possui hover 
de mudança 
de cor de 
fundo nos 
menus, botão 
‘ok’ da busca 
e dias do 
calendário; 
hover 
sublinhado 
em títulos e 
links; possui 
painel 
multimídia 
(vídeo e gif)

Hover abre 
dropdown do 
menu 
hambúrguer. 
Zoom in nas 
imagens do 
banner

Hover 
sublinhado 
nos links; 
mudança de 
cor nos 
botões; painel 
multimídia 
(vídeo)

Navegação Rolagem 
vertical; sem 
sobreposição 
de áreas

Predominant
emente 
rolagem 
vertical, mas 
existe seção 
em carrossel; 
sem 
sobreposição 
de áreas

Rolagem 
vertical; sem 
sobreposição 
de áreas; 
possui área 
fixa (mais 
acessados e 
tags)

Predominant
emente 
rolagem 
vertical, mas 
existe seção 
em carrossel; 
sem 
sobreposição 
de áreas

Rolagem 
vertical; sem 
sobreposição 
de áreas

Rolagem 
vertical; sem 
sobreposição 
de áreas

Retomada Ausente Ausente Ausente Possui 
migalha de 
pão

Ausente Possui 
botões 
(setas) de 
próximo e 
anterior

Acessibilidade Alto contraste, 
idioma

Idioma Libras 
(ProDeaf)

Idioma, 
tamanho de 
texto (7 
tamanhos)

Ausente Libras (vídeos 
traduzindo o 
texto)

Tipografia Tamanho Variação de 
tamanho de 
corpo de fonte 
em excesso; 
predominância 
de caixa-baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte em 
excesso; 
caixa-baixa 
em seções e 
categorias e 
caixa-baixa 
nos demais 
elementos

Variação de 
tamanho de 
corpo de fonte 
adequado; 
predominância 
de caixa-baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte 
adequado; 
predominânci
a de caixa-
alta

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte 
adequado; 
predominânci
a de caixa-
baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte 
adequado; 
caixa-alta em 
títulos e 
caixa-baixa 
nos demais 
elementos

Estilo Títulos: 
Roboto, bold, 
não serifada, 
cores laranja, 
cinza e 
branco; 
Subtítulos, 
menu e outros: 
Lora, regular, 
serifada, cor 
marrom 
escuro

Open sans; 
bold, regular 
e itálico; não 
serifada; 
cores preto, 
cinza, azul e 
branco

Effra; bold e 
regular, não 
serifada; cores 
preto, 
vermelho, 
laranja e 
branco

Títulos, 
categorias e 
menus: 
Orator, bold e 
regular, 
serifada, cor 
preto; 
Notícias: 
Arial. bold e 
regular, não 
serifada, cor 
preto

Fira Sans; 
pesos bold e 
regular; não 
serifada; 
cores preto, 
vermelho, 
cinza e 
branco

Títulos: 
Tiresias 
Infofont, bold, 
serifada, cor 
pink; Textos e 
links: Roboto, 
regular e 
itálico, preto e 
pink

 



Cor Contraste Médio Médio Alto Alto Médio Alto

Paleta de cores Predominânci
a de cores 
quentes; 
quantidade de 
cores 
adequada

Predominânci
a de cores 
frias; 
quantidade 
de cores 
adequada

Predominância 
de cores 
quentes; 
quantidade de 
cores 
adequada

Predominânci
a de cores 
quentes; 
quantidade 
de cores em 
excesso

Predominânci
a de cores 
quentes; 
quantidade 
de cores 
adequada

Predominânci
a de cores 
quentes; 
quantidade 
de cores 
adequada

Saturação Predominânci
a de média 
saturação

Predominânci
a de alta 
saturação

Predominância 
de alta 
saturação

Predominânci
a de média 
saturação

Predominânci
a de alta 
saturação

Predominânci
a de alta 
saturação

Aplicação de 
cor no fundo/ 
elementos

Fundo 
chapado 
(cinza claro e 
branco)

Fundo branco Fundo branco Fundo branco 
com 
grafismos

Fundo 
branco; 
possui uma 
seção com 
fundo em 
gradiente 
(preto) com 
grafismos 
geométricos

Fundo 
chapado (pink 
e branco)

Ilustrações 
e 
Grafismos

Formas Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos e 
ilustrações 
geométricos

Fotos Estilo Não possui 
efeitos

Algumas 
fotos 
possuem 
efeitos 
distintos 
(duotone, 
saturação, 
p&b), não há 
um padrão

Não possui 
efeitos

Algumas 
fotos 
possuem 
efeitos 
(duotone)

Algumas 
fotos 
possuem 
efeitos (p&b)

Não possui 
fotos, porém 
todos os 
vídeos são 
em p&b

Relação texto x 
imagem

Existe 
sobreposição 
de imagem e 
texto; imagem 
sobressai

Não existe 
sobreposição

Não existe 
sobreposição

Existe 
sobreposição 
de imagem e 
texto; texto 
sobressai

Existe 
sobreposição 
de imagem e 
texto; texto 
sobressai

Não existe 
sobreposição

Footer Conteúdo Marca, sobre, 
patrocinadore
s, 
cooperadores, 
apoiadores

Marca, redes 
sociais, links 
do portal, 
endereços

Redes sociais, 
contato, 
endereço, 
marcas

Links do 
menu, barra 
com: direitos 
reservados, 
links e 
marcas

Marca, 
endereço, 
contato, 
redes sociais, 
links

Marcas, links, 
contato, 
sobre

Estrutura Dividido em 1 
área

Dividido em 2 
áreas

Dividido em 1 
áreas

Dividido em 2 
áreas

Dividido em 2 
áreas

Dividido em 1 
área

Layout Sem cor de 
fundo; 2 tipos 
de fonte (Lora 
e Roboto), 2 
pesos (bold e 
regular), cor 
de fonte com 
alto contraste 
com o fundo 

Cores de 
fundo cinza 
(#f2f2f2 e 
#dedede); 1 
tipo de fonte 
(Open Sans), 
2 pesos (bold 
e regular), cor 
de fonte com 

Cor de fundo 
laranja 
(#ed7925); 1 
tipo de fonte 
(Effra), 1 peso 
(regular), 
contraste alto 
(branco); 
possui 

Sem cor de 
fundo; 2 tipos 
de fonte 
(Orator e 
Arial), 2 
pesos (bold e 
regular), alto 
contraste 
(preto); 

Cores de 
fundo azul 
(#a7b1ba) e 
cinza 
(e8e8e8); 1 
tipo de fonte 
(Fira Sans), 1 
peso 
(regular), 

Cor de fundo 
pink 
(#f8465c); 1 
tipo de fonte 
(Roboto), 2 
pesos (bold e 
regular), alto 
contraste 
(branco); não 

 



(marrom e 
cinza); não 
possui 
separadores; 
possui 
grafismo 
(linha 
horizontal com 
sombra) 
demarcando 
início do 
footer

alto contraste 
(preto e azul); 
não possui 
separadores; 
não possui 
grafismos

separadores 
(linha vertical 
branca) entre 
os ícones de 
redes sociais; 
não possui 
grafismos

possui 
separadores 
(|) entre links; 
possui 
grafismo 
retangular 
outline ao 
redor da 
segunda área 
(com 
sombra)

médio 
contraste

(cinza e cinza 
claro); possui 
um separador 
(/) entre links; 
não possui 
grafismos

possui 
separadores; 
possui um 
grafismo 
(animado) 
retangular 
pontilhado ao 
redor de 
“sobre o 
EBOOK”

Tabela 3: Análise paramétrica de similares internacionais

Parâmetro Variável Google Arts 
and Culture

Pentagram Louvre Pinakotheken Tate Japan House

Header Elementos Marca, navbar, 
menu oculto, 
botão de 
busca, botão 
de usuário

Marca, 
navbar, botão 
de busca

Marca, navbar, 
menu 
secundário 
(acessibilidad
e, linguagem, 
login, 
professores)

Marca, 
navbar, menu 
secundário 
(linguagem, 
horários, 
admissão)

Marca, 
navbar, 
buscar, 
comprar, 
botão 
"become a 
member"

Marca, 
navbar, busca, 
linguagem, 
tamanho de 
texto, redes 
sociais, aviso 
de evento

Organização Marca e menu 
oculto 
alinhados à 
esquerda, 
navbar, busca 
e botão do 
usuário 
alinhados à 
direita

Marca 
alinhada à 
esquerda, 
navbar e 
busca à 
direita

Marca e 
navbar 
alinhados com 
o grid 
(justificado), 
menu 
secundário 
alinhado à 
direita

Marca e 
navbar 
alinhados à 
esquerda

Marca e 
navbar 
centralizados, 
demais 
elementos 
alinhados à 
direita

Marca à esq, 
navbar e 
outros 
elementos à 
direita; 
desalinhado 
com o grid

Banner Conteúdo Imagem, texto, 
botão 
"compartilhar", 
categoria

Imagem, 
texto, 
numeração

Texto, 
imagem, 
numeração

Imagem Imagem, 
texto, botão

Imagem, 
texto

Interação Estático Dinâmico 
(parallax)

Dinâmico 
(carrossel)

Estático Dinâmico 
(vídeo)

Dinâmico 
(carrossel)

Estrutura 
da 
informação

Home 10 categorias 
(tema em 
destaque, 
matéria em 
destaque, 
explorar por 
tempo e cor, 
matérias em 
destaque, 
featured 
temes, 
explorar com 
street view, 
aumentar 
zoom, tema 
em destaque, 
artistas, 
coleções)

Não é 
separado em 
categorias

4 categorias 
(conteúdo, 
notícias, 
global, 
doação)

19 categorias 
(todas sobre 
informações 
de visita)

5 categorias 
(galerias, 
exibições e 
eventos, arte 
na coleção, 
doação, loja)

6 categorias 
(novidades, 
exposição, 
eventos, 
experimente, 
artigos, 
entrevistas)

 



Navbar 4 categorias 4 categorias 5 categorias 6 categorias 3 categorias 4 categorias

Grid Colunas Colunas Colunas Colunas Colunas Colunas

Hierarquia Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Possui 
hierarquia

Conteúdo Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Claro e 
objetivo

Arranjo do 
conteúdo

Leve; 
quantidade de 
elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Leve; 
quantidade de 
elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Pesado; 
quantidade de 
elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Leve; 
quantidade 
de elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Leve; 
quantidade 
de elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Leve; 
quantidade 
de elementos 
adequada; 
espaço de 
respiro 
adequado

Menu 
principal

Estilo Cor preto; 
Roboto 
regular, caixa-
alta; tamanho 
14px

Cores preto e 
branco; 
NeueHaas 
regular, caixa-
alta; tamanho 
22px

Cor branca; 
Georgia 
regular, caixa-
alta; tamanho 
11p. 

Cor branca 
pra categoria 
ativa e cinza 
pra inativa; 
DIN Next W01 
regular, caixa-
alta; 20px

Cor preto; 
Tate regular, 
caixa-alta; 
17px

Cor preto; 
Fonte 
serifada 
regular, caixa-
alta; 21px

Tipo Navbar Navbar Navbar com 
dropdown

Navbar com 
dropdown

Navbar Navbar com 
dropdown

Posição Horizontal; 
superior; 
alinhado à 
direita

Horizontal; 
superior; 
alinhado à 
direita

Horizontal; 
superior; 
centralizado

Horizontal; 
superior; 
alinhado à 
esquerda

Horizontal; 
superior; 
centralizado

Horizontal; 
superior; 
centralizado

Hover e 
grafismos

Não possui 
hover. 
Grafismo 
linear 
horizontal 
abaixo da 
categoria 
selecionada 
na cor azul 
(#2196f3)

Hover na cor 
preta, 
categoria 
ativa cor preta 
e inativa 
cinza. Não 
possui 
grafismos

Hover na cor 
branca e 
outras 
categorias na 
cor cinza. 
Divisor linear 
vertical de cor 
branca

Hover na cor 
branca para 
tipografia e 
fundo azul 
claro. Possui 
um retângulo 
azul com a 
categoria 
ativa do 
menu 
sobreposta

Hover na cor 
azul. Não 
possui 
grafismos

Não possui 
hover nem 
grafismos

Botões e 
ícones

Tamanho Lupa, 
compartilhar; 
tamanhos 
padronizados

Lupa; 
tamanhos 
padronizados

Lupa, play, 
loja, 
calendário, 
ingressos, 
vídeo, pause, 
doação, redes 
sociais, setas; 
tamanhos não 
padronizados

Redes 
sociais; 
tamanhos 
padronizados

Setas, redes 
sociais; 
tamanhos 
padronizados

Setas, redes 
sociais; 
tamanhos 
padronizados

Layout Ícones 
preenchidos; 
cores cinza e 
branco; 
contraste com 

Preenchido; 
cor preto; 
contraste alto; 
flat

Preenchido; 
cores branco e 
preto; 
contraste alto; 
estilo 

Preenchido; 
cor cinza; 
contraste 
médio; estilo 

Ícones 
preenchidos 
dentro de 
círculos; azul 
e branco; 

Preenchido; 
preto e cinza; 
contraste 
alto; flat

 



fundo alto; 
estilo flat

predominante 
flat porém não 
é padronizado

flat contraste 
alto; flat

Busca Layout Input box 
retangular 
outline cinza; 
fonte Roboto 
regular 14px 
cinza; botões 
'limpar' e 
'voltar' (ícones 
seta e x); 
sugestões de 
pesquisa. 
Lupa alinhada 
à direita no 
header ao lado 
da navbar; 
input de busca 
sobrepõe o 
header

Input box com 
somente uma 
linha cinza de 
base, 
placeholder 
Neuehass 
regular 27px 
preto; botão 
'search' cinza. 
Lupa alinhada 
à direita no 
header, ao 
lado da 
navbar

Input box 
retangular 
outline preto, 
botão ‘ok’, 
placeholder 
Arial 11px 
preto; possui 
sugestão de 
páginas mais 
vistas; 
alinhado à 
direita do 
conteúdo, em 
um menu 
secundário 
vertical

Não possui 
busca

Input box 
retangular 
outline preto, 
com botão de 
fundo azul e 
ícone de lupa, 
placeholder 
Tate regular 
24px preto; 
possui tags 
de sugestão 
de termos. 
'Search' 
alinhado à 
direita no 
menu 
secundário 
superior no 
header

Input box 
retangular 
cinza com 
seta; botão 
pesquisar 
(fundo preto); 
fonte Yu 
Gothic 14px. 
Lupa + 
pesquisar à 
esquerda no 
menu 
secundário 
superior do 
header

Interação Abre ao clicar 
(com 
animação de 
cima pra 
baixo) 
sobrepondo o 
header no 
desktop e 
mobile

Abre ao clicar 
(com 
animação de 
cima pra 
baixo) e 
empurra 
conteúdo no 
desktop e 
mobile

Abre com 
mouseover 
em dropdown 
no desktop, 
não é 
responsivo

Não possui 
busca

Abre ao clicar 
(com 
animação de 
cima pra 
baixo) 
sobrepondo o 
header no 
desktop e 
mobile

Abre ao clicar 
(sem 
animação) 
em dropdown 
no desktop e 
mobile. No 
mobile fica 
dentro do 
menu

Página de 
resultado de 
busca

Diferentes 
tipos de 
visualização 
de resultado 
na mesma 
tela. Não 
possui filtros. 
Hierarquia e 
organização 
boas

Resultados 
em miniaturas 
(imagem, 
título). Possui 
filtros de 
categorias 
(dropdown 
com radio 
button) na 
parte superior 
da tela. 
Hierarquia e 
organização 
boas

Resultados 
em cards 
(imagem, 
título, 
categoria, 
resumo), 
divisores 
(linha 
horizontal 
cinza). Possui 
filtro por 
categoria 
(checkbox) 
alinhado à 
esquerda da 
tela, e em 
abas na parte 
superior da 
tela (áreas do 
portal). 
Hierarquia e 
organização 
médias

Não possui 
busca

Resultados 
em cards. 
Possui 
categoria, 
autor, título, 
data, e 
imagens. 
Possui filtros 
de categorias 
separados 
em abas na 
parte superior 
da tela. 
Hierarquia e 
organização 
boas

Resultados 
igual do 
google (título, 
link, imagem, 
data, 
resumo), não 
possui filtro. 
Hierarquia e 
organização 
médias

Usabilidade

Legibilidade e 
leiturabilidade

Alta Alta (porém 
média no 
banner pois a 
imagem de 
fundo as 
vezes 
atrapalha)

Média Alta Alta Média

Interação Zoom in nas 
imagens da 

Hover com 
mudança de 

Hover nas 
imagens 

Hover com 
mudança de 

Hover com 
mudança de 

Hover com 
mudança de 

 



categoria 
‘Featured 
temes’, zoom 
in no boneco 
do street view; 
hover nas 
setas laterais 
com mudança 
de cor de 
fundo e de 
ícone

cor nos links; 
hover com 
troca do título 
por uma 
descrição 
curta nas 
miniaturas do 
portfólio. 
Possui 
multimídia 
(gifs no 
banner)

(aparece 
legenda), 
hover 
sublinhado em 
links, 
mudança de 
cor nos 
menus e 
footer

cor de fundo 
nos menus e 
botões das 
redes sociais. 
Possui painel 
multimídia 
(vídeo)

cor nos 
menus, 
botões, links 
e algumas 
imagens. 
Possui 
multimídia 
(vídeo no 
banner 
parallax)

cor nos links, 
botões, 
imagens, 
títulos das 
categorias 
(camada 
branca em 
transparência
); hover 
dropdown 
nos menus. 
Possui painel 
multimídia 
(vídeos)

Navegação Predominante
mente 
rolagem 
vertical, mas 
existe seção 
em carrossel; 
sem 
sobreposição 
de áreas

Predominante
mente 
rolagem 
vertical, mas 
existe seção 
em carrossel; 
sem 
sobreposição 
de áreas

Predominante
mente 
rolagem 
vertical, mas 
existe seção 
em carrossel; 
sem 
sobreposição 
de áreas

Rolagem 
vertical; sem 
sobreposição 
de áreas; 
possui área 
fixa (menu 
lateral 
esquerdo)

Rolagem 
vertical; sem 
sobreposição 
de áreas

Predominante
mente 
rolagem 
vertical, mas 
existe seção 
em carrossel; 
sem 
sobreposição 
de áreas

Retomada Ausente Possui botões 
(setas) de 
próximo e 
anterior

Possui 
migalha de 
pão

Ausente Ausente Possui 
migalha de 
pão

Acessibilidade Ausente Ausente Idioma Idioma Ausente Idioma

Tipografia Tamanho Variação de 
tamanho de 
corpo de fonte 
adequado; 
predominância 
de caixa-baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte 
adequado; 
predominânci
a de caixa-
baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de fonte 
adequado; 
predominânci
a de caixa-
baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte 
adequado; 
predominânci
a de caixa-
baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte em 
excesso; 
predominânci
a de caixa-
baixa

Variação de 
tamanho de 
corpo de 
fonte 
adequado; 
predominânci
a de caixa-
alta

Estilo Roboto; bold e 
regular; não 
serifada; cores 
azul claro, 
preto, cinza e 
branco

NeueHass; 
bold e regular; 
não serifada; 
cores preto e 
cinza

Banner e 
menu: 
Georgia, bold 
e regular, 
serifada, cor 
branca; 
Textos, links e 
títulos: Arial, 
bold e regular, 
não serifada, 
cores branca, 
cinza e preto

DIN Next 
W01; bold e 
regular; não 
serifada; 
cores cinza, 
preto, branco 
e azul

Tate; regular; 
não serifada; 
cores preto e 
branco

Sabon W01; 
bold e regular; 
serifada; cor 
preto

Cor Contraste Médio Médio Médio Médio Alto Alto

Paleta de 
cores

Predominânci
a de cores 
frias; 
quantidade de 
cores 
adequada

Paleta neutra. 
Só há cor nas 
fotos

Predominânci
a de cores 
quentes; 
quantidade de 
cores 
adequada

Predominânci
a de cores 
frias; 
quantidade 
de cores 
adequada

Predominânci
a de cores 
frias; 
quantidade 
de cores 
adequada

Paleta neutra. 
Só há cor nas 
fotos

Saturação Predominânci --- Predominânci Predominânci Predominânci ---

 



a de média 
saturação

a de média 
saturação

a de média 
saturação

a de média 
saturação

Aplicação de 
cor no fundo/ 
elementos

Fundo branco Fundo branco Fundo com 
foto; seções 
com fundo 
chapado 
(cinza e 
branco)

Fundo 
chapado 
(cinza claro e 
branco)

Fundo branco Fundo branco

Ilustrações 
e 
Grafismos

Formas Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Não possui 
grafismos 
nem 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Grafismos 
geométricos; 
não possui 
ilustrações

Fotos Estilo Não possui 
efeitos

Não possui 
efeitos

Possui efeito 
no banner 
(degradê preto 
onde tem 
texto por cima 
da imagem)

Não possui 
efeitos

Existe uma 
camada preta 
com 
transparência 
nas imagens 
que possuem 
textos 
sobrepostos

Não possui 
efeitos

Relação texto 
x imagem

Existe 
sobreposição 
de imagem e 
texto; imagem 
sobressai

Existe 
sobreposição 
de imagem e 
texto 
(somente no 
banner); 
imagem 
sobressai

Existe 
sobreposição 
de imagem e 
texto; imagem 
sobressai

Não existe 
sobreposição

Existe 
sobreposição 
de imagem, 
texto e botão; 
texto e botão 
sobressai

Não existe 
sobreposição

Footer Conteúdo Ausente Redes sociais, 
newsletter

Links Marca, links, 
redes sociais

Links, redes 
sociais, 
newsletter, 
marca, 
idioma

Marca, redes 
sociais, links

Estrutura Ausente Dividido em 1 
área

Dividido em 1 
área

Dividido em 1 
área

Dividido em 2 
áreas

Dividido em 1 
área

Layout Ausente Sem cor de 
fundo; 1 tipo 
de fonte 
(NeueHaas), 1 
peso 
(regular), 
médio 
contraste 
(cinza); não 
possui 
separadores; 
não possui 
grafismos

Cor de fundo 
preto; 1 tipo 
de fonte 
(Arial), 2 
pesos (bold e 
regular), alto 
contraste 
(branco); 
possui 
separadores 
(linha vertical 
branca); não 
possui 
grafismos

Sem cor de 
fundo; 1 tipo 
de fonte (DIN 
Next W01), 2 
pesos (bold e 
regular), alto 
contraste 
(cinza 
escuro); não 
possui 
separadores; 
não possui 
grafismos

Sem cor de 
fundo; 1 tipo 
de fonte 
(Tate), 1 peso 
(regular), alto 
contraste 
(preto); 
possui 
separadores 
(de área, linha 
horizontal 
cinza); não 
possui 
grafismos

Sem cor de 
fundo; 1 fonte 
(Sabon W01), 
1 peso 
(regular), alto 
contraste 
(preto); não 
possui 
separadores; 
não possui 
grafismos.

Tabela 4: Conclusão da análise paramétrica de similares

Parâmetro Variável Resultados

 



Header Elementos Marca (12/12)

Menu principal = navbar (9/12)

Menu principal = menu oculto (2/12)

Menu secundário (5/12)

Busca (8/12)

Redes sociais (3/12)

Organização Marca alinhada à esquerda (8/12)

Menu principal alinhado à direita (6/12)

Menu secundário alinhado à esquerda (3/5)

Busca alinhada à direita (8/8)

Banner Conteúdo Imagem (11/12)

Texto (8/12)

Numeração/setas carrossel  (4/12)

Interação Dinâmico (7/12) - carrossel (4/7), vídeo (1/7), 
parallax (1/7), linha do tempo (1/7)

Estrutura da 
informação

Home Dividido em até 5 seções/categorias (6/12)

De 6 a 10 seções (4/12)

Mais de 10 seções (1/12)

Navbar Dividido em até 5 seções/categorias (6/12)

De 6 a 10 seções (4/12)

Mais de 10 seções (1/12)

Grid Grid de colunas (12/12)

Hierarquia Possui hierarquia (12/12)

Conteúdo Claro e objetivo (11/12)

Arranjo do conteúdo Leve (10/12)

Quantidade de elementos adequada (10/12)

 



Espaço de respiro adequado (11/12)

Menu principal Estilo 1 cor (6/11)

2 cores (5/11)

Diferenciação de categoria selecionada (7/11)

1 família tipográfica (11/11)

Fonte não serifada (7/11)

Tamanho de fonte entre 16px e 20px (6/11)

Caixa-alta (9/11)

Tipo Navbar (8/11) com dropdown (4/8)

Posição Horizontal (9/11)

Superior (11/11)

Alinhado à esquerda (4/11) / centralizado (3/11) / 
direita (4/11) / justificado (1/11)

Hover e grafismos Não possui hover (5/12)

Hover com cor (5/12)

Hover sublinhado (0/12)

Grafismo demarcando categoria selecionada (4/12)

Grafismo usado como separador entre categorias 
(2/12)

Botões e ícones Tamanho Redes sociais (9/12), setas (7/12), lupa (6/12), 
compartilhar (2/12), calendário (2/12)

Tamanhos padronizados (8/12)

Layout Ícones preenchidos (12/12)

1 cor (6/12)

2 cores (6/12)

Contraste alto (10/12)

Estilo predominantemente flat (12/12)

 



Busca Layout Input box retangular (8/9)

Outline (7/9)

Possui botão "buscar" (6/9)

Possui "limpar" (2/9)

Voltar (1/9)

Sugestões de pesquisa (3/9)

Ícone de lupa (7/9)

Alinhado à direita no header (8/9)

Interação Abre ao clicar (6/9)

Abre com hover (1/9)

Já vem aberto (2/9)

Possui animação (5/9)

Dropdown (3/9)

Sobrepõe o header (2/9)

Empurra o conteúdo (1/9)

Página de resultado de 
busca

Título (9/9), resumo (6/9), categoria (3/9), miniatura 
(8/9), filtros (5/9), leia mais (2/9), autor (2/9), data 
(2/9), links (2/9)

Diferentes tipos de visualização (1/9)

Possui divisores (2/9)

Filtros:

● filtros por categorias (5/5)

● forma: dropdown (1/5), abas na parte 
superior da tela (2/5), menu lateral (2/5)

● com radio button ou check box (3/5)

Hierarquia e organização boas (5/9)

Usabilidade

Legibilidade e 
leiturabilidade

Alta (8/12)

Interação Hover com mudança de cor (7/12)

Hover com mudança de cor de fundo (4/12)

Hover sublinhado (5/12)

 



Zoom in em imagens (3/12)

Imagens em carrossel (5/12)

Painel multimídia (6/12)

Linha do tempo interativa (1/12)

Street view (1/12)

Navegação Predominantemente rolagem vertical (12/12)

Sem sobreposição de áreas (11/12)

Retomada Ausente (7/12)

Migalha de pão (3/12)

Botões 'próximo/anterior' (2/12)

Acessibilidade Ausente (4/12)

Idioma (6/12)

Alto contraste (1/12)

Libras (2/12)

Tamanho do texto (1/12)

Tipografia Tamanho Variação de tamanho de corpo adequada (9/12)

Predominância de caixa-baixa (8/12)

Estilo 1 família tipográfica (8/12)

2 pesos (8/12)

Fontes não serifadas (11/16)

4 cores (6/12)

Cor Contraste Alto (5/12)

Médio (7/12)

Paleta de cores Predominância de cores quentes (6/12)

Cores frias (4/12), cores neutras (2/12)

Quantidade de cores adequada (9/12)

Saturação Predominância de média saturação (6/12)

 



Aplicação de cor no 
fundo/ elementos

Fundo branco (8/12)

Fundo chapado (4/12)

Fundo com foto (1/12)

Possui grafismos (2/12)

Possui gradiente (1/12)

Ilustrações e 
Grafismos

Formas Grafismos geométricos (11/11)

Ilustrações geométricas (1/1)

Fotos Estilo Não possuem efeitos (6/12)

Efeitos - p&b (3), duotone (2), camada de preto com 
transparência para favorecer contraste (2)

Relação texto x imagem Existe sobreposição entre texto e imagem (7/12)

Imagem sobressai (4/7)

Footer Conteúdo Links (9/11)

Marca (9/11)

Redes sociais (7/11)

Endereço (3/11)

Contato (3/11)

Newsletter (2/11)

Estrutura Organizado em 1 área (7/11)

Layout Sem cor de fundo (6/11)

1 família tipográfica (9/11), 2 pesos (6/11), alto 
contraste de cor (9/11)

Não possui separadores (6/11)

Não possui grafismos (8/11)

 



APÊNDICE B - Arquitetura de navegação do portal Funarte

 



2ª PARTE

 2.1  Introdução

Uma vez concluída a etapa de desenvolvimento e aprovação da nova interface 
para o portal da Funarte, passamos a fase de implementação desta nova interface e 
preparação para migração do atual portal para esta nova versão.

Este trabalho se inicia com a apropriação do portal atual e a realização de um 
diagnóstico para balizar o planejamento da implementação. Nesta etapa, realizamos a 
migração,  para  nossos  ambientes  de  desenvolvimento,  de  todo  o  conteúdo,  que 
remonta a notícias publicadas desde o ano de 2009.

Em  seguida,  já  conhecendo  a  estrutura  do  projeto  e  suas  necessidades, 
realizamos a Montagem do ambiente, com seus requisitos técnicos e documentação 
relacionada.

Com o ambiente preparado, iniciamos o desenvolvimento do Tema WordPress 
da Funarte. Neste tema, temos que conciliar o legado de conteúdo presente no portal  
atual da Funarte com a nova organização proposta. Planejamos o tema, identificando 
todos os templates que necessitam ser desenvolvidos e identificamos, também, os 
elementos de layout que podem ser reaproveitados ao longo desses templates.

Todo o  desenvolvimento é  realizado em um repositório de código acessível 
publicamente,  hospedado  na  plataforma  Github,  no  endereço 
https://github.com/medialab-ufg/wp-funarte e  bem  documentado  de  maneira  que 
possa ser facilmente compreendido e utilizado pela equipe de TI da instituição, assim 
como  por  futuras  equipes  que  darão  manutenção  e  darão  sequência  ao 
desenvolvimento do portal.

Esta  etapa  do  projeto  se  encerra  quando  retirarmos  do  ar  o  portal  atual  e 
publicarmos, em seu lugar, esta nova versão. Atualmente, estamos na fase de ajustes 
finais e treinamento da equipe da Funarte para a operação do novo portal.  Todo o 
desenvolvimento está disponível em nosso ambiente de homologação, acessível em 
https://funarte.medialab.ufg.br.

A  seguir  detalhamos cada etapa  realizada até  agora,  descrevemos o  ponto 
atual do projeto e os próximos passos a serem seguidos até sua conclusão.
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 2.2  Desenvolvimento

 2.2.1  Diagnóstico
Para  realizar  o  diagnóstico,  solicitamos  a  Funarte  uma  cópia  completa  do 

portal atual, incluindo o banco de dados, todos os arquivos que compõe o WordPress 
utilizado, seus módulos adicionais, como temas e plugins e todos os arquivos e mídias  
que ilustram notícias e outros conteúdos do portal.

O atual portal da Funarte foi desenvolvido em 2010 e segue utilizando a versão 
3.0.3  do  WordPress,  lançada  em  8  de  dezembro  daquele  ano2.  O  WordPress  é 
atualmente o gerenciador de conteúdo (CMS) mais utilizado em todo o mundo, sendo 
o motor de mais de 30% de todos os sites na internet3.  Tamanha popularidade faz 
desse sistema um alvo comum para ataques, sendo necessário sempre que se tenha 
cuidados extras com segurança. Dentre esses cuidados destaca-se a necessidade de 
se manter a plataforma sempre atualizada. 

Com esta premissa,  realizamos testes e ajustes necessários para que fosse 
possível rodar o portal da Funarte sobre a mais nova versão do WordPress.

Superada  esta  etapa,  passamos  a  analisar  o  código,  o  conteúdo  e  os 
complementos (plugins) utilizados.

Na análise de conteúdo, levantamos todos os “tipos de conteúdo” existentes no 
portal. O levantamento realizado gerou a seguinte tabela:

Tipo de conteúdo
Utilizado 
recentemente?

Editor de 
texto rico?

Taxonomias 
relacionadas

URL de exemplo

Posts sim Sim
Categorias, Tags, 
Categorias de regionais, 
Categorias de edital

http://www.funarte.gov.br/musica/entrevista-com-o-
compositor-ronaldo-miranda-e-destaque-no-
%e2%80%98musica-nas-americas%e2%80%99/

Agenda cultural sim Sim

Categorias, Tags, 
Categorias de regionais, 
Categorias de edital, 
Categorias de espaços 
culturais

http://www.funarte.gov.br/evento/espetaculo-
%e2%80%98andre-ou-receita-para-se-fazer-um-
monstro%e2%80%99-no-teatro-dulcina/

Home - Destaques sim
Não se 
aplica

Categorias destaques na direita na home. Só links

Home - BMA não
Não se 
aplica

2  https://codex.wordpress.org/Version_3.0.3

3 https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all  
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Home - Conheça 
também

não
Não se 
aplica

Home - Avisos não
Não se 
aplica

Editais sim Sim
Categorias, Tags, 
Categorias de edital

http://www.funarte.gov.br/edital/paralelos-artes-
visuais-funarte/

Em Destaque Não
Não se 
aplica

Categorias, Categorias 
de regionais

são os banners do meio da home

Licitações sim Sim
Tags, Modalidades de 
licitações

http://www.funarte.gov.br/licitacao/extrato-de-
inexigibilidade-de-licitacao-n%c2%ba-0862018-
favorecido-%e2%80%93-objeto-resumido/

Páginas sim Sim Categorias http://www.funarte.gov.br/agenda-das-autoridades/

Relatórios não -

CEDOC - Novas 
aquisições

última em 2013 Sim Tags http://www.funarte.gov.br/nova-aquisicao/janeiro-
dezembro-de-2012/

Identidade visual
não mas já foi 
muito usado. 
Úlltimo de 2016

Sim
Categorias de Identidade 
Visual

http://www.funarte.gov.br/identidade-visual/

Edições - Online sim Sim http://www.funarte.gov.br/edicoes-on-line/

Edições - Sinopse
não mas já foi 
muito usado. 
Úlltimo de 2016

Sim Categorias http://www.funarte.gov.br/sinopses/

Estrutura

Abriga a 
Estrutura 
organizacionl. 
Conteudo 
estático

Sim Categorias de Estrutura http://www.funarte.gov.br/estrutura/

Áreas de Interesse

são o conteúdo 
das caixas de 
“mais 
informações” 
que tem em 
cada área 
(teatro, dança, 
etc)

Não Categorias, Tags http://www.funarte.gov.br/category/danca/

Representações 
Regionais

sim Sim Tags, Categorias de 
regionais

http://www.funarte.gov.br/regional/nordeste/

Espaços Culturais sim Sim

Categorias, Tags, 
Categorias de regionais, 
Categorias de espaços 
culturais

http://www.funarte.gov.br/espaco-cultural/patio-do-
complexo-cultural-funarte-sp/

 



Imagem do painel administrativo do portal atual, onde se vê a versão do WordPress
e os tipos de conteúdo a esquerda

A partir deste levantamento dos conteúdos, foram realizados testes e consultas 
a equipe da Funarte para determinar o que seria mantido e o que seria descartado. 

Ao analisar os Plugins em uso no portal atual, encontramos apenas três ativos:

Nome do plugin Função Comentário

Easy Video Player e 
VideoJS HTML5

Auxiliar na incorporação de 
vídeos ao conteúdo de 
notícias

Plugins obsoletos, já que na versão mais atual o 
WordPress já suporta essa função nativamente. 
Foi descartado

Simple Custom Post 
Order

Oferecer funcionalidade de 
arrastar e soltar para ordenar 
alguns tipos de conteúdo

Não foi identificado que este plugin estivesse 
efetivamente em uso. Foi, a princípio, 
descartado.

Por fim,  passamos a analisar o código do atual  tema do portal  da Funarte. 
Identificamos os  principais  componentes  e  funções  específicas  do  portal,  como a 
lógica de organização da agenda de eventos.

 



Optamos utilizar o código apenas para consulta e para reaproveitamento de 
pequenos componentes. O desenvolvimento do novo tema, no entanto, se deu a partir 
do zero.

 2.2.2  Montagem do projeto
Para a montagem do projeto de software, optamos por utilizar o repositório de 

código  da  plataforma  Github.  Criamos  o  repositório  wp-funarte,  com  o  intuito  de 
armazenar o tema da Funarte bem como todas as outras dependências do projeto.

Para criar um repositório de código que desse conta de todas as dependências 
do projeto, utilizamos uma estrutura baseada no gestor de dependências Composer4. 

Com ele,  identificamos a versão do WordPress utilizada,  bem como outros plugins 
necessários no projeto, como o Tainacan.

No  arquivo  README.md,  que  descreve  o  projeto,  documentamos 
detalhadamente  o  processo  de  criação  do  ambiente  de  desenvolvimento  e  como 
utilizar  este  repositório  de  código.  A  intenção  deste  processo  foi  a  de  facilitar  a 
apropriação do  projeto  por  novos desenvolvedores  e  administradores  de  sistemas, 
bem como deixar documentado as dependências do projeto.

 2.2.3  Planejamento do tema WordPress
O próximo passo na implementação do novo Design do Portal da Funarte foi o 

de adaptar o desenho das novas telas para a Hierarquia de Templates do WordPress. 
Esta hierarquia define qual  modelo de página será utilizado em cada situação.  Por 
exemplo, na página inicial do site, deve-se utilizar um modelo, já na listagem de notícia,  
outro.

Fazendo este estudo, construímos a planilha abaixo, que nos detalhou quais 
seriam todos os modelos (templates) que precisávamos criar e sua estrutura básica. 
Esta planilha estava diretamente conectada aos artefatos criados na etapa de Design, 
com cada linha fazendo referência a uma tela.

4  https://getcomposer.org/
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Página
Tipo de estrutura 
de página

Descrição Filtros Template

Home Funarte Home padrão
Blocos das principais 
áreas do site

Por área 
(no menu)

front-page.php

Home das áreas
Home padrão + 
blocos 
adicionais

Igual home padrão + 
blocos de mais 
informações, links e 
espaços culturais

Não 
possui

category.php

Acervos
Lista de 
carrossel

Lista de coleções em 
carrossel

Por área archive-tainacan-collection.php

Agenda cultural Lista de eventos
Blocos "evento do dia" 
e "calendário"

Por área, 
por local, 
por data, 
por tipo de 
evento

archive-evento.php

Home do evento
Página padrão + 
blocos laterais

Estrutura de página 
padrão com blocos de 
informações e blocos 
de links

Não 
possui

single-evento.php

Lista de editais Lista com abas Lista de editais com 
abas

Por área archive-editais.php

Home do edital Página padrão

Blocos com título, 
imagens, texto, 
imagens em 
carrossel, botões etc

Não 
possui

single-editais.php

Home da notícia Página padrão

Blocos com título, 
imagens (vertical, 
horizontal e 
quadrada), texto em 1 
ou 2 colunas, 
carrossel, botões etc

Não 
possui

single.php

Lista de notícias Lista de notícias

Notícia destaque, das 
redes sociais e 
recentes, 
transmissões ao vivo 
(podcasts e vídeos)

Por área archive.php

Funarte - CEDOC
Página padrão + 
blocos laterais

Estrutura de página 
padrão com blocos de 
informações e blocos 
de links

Não 
possui

page-tpl-box-verde-e-links.php

Funarte - 
Licitações

Lista de 
contratos

Lista simples de 
contratos diversos

Não 
possui

archive-licitacao.php

Funarte - Home da 
Licitação

Página padrão + 
blocos laterais

Estrutura de página 
padrão com blocos de 
informações e blocos 

Não 
possui

single-licitacao.php

 



Página
Tipo de estrutura 
de página

Descrição Filtros Template

de links

Funarte - Espaços 
culturais

Lista de espaços 
culturais

Lista simples dos 
espaços culturais 
com e sem foto

Por local archive-espacos.php

Funarte - Home do 
espaço cultural

Página padrão + 
blocos laterais

Estrutura de página 
padrão com blocos de 
informações e blocos 
de links

Não 
possui

single-espacos.php

Funarte - Estrutura 
organizacional

Lista do 
organograma 
Funarte

Lista simples do 
organograma da 
Funarte

Não 
possui archive-estrutura.php

Funarte - 
Institucional

Lista com abas
Informações 
institucionais com 
abas

Não 
possui

page-a-funarte.php

Funarte - 
Relatórios

Lista com abas + 
blocos laterais

Lista de relatórios 
com abas + blocos 
com outras opções de 
download

Por data page-template-relatorios.php

Funarte - 
Representações 
regionais

Lista de 
regionais

Lista simples das 
regionais Funarte

Não 
possui archive-regionais.php

Funarte - Home 
das regionais

Página padrão + 
blocos laterais

Estrutura de página 
padrão com blocos de 
informações e blocos 
de links

Não 
possui

single-regionais.php

Artes Visuais - 
CCPF

Página padrão + 
blocos laterais

Estrutura de página 
padrão com blocos de 
informações e blocos 
de links

Não 
possui

page-tpl-box-verde-e-links.php

Literatura - 
Edições

Coleção 
Tainacan

Não 
possui

tainacan/archive-items.php

Literatura - 
Edições - Sinopse

Coleção 
Tainacan

Não 
possui

tainacan/archive-items.php

Literatura - 
Edições - Online

Coleção 
Tainacan

Não 
possui

tainacan/archive-items.php

Resultados da 
busca - Geral 
Funarte

Lista com abas
Lista de resultados da 
busca separados em 
abas

Por tipo de 
conteúdo

search.php

 



 2.2.4  Elementos de layout
No novo design desenvolvido para o portal,  alguns elementos são utilizados 

recorrentemente em diferentes páginas. O carrossel de eventos presente na página 
inicial do site, por exemplo, também é utilizado na Home das áreas artísticas. 

Para  que  pudessem  ser  reaproveitados,  mantendo  o  código  mais  limpo, 
reutilizável  e  para  evitar  redundância,  foram  identificados  quais  seriam  esses 
elementos  de  layout  que  poderiam  ser  modularizados  e  aplicados  nos  diferentes 
templates.

Os modelos identificados e desenvolvidos foram:

local do template visualização

título de páginas

carrossel de acervos  

eventos da agenda cultural 

 



lista de notícias 

carrossel de espaços 

lista de editais e destaques 
secundários da página home 
e das áreas temáticas.

seções das páginas e links 
para compartilhar em redes 
sociais. 

 



slides de destaques da home 
e das áreas temáticas. 

breadcrumb de navegação.

 2.2.5  Implantação
O  processo  de  desenvolvimento  do  tema  foi  realizado  entre  os  meses  de 

outubro de 2018 e  janeiro  de 2019.  O resultado do trabalho foi  disponibilizado no 
endereço de homologação, em https://funarte.medialab.ufg.br.

No dia 28 de janeiro foi realizada a primeira apresentação dos resultados para a 
equipe da Funarte, na sede do CEDOC, no Rio de Janeiro. Nesta ocasião, a equipe da 
Funarte teve o primeiro contato com o novo portal já quase totalmente funcional e  
identificaram pequenas necessidades de ajustes.

Neste  encontro  ficou  definido  a  formação  de  uma  pequena  equipe 
multidisciplinar de servidores da Funarte para acompanhar uma formação sobre o uso 
do novo portal,  bem como compor uma equipe de implementação responsável por 
revisar  detalhadamente  o  trabalho.  Esta  equipe  também  faria  a  organização  e 
sistematização das tarefas e conteúdos que precisariam ser elaborados por diferentes 
áreas da instituição.

Nos dias 14 e 15 de fevereiro foram realizadas reuniões de trabalho entre a 
equipe técnica da Funarte e do IBICT/L3P. Nesta reunião foi  realizada uma revisão 
exaustiva de todo o site e identificados ajustes e necessidades para a conclusão do 
projeto. Os pontos levantados, e descritos na Ata da reunião disponível como anexo 
deste relatório, eram de três naturezas:

1. Ajustes técnicos, a serem desenvolvidos pela equipe do IBICT/L3P;

2. Ajustes editoriais, a serem desenvolvidos pela equipa da Funarte. Tais ajustes 
incluem a criação ou adaptação de conteúdos presentes no portal atual para a 
nova estrutura, bem como a definição de pequenos elementos do novo portal, 
como o conteúdo de menus e conteúdo de algumas áreas específicas do site;

 

https://funarte.medialab.ufg.br/


3. Mapeamento do legado: Foram identificados alguns sites auxiliares ao portal 
das  artes  que  precisam  ser  identificados  para  que  possamos  definir  seu 
destino.  A  área  de  Acesso  à  Informação,  por  exemplo,  apesar  de  estar 
aparentemente integrado ao atual portal da Funarte, é, na verdade, um outro 
site.  Assim  como  ele,  existem  outros  sites  e  sistemas  que  precisam  ser 
avaliados.

Na ocasião a equipe do IBICT/L3P também se reuniu com a equipe de TI da 
Funarte para começar o planejamento da migração do antigo portal para o novo. Foi 
discutida a melhor estratégia para atualização dos servidores utilizados pelo portal e, 
assim como com no encontro com a equipe de implementação, a necessidade de se 
identificar  sites  e  sistemas auxiliares  que  precisam ser  mantidos.  Na ocasião,  por 
exemplo,  a  equipe  de TI  mencionou  o  Cadastro  de  Dança5.  A  ata  da reunião está 
disponível como anexo a este relatório.

 2.2.6  Status e próximos passos
Nos dias  25 e  26 de  março haverá  um novo  encontro  entre  as  equipes da 

Funarte  e  do  IBICT/L3P  para  apresentação  dos  resultados  dos  encaminhamentos 
definidos na última reunião.

A expectativa é que todos os ajustes técnicos estejam concluídos, assim como 
os conteúdos e definições por parte da equipe de implementação da Funarte, para que 
o site seja homologado.

5  http://www.funarte.gov.br/danca/cadastro-de-danca/

 



ANEXOS

Anexo I - Ata da reunião entre equipe UFG/IBICT e FUNARTE 
(14 e 15/02)

Participantes

Leonardo Germani - leogermani@gmail.com

Vinicius Nunes - vnicius.nm.ba@gmail.com

Letícia Jaber - leticiajaber@gmail.com

Ronaldo Lucena - ronaldolucena@funarte.gov.br

Marcelo - marcelo.funarte@gmail.com

Camilo - camilo.funarte@gmail.com

Relato

Durante o encontro, revisamos todo o novo portal da Funarte, buscando ajustes 
a serem feitos e verificando se havia conteúdos do portal atual que ainda não haviam 
sido contemplados no novo desenho.

Foram apresentadas as mudanças no sistema WordPress, as novas rotinas de 
publicação de conteúdos e a plataforma Tainacan para gestão dos acervos.

Foram identificados dois conteúdos do portal antigo que ainda não haviam sido 
contemplados na migração:

• Página “acesso a informação”, apesar de aparentemente já estar dentro do site, 
é uma outra instalação de WordPress e precisa ser migrada. Definimos que 
vamos  incorporar  seu  conteúdo  dentro  do  mesmo  site,  eliminando  a 
necessidade de um site exclusvamente para este fim;

• A seção de vídeos (http://www.funarte.gov.br/videos/) vai virar um acervo de 
vídeos no novo portal e poderão ser destacados na Home.

Foram  também  identificados  uma  série  de  ajustes  técnicos  necessários, 
relatados ao fim desta ata, bem como Definições que precisam ser feitas pela equipe 
da FUNARTE e materiais que precisam ser preparados pela equipe da FUNARTE.

Marcelo, da ASCOM, sugeriu que colocássemos em contato a equipe de Design 
da UFG, responsável pelo desenho do novo portal, com Lívio Avelino, da programação 
visual da Funarte, para alinhamento e revisão do novo projeto.

Por fim, acordamos em um procedimento para a migração do site, que será, em 
grande parte, realizada pela equipe de TI e da UFG. No entanto, alguns conteúdos terão 
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que ser adaptados ou criados para o novo portal. Segundo o que foi levantado durante 
a reunião, o roteiro é como apresentado a seguir:

• Colocar página de Manutenção no ar, e tirar o site atual

• Realizar as migrações técnicas para novo sistema

• Realizar os ajustes editoriais:

◦ Configuração de menus

◦ Configuração das páginas Institucionais (A Funarte)

◦ Configuração da página “Identidade Visual”

◦ Configuração da página de “Relatórios”

◦ Configuração  dos  destaques,  com  substituição  das  fotos  para  o  novo 
formato

◦ Configuração das páginas do CEDOC, Edições e Estúdio F

◦ Configuração do conteúdo de Acesso a Informação

• Lançamento

• Possibilitar  o  acesso  ao  portal  antigo  durante  o  processo  de 
implantação/migração por um determinado tempo. (não perder o acesso ao 
site antigo para realizar consultas)

Encaminhamentos

Levantamos  uma  lista  de  definições  a  serem  tomadas  e  tarefas  a  serem 
executadas e definimos seus responsáveis (detalhes abaixo).  Algumas definições e 
conteúdos dependem de áreas que não estavam presentes na reunião, no entanto uma 
das pessoas presentes ficou responsável por fazer o contato e garantir o cumprimento 
da tarefa.

Decidimos já deixar agendada uma próxima reunião. Sugestão inicial. DIas 11 e 
12 de março ou 18 e 19 de março. (Camilo não pode de 13 a 15. Letícia volta de férias  
dia 25).

Sugestão equipe UFG/IBICT: Marcar reunião para dia 18 de março.

 



Definições Pendentes 

• Newsletter. Será implementada?  - (Responsável: Marcelo)

• Notícias  em uma ou duas colunas? (perguntar  também para  Design UFG) - 
(Responsável: UFG)

• Área de destaques de Mídias na página de Notícias - (Responsável: Camilo)

◦ Definido: Área de Mídia sai do topo da página de Notícias

◦ Opção A: Vai para a parte de baixo da página

◦ Opção B (não excludente): Vai para outra página de Mídia

▪ Pode ter destaques do Estúdio F e dos Vídeos

▪ O que mais teria?

• Definição final dos Itens do Menu - (Responsável: Todos)

◦ Principal

◦ Menus do rodapé

◦ Marcelo reforça que é importante que “Identidade Visual” esteja no menu

Ações a serem realizadas

• Limpeza das páginas que não são mais usadas - (Responsável: Ronaldo)

◦ http://www.funarte.gov.br/wp-admin/edit.php?post_type=page  

• Limpeza dos usuários que não são mais usados - (Responsável: Ronaldo)

◦ http://www.funarte.gov.br/wp-admin/users.php  

Material a preparar

• Destaques principais (ajustar fotos) e secundários - (Responsável: Marcelo)

• Área de Acesso à Informação - (Responsável: Ronaldo)

• Conteúdo  das  páginas  Institucionais  (https://funarte.medialab.ufg.br/a-
funarte/) - (Responsável: Marcelo)

◦ Definir quais serão as abas e os conteúdos

• Conteúdo da página de Identidade Visual - (Responsável: Marcelo)

 

http://www.funarte.gov.br/wp-admin/users.php
http://www.funarte.gov.br/wp-admin/edit.php?post_type=page


• Itens do Menu (identidade visual? licitação/contratação direta? acervo? ...)  -  
(Responsável: Todos)

• Menus no rodapé - (Responsável: Todos)

• Links relacionados na home das áreas - (Responsável: Camilo)

• Preparar conteúdo para CEDOC, Edições e Estúdio F - (Responsável: Camilo)

◦ https://funarte.medialab.ufg.br/cedoc/  

◦ https://funarte.medialab.ufg.br/edicoes/  

• Preparar conteúdo dos Relatórios - (Responsável: Letícia)

◦ Enviar para DIPLAN o link https://funarte.medialab.ufg.br/relatorios/

◦ Pedir para definirem quais sãos os links de download do lado direito (se 
houver)

◦ Pedir para definirem o conteúdo de cada ano nas abas do lado esquerdo

• Fotos para os programas do Estúdio F - (Responsável: Camilo)

◦ Fotos quadradas nomeadas conforme o número do episódio. (ex: 23.jpg)

• Planilha dos vídeos - (Responsável: Ronaldo)

◦ Planilha com título,  descrição e link para o vídeo do youtube ou nome o 
arquivo

◦ um zip com os arquivos de vídeos que estão referenciados na planilha

Demanda técnicas de correções (equipe UFG/IBICT)

1. Verificar menu responsivo, símbolo do menu não aparece.

2. Verificar o idioma que em que aparece o mês na agenda de evento da home.

3. Corrigir a frase “não existeM editais” na página archive de editais

4. Adicionar link para a página a single do evento no calendário de eventos.

5. Imagens não estão aparecendo em busca.

6. TAG na página de licitação tá quebrado!

7. Na versão mobile o menu não está com o scroll funcionando. (a página atrás 
que tá rolando ao invés do menu.)

8. Em institucional verificar as bordas das TABs parecem desalinhadas
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9. Corrigir mensagem em contratação direta -> "nenhuma licitação encontrada"

10. Na página estrutura, verificar a repetição dos post-filhos

11. Texto  envolta  de  imagens  (notícias)  layout  de  página  de  notícias  tá 
desequilibrado.

12. adicionar link para compartilhar nas redes sociais.

13. Adicionar filtro por área no espaço cultural.

14. Adicionar espaços culturais em regionais.

15. Adicionar o métricas do site.

16. Se não tiver acervos na home da área não aparecer o bloco.

17. No estúdio F extrair o número do episódio

18. Adicionar incorporação de vídeos, conteúdo que não estão na base de dados 
(vai virar uma coleção no tainacan).

19. Editais  ('seleções  de  projetos')  alterar  a  ordem  dos  blocos  na  home  e  nas 
homes das áreas, fazer com que o bloco de editais esteja na parte superior.

20. Notícias podem gerar um evento na agenda, ou ao contrário, um evento gerar  
uma notícia [possibilidade de nova feature]

21. Melhorar a forma de incluir os editais, dividir em etapas, importante que essas 
etapas não sejam predeterminadas para não deixar o processo rígido. (páginas 
filhas?) [possibilidade de nova feature].

22. Habilitar o verificação ortográfica e tela inteira na página de edição

23. Preparar tutorial com as alterações realizadas em comparação com o portal  
antigo 

24. Determinar a proporção das fotos (dimensões).

 



Anexo II - Ata de Reunião com equipe de TI - 15/02

Participantes

Rômulo Reis romulo.reis@funarte.gov.br

Luis Alves luis.alves@ios.com.br

Leonardo Germani - leogermani@gmail.com

Vinicius Nunes - vnicius.nm.ba@gmail.com

Relato

Foi  realizado  um primeiro  encontro  com a  equipe  de  TI  da  FUNARTE  para 
entendermos as principais atividades técnicas para realizar  a implantação do novo 
portal. Os principais pontos discutidos foram:

Fazer uma lista das outras instalações de WordPress que são acessíveis pelo 
portal,  como  por  exemplo  “/acessoainformacao”,  para  avaliar  quais  devem  ser 
mantidos,  quais  devem  ser  incorporados  no  novo  portal,  e  quais  podem  ser 
descartados

• Mapear sistemas que devem ser mantidos dentro da estrutura do novo portal. 

◦ Ex: http://www.funarte.gov.br/codanca/

• Definimos  que  a  migração  será  feita  para  uma  nova  máquina  virtual,  com 
versões de PHP e MySQL atualizadas.

• Ficou acertado que será mantido no ar, para acesso interno, durante tempo a 
definir,  uma  versão  do  site  atual  para  eventual  consulta  e  busca  de 
informações.
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