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Apresentação
O presente relatório refere-se à segunda atividade do Termo de Execução
Descentralizada firmado entre o Ministério da Cultura – Secretaria do Audiovisual) – e
a Universidade Federal de Goiás com vistas à realização do Projeto Acervos digitais
em rede do audiovisual: do mapeamento à construção de repositórios digitais.
A Atividade 2 refere-se ao aprimoramento e pesquisa de novas funcionalidades
para ativação de redes sociais colaborativas em torno da plataforma Tainacan para os
Núcleos de Produção Digital (NPDs).
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1. Introdução
Os Núcleos de Produção Digital (NPDs) são espaços voltados para a produção
e difusão do conteúdo audiovisual brasileiro. Com o intuito de consolidar parcerias
entre os estados para desenvolvimento da atividade audiovisual no país, havia
necessidade da presença deles também no meio digital. A demanda do
desenvolvimento de interface para o novo site veio acompanhada da preocupação de
que fosse uma interface limpa, fácil de usar e que atendesse às necessidades
específicas de comunicação entre os NPDs. Foi recebido um mapa de fluxo de
navegação (figura 1) para o novo site, elaborado pela equipe do NPD, e que foi o ponto
de partida para o desenvolvimento da nova interface.

Figura 1: Mapa de fluxo de navegação da interface do novo site do NPD.

A equipe do Laboratório de Políticas Públicas Participativas (L3P) utilizou o
Tainacan para o desenvolvimento da nova interface do site do NPD. O Tainacan é uma
ferramenta que permite unir as características básicas de um site institucional
(conforme os requisitos e necessidades do cliente) com a plataforma Tainacan, que é
uma ferramenta de gestão de repositórios digitais ou digitalizados.
Entre as demandas estipuladas para o projeto, foi identificada a necessidade de
desenvolvimento de uma identidade visual e da marca como necessárias para a
efetivação institucional em relação à articulação entre os envolvidos em suas várias
escalas e papéis. Para isso, foi realizada uma pesquisa de fundamentação do projeto.
Nessa pesquisa, realizou-se um estudo sobre os NPDs; sendo analisadas marcas

similares para identificar qualidades que auxiliassem na etapa de geração de
alternativas; foram definidos requisitos funcionais, formais e conceituais; realizou-se
estudo visual para forma da nova marca, além de definição de cores, tipografia e
grafismos. A proposta de assinatura visual escolhida ajusta-se às necessidades
técnicas de aplicação, ou seja, é possível utilizá-la em todos os diferentes Núcleos de
Produção Digital.
Houve, ainda, a necessidade de atualização do layout da Programadora Brasil,
uma vez que a mesma estava utilizando a primeira versão do Tainacan, que sofreu
diversas alterações e melhorias neste ano de 2018. Assim sendo, a nova interface
proposta manteve o conteúdo já existente no antigo site, porém contando agora com
uma interface mais leve, elegante, fácil de navegar e que prioriza o uso de imagens.

2. Interface do site NPD
O header do site utiliza a nova marca do NPD (será explicada no próximo tópico
deste relatório) e grafismos baseados na marca como imagem de capa. O menu
principal é composto por: Início, Institucional, NPDs (que possui sublinks com todos os
NPDs), Banco de profissionais, Acervos (de vídeos, de imagens, de arquivos e acervo
bruto), NPDs no mapa e Notícias.

Figura 2: Header do site.

No ícone de notificações localizado no menu superior aparecerão lembretes
novos e anteriores sobre as diversas atividades realizadas no site.

Figura 3: Alertas.

A home é composta de seções que se vinculam às principais áreas do site, tais
como: Institucional (Breve histórico sobre o NPD), Acervos (Coleções) e Notícias.

Figura 4: Seções da Home.

A página interna dos NPDs é composta pelas seguintes seções: Coordenador,
Instituição, Comitê Gestor, Redes, Formulários de acompanhamento, Próximos eventos
e Contato. Cada NPD possui sua própria página.

Figura 5: Seções da página interna de um NPD.

Figura 6: Seção de contato.

Na página interna de eventos é possível verificar a categoria a qual cada evento
pertence, o título, data, hora e local. Clicando em um evento o usuário obterá
informações detalhadas sobre aquele evento em específico. O mesmo acontece se
clicar em uma notícia da home, por exemplo, sendo aberta uma nova página com a
notícia detalhada.

Figura 7: Página de lista de eventos.

A página Banco de profissionais é um “catálogo” de pessoas onde é possível
verificar dados como nome completo, especialidade, cidade, telefone, e-mail e
categoria artística.

Figura 8: Página de banco de profissionais.

A página NPDs no mapa possui a localização de todos os NPDs do Brasil.

Figura 9: Localização dos NPDs.

A página de Acervos é subdividida em Acervo de vídeos, de imagens, de
arquivos e acervo bruto. Para isso é utilizado o Tainacan. O acervo de cada subdivisão
é composto por uma lista de coleções, que, por sua vez, são compostas por listas de
itens. Quando se clica em um item específico, uma nova página é aberta, a home do
item, que contém o documento (imagens, áudio, texto, vídeo, PDF, etc.), anexos e
metadados.

Figura 10: Lista de coleções utilizando o Tainacan.

Figura 11: Lista de itens utilizando o Tainacan.

3. Identidade Visual – NPD
As novas assinaturas visuais da marca NPD foram baseadas na pesquisa de
fundamentação realizada durante o desenvolvimento da identidade visual. A seguir,
são apresentadas imagens com o resultado do projeto, seguido de exemplos de
aplicação da marca em materiais.

Figura 12: Proposta de assinatura visual e explicação do conceito utilizado.

Figura 13: Assinatura horizontal colorida, cor sólida e escala de cinza, respectivamente.

Figura 14: Assinatura vertical colorida, cor sólida e escala de cinza, respectivamente.

Figura 15: Aplicações da marca em diferentes materiais.

4. Programadora Brasil
A interface antiga utilizada pela Programa Brasil por meio do Tainacan possuía
cores escuras, transparências, gradientes e sombras, conforme segue nas imagens,
que conferiam aparência mais carregada à interface.

Figura 16: Header, migalha de pão, seção itens em destaque do layout antigo.

Figura 17: Seção galeria e footer do layout antigo.

A nova interface utiliza cores claras e maiores espaços vazios de respiro visual
para aferir maior leveza e elegância ao site. Apesar da estética enfatizar imagens, a
funcionalidade do site é sempre priorizada. A home é composta pelas principais
seções de conteúdo, que são: Imagens em destaque e galeria de itens. O menu
principal possui as páginas internas: Sobre, Filmes, Base de Dados, Publicações,
Contato e Links.

Figura 18: Header, migalha de pão, seção itens em destaque do layout novo.

Figura 19: Seção galeria e footer do novo layout.

Figura 20: Página interna “Sobre”.

Figura 21: Página interna “Filmes”.

Figura 21: Página interna “Filmes”.

Figura 22: Página interna “Base de Dados”.

Figura 23: Página interna “Publicações”.

Figura 24: Página interna “Contatos”.

Figura 23: Dropdown com links externos.

5. Conclusão
O Núcleo de Produção Digital (NPD) carecia de presença no meio digital, de
modo que a comunicação e conectividade entre os NPDs de diversos estados se
efetivasse. Utilizar o Tainacan para este propósito foi vantajoso no sentido de unir em
um só o site institucional com o repositório digital. Além disso, o Tainacan é uma
ferramenta flexível e personalizável que permite a criação e configuração de coleções,
itens, metadados, filtros, taxonomia, cores, imagens, entre outros. Assim sendo, a nova
interface desenvolvida para o NPD atende aos requisitos de comunicação
estabelecidos e ajuda a difundir o conteúdo audiovisual brasileiro.
Havia também a necessidade de desenvolvimento de uma identidade visual e
da marca, para efetivar a conectividade e articulação da comunicação entre os NPDs.
A assinatura visual desenvolvida atende aos requisitos propostos durante a pesquisa
de fundamentação, transmite a conceituação do que são os NPDs e ajusta-se aos
diferentes NPDs, de modo que pode ser utilizada em meios digitais e impressos.
A atualização da interface da Programadora Brasil, conforme dito
anteriormente, foi realizada para se adequar às alterações e melhorias que a nova
versão do Tainacan traz, entre elas a aparência mais “leve” e elegante, que colabora na
usabilidade, além do aperfeiçoamento técnico e de funcionalidades. Além disso,
foram propostas novas telas para as páginas internas, priorizando o uso de imagens e
textos diagramados para facilitar a leitura.
Entende-se que os trabalhos desenvolvidos em parceria entre o Laboratório de
Políticas Públicas (L3P), o Núcleo de Produção Digital (NPD) e a Programadora Brasil
atendem às necessidades e expectativas de cada projeto e espera-se que, juntos,
possamos difundir e promover a produção cultural brasileira por meio de soluções
tecnológicas eficientes.

