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Universidade aperfeiçoa 
comunicação pela internet

Entenda como as mudanças foram pensadas e como as informações podem ser 
encontradas com maior facilidade no novo Portal UFG

Camila Godoy

O Portal UFG está de 
cara nova. Totalmen-
te reformulado, o que 

hoje está na tela é resultado 
do levantamento, da catego-
rização e da remodelação de 
todas as informações da pági-
na de acordo com suas funcio-
nalidades. Os conteúdos dos 
menus e submenus do Portal 
foram hierarquizados para, 
posteriormente, ocorrer o de-
senvolvimento do projeto da 
estrutura física, ou seja, do 
novo layout.

Todas as mudanças 
na página eletrônica da uni-
versidade ficaram a cargo de 
uma equipe multidisciplinar 
das áreas de Comunicação 
Visual e Informática – for-
mada por profissionais da 
Assessoria de Comunicação 
(Ascom), Media Lab, Cen-
tro de Recursos Computa-
cionais (Cercomp) e Centro 
Integrado de Aprendizagem 
em Rede (Ciar) – coordenada 
pelo professor da Faculdade 
de Artes Visuais (FAV), Cleo-
mar Rocha, também coorde-
nador do Media Lab. A partir 
de análises de outros por-
tais, como o da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), da Universidade de 
Brasília (UnB) e da Harvard 
University, essa equipe bus-
cou alinhar soluções de in-
terfaces de usuário ao proje-
to da UFG.

De acordo com o desig-
ner gráfico da Ascom, Reuben 
Lago, o principal objetivo das 
mudanças é criar uma iden-
tidade visual, uma vez que 
há páginas da instituição que 
não têm ao menos a mar-
ca da UFG: “As pessoas, ao 
abrirem a página de alguma 
faculdade, por exemplo, pre-
cisam saber que ela se trata 
de uma unidade da Universi-
dade Federal de Goiás”. 

A equipe multidisci-
plinar também observou as 
normas de acessibilidade e os 
padrões de usabilidade defi-
nidos pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq) e 
pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) durante o 
desenvolvimento do proje-
to. “O Portal precisava ser o 
mais eficiente possível nesses 
dois quesitos”, afirmou o de-
signer gráfico. 

As normas direciona-
ram a criação do layout do 
Portal, que recebeu traços 
característicos de horizonta-
lidade. O banner da página 
principal, as fotos e os recur-
sos visuais apresentam essa 
característica. Cleomar Ro-
cha explicou que esse critério 
representa o espaço geográfi-
co de Goiás, a horizontalida-
de das áreas de conhecimen-

to e o fato da universidade 
abrir novos horizontes. “A 
ideia principal do Portal é re-
presentar o que a UFG é: pro-
dutora e disseminadora do 
conhecimento”, acrescentou.

Agora, o próximo passo 
da equipe é estender as mu-
danças do Portal UFG para ou-
tros departamentos. Pelo cro-
nograma, as próximas páginas 
a serem renovadas serão as das 

Pró-Reitorias, seguindo as dos 
órgãos administrativos e das 
unidades acadêmicas articula-
dos ao domínio UFG que esti-
verem interessados na transfor-
mação. Apesar dos benefícios, 
nenhum deles será obrigado a 
aderir ao projeto de reorganiza-
ção de conteúdo e layout. Em 
consonância com a política da 
instituição de preservar a auto-
nomia de órgãos e unidades, é 

facultativo a contratação de ou-
tros profissionais para desen-
volver esse trabalho. 

Além dessas mudanças 
mencionadas, a equipe multi-
disciplinar está acompanhan-
do os resultados e sempre que 
for encontrada alguma defi-
ciência, a página eletrônica 
poderá ser alterada: “O Por-
tal UFG não é algo imutável”, 
completou Cleomar Rocha.


