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Apresentação
É com alegria que a equipe de Comunicação entrega à Assessoria de Relações
Internacionais e Interinstitucionais – ARII, bem como à Ufam, mais um produto
cujo objetivo é registrar, sobretudo, esta parte da história da ARII, qual seja a
organização das mídias para a internet e estabelecer regras e normas para que
o site, enquanto potente meio de comunicação, se apresente sempre limpo,
atrativo, harmônico e, principalmente, de fácil navegação, sem que os usuários
tenham que saltar de um clik a outro até encontrar o que procuram.
O Guia é, portanto, documento essencial e necessário para a devida
continuidade do trabalho porque dá a equipe a autonomia e segurança para
execução das atividades de atualização e manutenção a qualquer tempo, ou
seja, de uma vez por todas precisamos estabelecer comunicação horizontal,
extirpando a utilização de banco de informações que estão apenas na memória
de uma única pessoa, o que faz toda uma equipe refém da vontade ou bom
humor, além de ser extremamente prejudicial para todo o bom andamento do
trabalho.
Assim, esperamos que a edição do Guia de Atualização e Manutenção do Site
da ARII (segunda versão) se constitua em fonte de informação constantemente
acessível a todos, inclusive com sua publicação no próprio site a fim de que
fique disponível a toda comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Aldinéa de Paula Corrêa
Comunicação ARII

Memorial Descritivo

Criado pelo setor de Mídias Digitais da Ufam em parceira com a área de
Comunicação da ARII, a nova versão do site da Assessoria de Relações
Internacionais da Ufam se apresenta como um instrumento para cumprir a
missão de conectar a Ufam ao Brasil e ao exterior, conforme adotou a ARII em
seu planejamento estratégico. O novo site foi publicado no mês de julho de
2015 nas versões em inglês e português
Versão Língua Portuguesa
A intenção do novo layout é mostrar, por meio de imagens de festas, festivais e
outras formas de manifestações culturais um encontro entre os povos. Na
verdade, o objetivo era evidenciar o slogan da ARII (conectando culturas,
compartilhando saberes). Assim, todos os slides são cheios de cor e dinamismo
e privilegiam o elemento humano dentro da cultura, reconhecendo que são as
pessoas quem impulsionam, quem promovem e, principalmente, quem
compartilham de forma a manter viva a memória cultural de um povo. Dessa
forma, quem acessar o site é levado a contemplar imagens de culturas
internacionais, como rituais e festivais de outros países, sempre em tom alegre
e vívido. Todos os slides trazem um hiperlink que remete a um artigo (com
imagem menor) sobre o que está sendo mostrado no slide, possibilitando ao
visitante saber a história e curiosidades desses momentos culturais. Quando
necessário esses slides são substituídos por outras imagens que irão envolver o
internauta nessa atmosfera internacional.
Versão Inglês
A versão em inglês do site baseia-se em apresentar lugares históricos e belos
da cidade de Manaus. Seguindo a mesma linha da versão portuguesa, com
imagens alegres e vívidas, porém com o foco nos pontos turísticos e históricos
da cidade. A versão inglesa é dedicada a alunos estrangeiros que procuram
informações sobre a Ufam e a ARII, bem como oferece hiperlinks sobre todos
os lugares mostrados nos slides. A preocupação na versão inglês é manter o
visual atrativo, sem desprestigiar o conteúdo informativo, porém chamando
atenção para as belezas da cidade e exuberância da Amazônia.

Estrutura do Site
À esquerda do site encontra-se a logomarca da Assessoria e ícones das
bandeiras do Brasil para a versão em português e a bandeira americana para a
versão em inglês (americano).
Á direita, ferramenta de busca, a logomarca da Ufam e imagem com link para a
fanpage são notadas. (Apresentado no printscreen abaixo).
Acesso Rápido: Geralmente são listados serviços de urgência prestados pela
Assessoria.

(Site no ar)

Barra principal: Nesse espaço estão organizados o menu principal e menus
que poderão somente ser alterados com a permissão do Coordenador de
Comunicação. Cada menu possui submenus que apresentam assuntos
informados pela Assessoria.

Notícias: Ainda na página principal encontramos um modelo de quatro notícias
recentes que aparecerá no módulo chamado Notícias. Em fonte menor terá um
link chamado “Todas as Notícias” onde o usuário terá acesso a todos os artigos
publicados pela equipe de Comunicação da ARII

Formatação e Padronização
A atualização e manutenção do site da ARII devem ser feitas sempre
obedecendo à formatação concebida para as fontes, textos, títulos, imagens,
disposições de novos itens, dentre outros. Assim, a adoção mínima de
padronização dará ao atualizador a certeza de estar agindo corretamente
quanto à publicação, manutenção, e arquivo de notícias.
Todo o trabalho de atualização de notícias ou qualquer outro tipo de artigo será
feito por meio da plataforma joomla.

Tratamento para Menus

Imagem Menus e Submenus
Deve se escolher imagem ligadas com o conteúdo de cada menu e submenu.
Ex: submenu “Programas Nacionais” (localizado no menu Programas) remete a
informar ao leitor quais são os programas de mobilidade nacional, prontamente
sua imagem tende ser relacionada a essa informação, como de
estudantes+viagem.
Tamanho das Imagens dos Menus e Submenus
Artigo: 400x300

printscreen site

Tratamento para os Slides
Apresentação de fotografias encontra-se abaixo da barra principal na versão
portuguesa, a exposição sequencial de imagens é de lugares exteriores ao
Brasil representando diversas manifestações culturais de países estrangeiros.
Tamanho da imagem Externa dos Slides e seus artigos (imagem
interna):
No exemplo a seguir:

Imagem Externa: 1200x420

Imagem Interna do artigo: 500x400

Tratamento das Notícias

As notícias a serem publicadas serão sobre a Ufam; a ARII; oportunidades de
intercâmbio; entrevistas com professores, alunos e pesquisadores; eventos
nacionais e internacionais de cunho acadêmico, resultados de seleções, dentre
outros assuntos menores como por exemplo, avisos ou pequenas notas.
De qualquer forma, se restarem dúvidas, é determinação jamais publicar:
Assunto em que a Universidade não é parte da notícia. Assim, qualquer evento
de outro órgão poderá ser publicado desde que a Ufam ou a ARII estejam
envolvidos direta ou indiretamente.
Notícias que não responda as questões mínimas o quê? Quem? Como? Onde?
Quando? E que não forneça contato por e-mail ou telefônico.
Conteúdos com dados incertos;

Por
outro lado, tendo em vista tratar-se de linguagem digital, é recomendado e
sempre deve ser lembrado, um oferecimento de hiperlink(s).

Tratamento dos títulos das Notícias

Os títulos devem ter no máximo três linhas. Podendo, eventualmente,
extrapolar esse número;
Tomar cuidados com títulos dúbios;
Consultar a página antes de titular, a fim de que os títulos exibidos (ou maioria
deles) não tenha repetição de palavra, como por exemplo, “inscrição”, “ARII
realiza”, etc;
A fonte e o tamanho serão sempre os definidos pela plataforma Joomla;
Os títulos devem ser curtos, claros, porém, lembrar de que o título deve
despertar a curiosidade do leitor;
O título sempre será escrito com o verbo no presente.

Tratamento das Imagens das Notícias
Atentando para as imagens das notícias damos o seguinte tratamento:
As imagens distribuídas (à direita da página), escolhendo fotografias de plano
aberto, dinâmicas, com sentido de complementar a matéria.
Assim, nunca publicar imagens com margem para duplas interpretações ou que
exponham as pessoas a algum constrangimento.
As imagens devem ser tratadas quando realmente necessário, o ideal é que
sempre estejam o mais natural possível.
Quanto ao tamanho da imagem: O padrão adotado para imagem que
acompanhará o artigo será de 400x300.

Tratamento Texto Notícias
O tratamento do texto da notícia será em parágrafos e devem estar com espaço
entre um e outro, obedecendo ao alinhamento à direita. O tamanho
recomendado é 12 e a fonte a ser usada será a que o Joomla dispõe em
automático.
Quanto ao texto em si, a orientação é seguir as regras de clareza, concisão,
objetividade e imparcialidade, adotando sempre que possível verbo no
presente. Um cuidado a mais seria o redator ao revisar o texto, lê-lo em voz
alta. Esse procedimento alertará para cacofonias ou outras frases que estejam
soando desagradáveis ou de difícil compreensão.
Por último, como reforço, os conteúdos das notícias devem ser relacionados
com a Ufam, a ARII e assuntos correspondentes à área internacional da
Universidade ou Instituições Federais.

Tratamentos Gerais
Escrita do nome “ARII”
A sigla da Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais deve
sempre ser registrada em “caixa alta”.
Crédito das Imagens
As fontes das imagens deverão ser citadas tanto nas notícias quanto nos artigos
de slides.
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