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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Memorando-Circular n.º 002/Dicom
Diamantina, 17 de maio de 2017.
À comunidade acadêmica da UFVJM
Assunto: Projeto do novo Portal da UFVJM

Em um trabalho conjunto entre a Diretoria de Comunicação Social (Dicom), PróReitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan) e Diretoria de Tecnologia da Informação
(DTI), está sendo conduzido um processo de reestruturação do Portal da UFVJM.

2.

Esse trabalho tem como objetivo adequar o ambiente do portal institucional à
Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo Federal (IDG), de acordo com
as orientações da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da
República _ Secom.

3.

A plataforma utilizada para o novo portal será o PloneGov-BR, que oferece um sistema
já pronto e adota todas as recomendações do governo federal.

4.

O novo sistema é baseado em Plone, um software de código aberto utilizado por
diversos órgãos governamentais pelo mundo e que conta com uma comunidade
brasileira de representantes de órgãos do governo que usam essa tecnologia. Além de
ser um sistema mais estável e seguro, é também mais fácil de usar para quem produz
conteúdo.

5.

A modernização do Portal também visa atender aos anseios da comunidade
acadêmica, trazendo aos usuários um ambiente mais organizado e onde seja mais fácil
encontrar as informações necessárias.

6.

O estudo que está sendo desenvolvido busca implementar uma nova forma de
comunicação, baseada em uma plataforma mais moderna e robusta, que dará mais
integração com as redes sociais e também facilitará a inserção de conteúdo
audiovisual.

7.

Além disso, o novo sistema já está preparado para atender aos requisitos de
acessibilidade e responsividade. Dessa maneira, o portal será acessível também via
plataformas móveis.

8.

Como parte dos trabalhos, serão realizados estudos para cada site hoje existente e em
breve será feito contato com cada setor para que sejam feitos os levantamentos
específicos.

9.

Posto isso, comunicamos a todos que será suspenso, por enquanto, o serviço de
criação de novas páginas e sites, tendo em vista que será feita uma reestruturação na
disposição das informações do portal.

10.

Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações podem ser encaminhadas ao email portal@ufvjm.edu.br com o assunto “Novo Portal”.
Atenciosamente,

Amanda Thomaz Monteiro
Diretora de Comunicação Social

