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1. Introdução 

1.1. Sobre o projeto 

Este relatório foi desenvolvido como requisito parcial para a conclusão 

do curso online de Arquitetura da Informação do Instituto Faber Ludens, nele 

consta as etapas realizadas para o redesenho do site da ONG Palha de Milho. 

1.2. Escolha da ONG 

Para o desenvolvimento da atividade em grupo do curso foi escolhida a 

ONG Palha de Milho, através de seu site 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/. 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/


 



A organização é engajada na luta pela defesa, preservação e 

conservação do meio ambiente através de cursos de capacitação, formação e 

treinamento em meio ambiente, saúde, educação, cultura, economia solidária e 

desenvolvimento sustentável. Tem sua sede no Povoado de Jardim - Distrito de 

Serra Azul - Mateus Leme / MG – Brasil. 

 

2. Desenvolvimento 

Para o redesenho do site da ONG foram elaborados os seguintes 

trabalhos: 

2.1. Briefing 

O Briefing foi a primeira tarefa realizada pelo grupo para o andamento do 

projeto. 

Briefing ONG Palha de Milho 

Sobre a ONG 

A Palha de Milho é uma ong da roça*, que desde 2010* trabalha na luta pela 

defesa, preservação e conservação do meio ambiente.  Desenvolve ações e 

projetos voltados a capacitação, formação e treinamento em meio ambiente, 

saúde, educação, cultura, economia solidária e desenvolvimento sustentável. 

Tem sua sede no Povoado de Jardim - Distrito de Serra Azul – Mateus Leme, 

MG, Brasil. 

Site da ONG 

O site da ONG Palha de Milho tem por objetivo manter registro e divulgar 

na internet, ações, projetos e trabalhos desenvolvidos, contribuindo para 

fomentar reflexões e discussões sobre temas relacionados ao meio ambiente e 

a comunidade, através de textos, artigos e notícias. 

Atualmente estrutura-se na forma de um blog onde posta novidades, notícias* e 

atividades, em ordem cronológica. 

 

Objetivos específicos do projeto 

 Organizar as informações contidas no blog; 



 Deixar claros a identidade e objetivos da ONG Palha de milho;  

 Oferecer mais destaque aos projetos elaborados pela ONG;  

 Destacar o artesanato produzido pela ONG;  

 Divulgar e promover a venda do seu artesanato; 

 Tornar o blog mais amigável, próximo e convidativo a visitas, interações, 

colaborações, parcerias, vendas e patrocínios.  

 

Público-Alvo 

            O público alvo do site abrange: a comunidade da região atendida pela 

ONG, parceiros, voluntários e possíveis novos, alunos e demais interessados 

nas temáticas abordadas. 

Métricas de sucesso 

 Redução no número de e-mails pedindo informações;  

 Aumento do tráfego; 

 Aumento da permanência; 

 Aumento do número de inscritos nas atividades; 

 Ampliação do número de parceiros, voluntários e patrocinadores.  

 

Medidas a serem tomadas 

 Revisar as categorias do site;  

 Revisar as informações principais necessárias; 

 Criação de páginas extras; 

 Criar um FAQ; 

 Sugerir melhorias na identidade visual do blog da ONG. 

 

Estratégias do Projeto 

As ações deste projeto devem ser direcionadas de forma que as informações 

contidas no blog sejam claras, concisas e de fácil acesso para os usuários. 

Desta forma deve-se focar na organização das informações do blog em 

categorias e hierarquias. 

 

Seções para revisar no site 

 Home;  



 Ambiente  

 Festa do Leite  

 Centro de qualificação profissional 

 

2.2. Inventário de Conteúdo 

O inventário de conteúdo foi realizado para mostrar o levantamento de 

páginas do site que estão disponíveis para acesso no momento. 

 

Hierarquia Nome do 

Link 

Título da 

Pag 

URL Descritivo         

1.0 Ong Palha 

de milho 

ONG 

PALHA DE 

MILHO 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/  Página 

inicial 

        

2.0 Ambiente ONG 

PALHA DE 

MILHO: 

Ambiente 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/ambiente.html  Página sobre 

o meio 

ambiente 

    

3.0 Festa do 

Leite 

ONG 

PALHA DE 

MILHO: VI 

festa do 

leite 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/vi-festa-do-

leite.html 

Página sobre 

a festa do 

leite 

    

4.0 Centro de 

qualificação 

profissional  

ONG 

PALHA DE 

MILHO: 

Centro de 

qualificação 

profissional 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/centro-de-

qualificacao-profissional.html 

Página sobre as 

atividades de 

qualificação 

  

 

2.3. Sitegrama 

Foi elaborado um mapeamento do site através de um sitegrama conforme 

exposto abaixo: 

http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/
http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/ambiente.html
http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/vi-festa-do-leite.html
http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/vi-festa-do-leite.html
http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/centro-de-qualificacao-profissional.html
http://ongpalhademilho.blogspot.com.br/p/centro-de-qualificacao-profissional.html


 

 

2.4 Fluxograma 

Foi realizado o fluxograma da tarefa como colaborar, onde através do 

detalhamento de uma tarefa que consideramos relevante e que pode ter o fluxo 

otimizado. 

 

 

 

 



2.5. Card- Sorting 

A participante Paula realizou algumas entrevistas com o intuito de realizar o 

card-sorting do site. O resultado obtido foi este: 

 

Entrevista 1 

Cartões de fora dos circulos de agrupamento indicam as categorias atribuídas. 

Alguns tópicos pareceram replicados. Em *na mídia* poria Blog e Redes 

Sociais como categoria.  

O título *Centro de Qualificação Profissional* confundiu, dando a ideia de que é 

uma cede que oferece as opções de cursos.  

Ficou na dúvida em por *artigos* separado por ser uma atividade e achar que 

assim fica com muitas abas [não falei que seriam... foi dedução]. 

 

Entrevistada: Professora, 36 a, pedagoga, atuando em projeto socioeducativo, 

visita seguido sites contendo materiais educativos. Conta recente 

no facebook, fez curso de mídias na educação e foi uma das criadoras 

do blog da escola, desatualizado desde nov 2011.  

 
Entrevista 2 

Na páhina inicial manteria *notícias e imagens em movimento* [ :D] 



Poria a descrição do Centro de Qualificação Profissional na apresentação 

sobre a Ong. 

Em separado *Quem somos*. na categoria *Ações* elencaria o que fazem e o 

Artesanato com a divulgação da venda. Poria em *Cursos* tudo que oferecem 

especificado. Na categoria *Colaboração* os Parceiros e Patrocinadores já 

convidando a se engajarem e colaborarem. 

Em separado [num canto/coluna visível, os ícones indicando as redes e o blog. 

*Artigos* ou poria em separado ou em biblioteca, onde poderia agregar vídeos 

e outros recursos. 

Não poria estatuto social e nem plano de gestão.   

 

Entrevistado: Professor Educação Física, na faixa dos 30.  

 

Entrevista 3 

Abrir com as notícias. Nas abas 1 Sobre a Ong; 2 Quem somos; 3 Atividades; 4 

Cursos Oferecidos*; 5 Fale Conosco. 

*Comentou da possibilidade de no '3' por *Cursos e Outras Atividades* mas 

achou que ficava grande o nome. No caso, poria os cursos, com descrição 

geral 1o e junto as demais ações. 

E no '4' poria *Inscreva-se* e dentro a lista de cursos e seu detalhamento 

'clicando' no link. 



Em coluna externa a esquerda poria em destaque: fotos, artigos, blog, redes 

sociais. 

Ao pé da página poria com imagens os parceiros e patrocinadores. [Perguntou 

quantos eram]. 

 

Entrevistada: Agente educacional. Monitora, mais de 40a, ensino medio. 

Acessa sites educacionais para os alunos. Sem contato eletrônico. 

 

Entrevista 4 

Sugeriu o *Mapa do Site* ao abrir, em um diagrama, linkando para as demais 

páginas: 

A Ong [ou Organizacional]; Quem Somos [ com o estatuto social comentado 

resumido, o destaque para *diretoria*, *colaboradores*, *voluntários*, 

*estagiários* > falei que tinha] e ao final o doc disponível em pdf ou outro :-

)); Parceiros e Patrocinadores; Atividades [descrição];  Cursos [sem 

diferenciar] e Relacionamento ou *contatos* [ escolheu o 1o.. para o 

formulário 'fale conosco', endereço físico*, BLOG e espaço nas REDES].  

Indagou se endereço físico e eletrônico estariam em todas as páginas.  

Sugeriu em destaque *NOTÍCIAS*, como aparece no twitter :D e destaque 

especial para *ARTESANATO À VENDA* 

Fotos e Artigos listados os títulos em links. E Plano de GESTÃO com 

destaque disponível paradownload. 



 

Entrevistado: Acadêmico de direito, agente administrativo, 40a, usuário novato 

do facebook. 

 

Entrevista 5 

Não teria comentários, além de que a entrevistada organizou rápido. É 

Professora de area, pós-graduada, atuando como bibliotecária, na faixa dos 

50a.  

 



2.6. Wireframe 

 

Diante das pesquisas realizadas chegou-se ao wireframe exposto abaixo 

como melhor forma de solucionar os problemas de arquitetura da informação 

da ONG Palha de Milho: 

 

 

 


