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Contexto
ONG Ramudá – "Ramos que Brotam em Tempos de Mudança" é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins 
lucrativos, fundada em 2001 e situada na cidade de São Carlos, em São Paulo, 
Brasil. É reconhecida de utilidade pública municipal pela Lei 14.037 de 2007 
(http://leis.saocarlos.sp.gov.br/pdf/2007/lei14037.pdf).

Tem como missão promover e disseminar valores de desenvolvimento 
sustentável por meio de pesquisas e execução de atividades de educação 
socioambiental com vistas à conservação do meio-ambiente e do patrimônio 
histórico e artístico-cultural. O site atual foi desenvolvido em 2009. Em 2010, a 
presidente da ONG solicitou aos desenvolvedores do site sua atualização em 
função das necessidades da Entidade na divulgação de informações relativas a 
seus projetos junto aos parceiros e usuários em geral. 

Público alvo
Parceiros da Entidade e usuários em geral interessados em conhecerem 
maiores informações sobre as atividades promovidas pela ONG. 

Objetivos do projeto
Re-design das informações contidas no site de modo a torná-lo mais acessível 
aos parceiros e usuários e, consequentemente, um potencial recurso/estratégia 
para divulgação das atividades da ONG. 

Ações
• Página inicial: Criar nova proposta de programação visual para o site, 

incluindo novo layout para o menu secundário de informações (cor e 
tamanho da fonte pouco representivas para o usuários, bem como nova 
disponibilização de imagens representativas da ONG; reorganizar as 
informações contidas no menu principal uma vez que os conteúdos 
disponíveis sobre os projetos da ONG são apresentadoss dentro e fora da 
opção "Projetos", tornando-o ambíguo ao usuário.

• Páginas internas: incluir opção "Home" ou "Página inicial" em todas as 
páginas do site uma vez que a atual estrutura não induz o usuário a 
visualizar esse recurso; revisar texto do site de modo a torná-lo 
compatível com a Norma Culta da Portuguesa. 

• Criar  áreas específicas para cada tipo de público, com informações 
específicas (ex. área para iniciantes que precisam de informações, área 
para pessoas que possuam ligação com a ONG, área para voluntários, 
etc...). 

• Inserir diversos canais de comunicação dentro do site (Facebook, Orkut, 
newsletters, artigos diversos, etc...) para facilitar o acesso, pelo usuário, 
às informações atualizadas sobre a ONG e assuntos correlatos. 

http://www.ramuda.org/
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• Apresentar versão do conteúdo em inglês e outra língua(s) 
estrangeira(s). 

Métricas de sucesso
• Ampliar a divulgação da ONG entre usuários diversos, dentro e fora do 

Brasil.  
• Aumentar o número de voluntários e parceiros da ONG dentro e fora do 

Brasil. 


