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1 Briefing

1.1 Introdução

O Seminário de Software Livre Tchelinux Alegrete (eventos.unipampa.edu.br/tchelinux) é 
um  evento  promovido  pelo  TcheLinux  (www.tchelinux.org)  em  parceria  com  a  Universidade 
Federal do Pampa – Campus Alegrete, com a finalidade de divulgar o Software Livre através de 
palestras  e  demonstrações  práticas  veiculadas  de  forma  gratuita  para  estudantes  e  demais 
interessados.

O Tchelinux é um grupo formado por entusiastas voluntários que utilizam o software livre 
em seu cotidiano. A iniciativa baseia-se no compartilhamento do conhecimento adquirido, visando 
deixar claro que tanto o software utilizado, quanto o conhecimento, são livres e podem ser usados 
por todos, sem barreiras.

2 Objetivos Específicos

• Reorganização dos menus e áreas de publicação;

• Criação de um novo design gráfico;

• Revisão dos formulários de inscrição.

3 Métricas de Sucesso

• Maior satisfação dos usuários;

• Atendimento das necessidades do evento.

4 Requisitos Principais

Deve  ser  criada  uma  seção  para  armazenamento  do  conteúdo  dos  eventos  anteriores 
(palestrantes, palestras em formato pdf, vídeos, fotos e os resultados do evento).

Os formulários de inscrição utilizados no evento anterior devem ser revisados.
O design gráfico do site deve possibilitar que as informações sejam localizadas rapidamente, 

mantendo a identidade visual característica do evento.
Deve ser criada uma área, dando um maior destaque aos patrocinadores do evento e também 

aos parceiros que estão divulgando o evento. 
Deve ser  utilizado um slide-show para a  exposição das  notícias  principais  e  abaixo um 

resumo das últimas notícias.
A arquitetura da informação será revista visando a reorganização total da estrutura, 

principalmente os menus e seções do site.



2 Inventário de Conteúdo

O inventário de conteúdo do site é feito através de visita e anotação de cada um dos links do 
site, organizados em forma de planilha.

Figura 1: Site atual 

Figura 2: Inventário de Conteúdo



3 Card-sorting

3.1  Categorias X Itens
A tabela abaixo mostra a porcentagem de vezes que cada item foi colocado em cada grupo.

Tabela 1: Categorias x Itens

3.2 Tree Graph
A imagem abaixo mostra os 5 grupos baseados na análise de um algoritmo de agrupamento 

de ligações (links).

Figura 3: Tree Graph



4 Taxonomia

A taxonomia é o conjunto das categorias em que será classificado cada conteúdo do website. 
Ela serve para categorizar as páginas e manter o conteúdo organizado.

Após realizar o inventário de conteúdo e o card-sorting, foi possível chegar a taxonomia 
abaixo, utilizada no menu de navegação do site.

1. Evento
1.1 Tchelinux Alegrete 2010
1.2 O evento
1.3 Local 
1.4 Datas Importantes
1.5 Inscrições
1.6 Chamada de Palestras
1.7 Programação
1.8 Transmissão ao vivo
1.9 Certificados

2. Informações Úteis
2.1 Alegrete
2.2 Conveniências (Informações úteis)

3. Divulgação
3.1 Páginas Amigas
3.2 Material

4. Resultados
4.1 Prestação de contas (Resultados)
4.2 Galeria de Fotos
4.3 Vídeos e Apresentações



5 Sitegrama

O sitegrama mostra como a navegação é feita no site, onde a entidade central representa a 
página  inicial,  as  cinco  entidades  ligadas  a  este  nó  representam  as  opção  de  menu  e  suas 
subdivisões, representados por 16 nós, referem-se as páginas dos menus.

Figura 4: Sitegrama



6 Mapa Conceitual
O mapa conceitual  do projeto é  representado por  um diagrama que busca representar  de forma 

genérica a interação social dos usuários com o site.  O desenho mostra um usuário acessando o site e este por 
sua vez retornando os resultados da interação.

Figura 5: Mapa conceitual



7 Fluxograma

O fluxograma de navegação demonstra as etapas de execução de uma determinada tarefa, no 
caso  do  figura  6,  é  mostrado  o  processo  de  inscrição  de  ouvinte  e  palestrante.  Os  retângulos 
representam páginas,  as linhas os links e os losangos as decisões ou desvios.  O objetivo deste 
diagrama é perceber se o fluxo de trabalho está correto. Ele também indica o número de páginas que 
serão desenvolvidas.

Figura 6: Fluxograma – Processo de Inscrição.



8 Wireframe

O wireframe  é  um passo  importante  no  processo  de  design  de  um site.  Ele  permite  a 
visualização da hierarquia da informação e dos principais componentes do layout.  O wireframe 
também é útil para determinar como o usuário irá interagir com a interface, antes que esta seja 
implementada, permitindo ao projetista planejar o layout e a interação sem se preocupar com a parte 
gráfica.

Figura 7: Wireframe da página principal.



9 Conclusões

O site do Seminário de Software Livre Alegrete, possui uma estrutura simples e que atende a 
demanda do evento. A reestruturação feita no site consistiu em organização da informação e criação 
de novos espaços para a divulgação de notícias e exposição de patrocinadores. Do ponto de vista do 
design gráfico, segue-se mesma linha do site anterior, mantendo a identidade visual do evento.

Dos passos executados para a finalização deste projeto, considera-se que o inventário de 
conteúdo, associado a técnica de card-sorting colaborou muito para a reorganização da informação 
no site, principalmente o menu. O fluxograma, também é um diagrama importante tanto para o 
desenho de novos sites como para uma reestruturação. Já o wireframe é etapa fundamental em 
qualquer  projeto  de  software,  sendo  o  último  elo  entre  o  levantamento  de  requisitos  e  a 
implementação.

O site do Tchelinux Alegrete deve ser reestruturado seguindo as definições deste projeto e 
utilizado no evento em 2013. 

 


