Reforma do site da câmara de graduação da EPM/UNIFESP:
Oportunidade de aprendizado e atuação do Núcleo de Apoio ao Estudante
Enzo Brasil Gardino Iglesias
Prof. Dr. Vanessa Ribeiro Neves

1 INTRODUÇÃO :
Ao identificar limitações das informações no site
da Câmara de Graduação da Escola Paulista de
Medicina - EPM/UNIFESP surgiu a proposta de
fazermos sua atualização, deixando-o mais
completo, com uma maior eficiência no manuseio
e com alteração do conteúdo, por meio de
hiperlinks. Para realização deste projeto, foram
selecionados 2 alunos de Graduação do Curso de
Tecnologia em Informática em saúde, do segundo
ano.
2 DESENVOLVIMENTO:
O projeto que eu e meu colega fomos
incunbidos a realizar, se iniciou com uma busca
das páginas que foram bastante visitadas.
Aprendemos a trabalhar com o joomla, uma
ferramenta que transforma um artigo em páginas
da Web, tendo como objetivo decidir qual seria a
estruturação dos menus e das páginas no site, de
acordo com o que seria possível incrementar com
as ferramentas disponíveis.
Durante todo o processo, foram discutidos
propostas para a secretaria de graduação e, com
elas, era reformulada a estruturação do site de
acordo com as críticas e sugestões que
recebemos
de
nossos
contratantes
e
orientadores. Para chegar no ponto atual, foram
separados alguns grupos e definidos por quais
menus cada funcionário da secretaria ficaria
responsável. Consequentemente, os bolsistas se
separaram e foi determinado qual informação
cada um iria organizar e incrementar.
Nossa última mudança foi transformar o site da
Câmara de graduação em um site só da
graduação. Definimos 5 menus: Institucional,
Cursos, Secretaria de Graduação, NAP e Links
úteis. Atualmente não há muito conteúdo
adicionado por motivos de novas mudanças que
ainda possam haver. As informações que
necessitam exclusivamente de hiperlink já estão
prontas.
Link do site:
https://www.unifesp.br/campus/sao/camaragrad/

3 CONSIDERAÇÕES
Nesse projeto, tivemos várias aprendizagens sobre
estratégias para chamar a atenção do público e
sobre desenvolvimentos de sites.
Nessa parte de estratégia desenvolvemos
levantamentos de páginas que o público necessita e
que podem auxiliar e diminuir a demanda de
pessoas com dúvidas na secretaria física. Com este
objetivo,
inserimos
o
submenu
“perguntas
frequentes”. Também foi desenvolvido, de acordo
com uma pesquisa nos sites da universidade, um
padrão que se pudesse seguir, sem tornar poluído o
site da Câmara de Graduação. Nos foi apresentado
um costume que a maioria das pessoas faz
inconscientemente, começar a visualizar a página do
canto superior esquerdo para o canto inferior direito.
Também nos foi apresentado maneiras de criar um
site com diversas opções para facilitar as pessoas
que têm algum tipo de deficiência e como essas
ferramentas funcionam.
No desenvolvimento de site, fomos apresentados a
uma aplicação própria de criação de site. Passamos
a utilizar algumas outras ferramentas em
funcionalidades que supomos ser interessantes para
ter no site, como um mapa da universidade,
utilizando o google Maps, e a criação de imagens
para o site, utilizando o photoshop. Com o
surgimento de algumas orientações do grupo de TI,
nos foram apresentadas maneiras de facilitar o uso
do site para pessoas com alguma deficiência como,
por exemplo, ter só menus que ao clicá-los
aparecem os submenus e fazer uma tela que não
tenha, em um mesmo arquivo, imagens e texto
juntos.
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