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Este Guia é um conjunto de diretrizes, orientações, padrões e mo-

delos a serem aplicados a fim de uniformização do acesso a todas 
as plataformas e sistemas da Universidade Federal Fluminense, 
seja em visitas a sites de intranet (redes e sistemas internos) ou 
internet (acesso pelo público em geral).

A partir da adoção das premissas contidas neste manual, espera-

-se alcançar os seguintes objetivos:

–  Qualificação da comunicação, permitindo que os estudan-

tes, funcionários e demais usuários encontrem, com mais faci-
lidade, as informações de seus interesses no site da institui-
ção;

– Padronização das propriedades digitais a fim de reconheci-
mento, pelo usuário, à curto prazo e economia de recursos em 
escala;

– Uniformização das soluções digitais da Universidade, como 
os sitemas internos e externos;

– Garantir o acesso a todos, independentemente da forma ou 
dispositivo de conexão, garantindo a acessibilidade digital e o 
acesso a qualquer momento.

Este documento explica os objetivos para que todos os websites e 

portais da Universidade Federal Fluminense adotem um princípio 
normatizado e se divide em cinco partes:

1. Valorização da Marca UFF;

2. Comitê Gestor da Comunicação da UFF;

3. Elementos que compõem a estrutura-padrão dos sites e 

portais;

4. Guia de Estilos para o Portal Institucional;

5. Diretrizes para o Conteúdo Editorial de sites e portais.

As ações de comunicação digital deverão seguir todas as orienta-

ções deste Guia, bem como o surgimento de novas situações e 
exceções deverão ser acrescentadas a este manual.

Boa leitura!
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Usabilidade

Padronização

Os conteúdos são disponibilizados com foco no público principal. Aliados a uma linguagem 

de fácil entendimento, os portais e websites tornam-se acessíveis a todos. O objetivo é que o 

interessado consiga, de fato, ter conhecimento e compreensão do assunto procurado e, para 

isso, os conteúdos deverão atender às Heurísticas de Usabilidade (de Jakob Nielsen) e os por-

tais deverão ser avaliados quanto à facilidade de uso periodicamente. A adição de novos 

assuntos e alterações estruturais de conteúdo deverá ser avaliada com usuários comuns 

antes de implementada para que não haja discrepâncias e falhas na navegação.

A fim de facilitar a identificação, a identidade visual dos sites e portais foi desenvolvida equi-
librando os padrões estabelecidos e as peculiaridades de cada Pró-Reitoria e Superintendên-

cia. Sempre com o foco no público, a padronização foi intencional para que o cidadão não 

tenha dificuldade em conseguir informações ao acessar os conteúdos digitais. Além da facili-
dade de acesso, acredita-se que a adoção deste Guia gere mais credibilidade e posicionamen-

to ao criar uma identificação da presença digital à população.

8



Universalização

Economia

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), cabe ao Poder Executivo a 

adoção e soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência 
à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico (art. 78, II). Este 

Guia busca tornar acessível o conhecimento dos padrões mínimos de acessibilidade além de 

fornecer, nas estruturas padronizadas, o acesso a tais recursos mínimos de forma pré-deter-

minada e otimizada.

A padronização busca, através de uma estrutura reutilizável, liberar os órgãos internos de 

investir em novas arquiteturas e criação, podendo-se reaproveitar as ferramentas já organi-

zadas e pré-definidas. Além desta normatização, surge a economia em escala através do rea-

proveitamento de elementos comuns para diversos sites em apenas um servidor.

9
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Além das diretrizes propostas, este Guia estipula a criação de um 

Comitê responsável pela gestão da infraestrutura informacional 

virtual da Universidade Federal Fluminense.

O Comitê seria criado a partir dos requisitos mínimos definidos 
abaixo, e os representantes enquadrados em cada elemento 

seriam escolhidos pelos gestores imediatos (Superintendentes, 

Pró-Reitores ou Reitor). 

A configuração poderá ser alterada para incluir mais de um profis-

sional por área requerida ou novas áreas necessárias, porém não 

deverá ser composto por menos áreas do que as presentes neste 

documento.

Os integrantes também poderão ser docentes ou discentes da Uni-

versidade, desde que surjam da indicação dos Coordenadores de 

Curso ou Chefes de Departamento, de acordo com a necessidade.

Em trabalho direto com o Comitê, as Pró-Reitorias, Superinten-

dências, Escritórios, Coordenações de Curso e Diretores de Facul-

dades/Institutos deverão elencar pessoas responsáveis pela ma-

nutenção e atualização de suas respectivas áreas nos portais, sítios 

eletrônicos e  sistemas da UFF.

Conhecimento Multidisciplinar:
– Especialista em Experiência do Usuário (UX)
– Designer ou Programador Visual

Superintendência de Tecnologia da Informação:
– Programador
– Especialista em Bancos de Dados
– Especialista em Plataformas de Gerenciamento de
     Conteúdo (CMS)

Superintendência de Relações Internacionais:
– Tradutor

Superintendência de Comunicação Social:
– Jornalista ou Redator Publicitário
– Revisor

Gabinete do Reitor:
– Assessor responsável pela Ouvidoria

11
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BRASIL Acesso à informação

Elemento: Barra Brasil

A Barra é parte constituinte da Identidade Padrão de Comunica-

ção Digital do Poder Executivo Federal, tendo como funções iden-

tificar, padronizar e integrar sítios e portais que devem seguir 
essas diretrizes. A barra também tem a função de proporcionar 
acesso direto ao Portal Brasil, às informações públicas de acordo 
com a Lei de Acesso à Informação, aos canais de participação 

social, ao portal de serviços prestados pelos diversos órgãos, 

página com toda a legislação brasileira e enlace para os canais de 
comunicação do Governo Federal.

A Barra de Identidade Visual tem como característica a manuten-

ção eficiente, permitindo intervenções únicas para replicação em 
todos os órgãos governamentais. Também permite mensuração 
estatística por meio de rastreamento dos hábitos de navegação 
dos usuários em todos os órgãos governamentais com uma única 

fonte.

Para oferecer manutenção eficiente, a barra está hospedada no 
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). As instru-

ções para o uso da Barra de Identidade podem ser acessadas no 

site do Governo Eletrônico.

Portal Brasil: acesso ao Portal Brasil, responsável por divul-

gar serviços e informações, com linguagem acessível ao cida-

dão, de temas dos ministérios e órgãos.

Acesso à Informação: link para a página do Portal Brasil, que 
reúne atalhos para a Lei de Acesso à Informação, Portal da 
Transparência, Dados Abertos e o Portal Brasileiro de Dados 
Geoespaciais.

Participe: link para a página do Portal Brasil que reúne ata-

lhos para os canais de Participação Social.

Serviços: link para Guia de Serviços.

Legislação: link para o Portal de Legislação do Governo.

Canais: link para página do Portal Brasil que apresenta os 
principais canais de comunicação do Governo Federal.

1

1

2

3

4

5 6

2

3

4

5

6
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Elemento: Barra UFF

A Barra da UFF é complementar à Barra Brasil, devendo ser utiliza-

da apenas nas páginas de intranet (de portais internos e dos Siste-

mas da UFF), tendo a função de proporcionar acesso direto aos 

principais sistemas e serviços da Universidade.

A Barra UFF tem como característica a manutenção eficiente, per-

mitindo intervenções únicas para replicação em todos os órgãos 

governamentais. Também permite mensuração estatística por 
meio de rastreamento dos hábitos de navegação dos usuários em 
todos os órgãos governamentais com uma única fonte.

As instruções para o uso da Barra de Identidade podem ser acessa-

das na versão online deste Guia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UFF.br: acesso ao Portal Institucional da UFF.

Atendimento: link para a página do Atendimento ao Usuário.

CPD: link para a página da Coordenação de Pessoal Docente.

Candidatura Pós: link para a página com os cursos de Pós-Gradu-

ação da UFF e possibilidade de candidatura em Editais de Sele-

ção.

Conexão UFF: link para a rede social acadêmica da UFF.

Consulta Pública: link para o Sistema de Consulta Pública.

Monitoria: link para o Sistema de Monitoria.

Outras Aplicações: menu dropdown que contém: Portal, Quadro de 

Horários, Sistema Acadêmico (IdUFF) e UFFMail.

Entrar: link para acesso ao sistema em que a barra está instalada.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Elemento: Portal Institucional

O Portal Institucional é a peça-chave da unificação da comunicação digital da UFF. Nele devem estar disponíveis os assuntos relacionados 
à atuação da instituição e as informações dos órgãos vinculados à Reitoria. O Portal Institucional Padrão foi estruturado em um conjunto 
fixo de cabeçalho, menus, barra lateral (sidebar) e rodapé. Ainda que seja uma estrutura fixa, esse formato permite aos órgãos escolher a 
disposição dos conteúdos.

A página principal e as páginas internas são estruturadas a partir de módulos de exibição de conteúdo. Com eles é possível exibir textos 
noticiosos, institucionais, galerias de imagem, vídeo, áudio, enquetes, agenda de autoridades entre outras funcionalidades. O Guia de 
Estilos traz a lista de módulos disponíveis para aplicação no Portal Institucional.

15



Portal Institucional: Estrutura e Função da Página Inicial

A página inicial é estruturada da seguinte forma: Cabeçalho (área 
superior), Menus (área superior, abaixo do Cabeçalho), Módulos 
(blocos de conteúdo ao longo da página) e Rodapé (área inferior).

Toda a estrutura desenvolvida ajuda a identificar imediatamente 
a região de interesse do usuário navegante (Ensino, Pesquisa, 
Extensão, Internacional, Institucional ou Notícias). Com a padro-
nização e a organização de cada item disposto através de cores, há 
maior facilidade de navegação e busca de informações.

O conceito é representar em uma propriedade digital as principais 
atividades de uma instituição. Além disso, existem áreas bem defi-
nidas para abrigar os links mais acessados por cada eixo temático 
(nomeados ao longo do documento como Grandes Áreas) e links 

para as páginas específicas de cada Grande Área.

Cabeçalho e Menus

Módulos

Rodapé

16



As páginas internas são estruturadas da seguinte forma: Cabeça-

lho (área superior), Menus (área superior, abaixo do Cabeçalho), 

Barra Lateral (sidebar, no lado direito) e Rodapé (área inferior). O 
miolo da página, localizado no meio dessa estrutura, é destinado 
para a aplicação de todo o conteúdo do site. Toda a estrutura 
desenvolvida ajuda a identificar imediatamente onde está e o que 
objetiva aquela página. Com a padronização e a organização de 
cada item disposto, há maior facilidade de navegação e busca de 
informações.

O Portal Institucional busca esclarecer a atuação do órgão apresen-

tando em sua estrutura-padrão os assuntos por ele tratados e 

informações institucionais. O conceito é representar em uma pro-

priedade digital as principais atividades de uma instituição. Além 
disso, existem áreas bem definidas para abrigar contatos com o 
órgão e conteúdos voltados à imprensa.

Cabeçalho e Menus

Rodapé

B
a

rr
a

 L
a

te
ra

l

Portal Institucional: Estrutura e Função das Páginas Internas
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Portal Institucional: Cabeçalho

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4 ALTO CONTRASTE ACESSIBILIDADE

Sistemas Webmail

Ensino         Pesquisa         Extensão         Internacional         Institucional         Notícias

Atalhos de Teclado (para Acessibilidade)

Acesso Rápido para Sistemas mais
utilizados na UFF e Webmails

Barra de Acessibilidade

Caixa de busca (expansível)

Logotipo da UFF

Itens do Menu tipo dropdown

Ir para a busca
Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4 ALTO CONTRASTE ACESSIBILIDADE

Termo-chave

Tipo de Órgão

A [órgão]           Item1           Item 2           Item 3           Item 4           Contato

Cabeçalho da Página Inicial

Cabeçalho da Página dos Órgãos

Itens do Menu

Barra de AcessibilidadeAtalhos de Teclado (para Acessibilidade)

Marca do Órgão
Nome do Órgão

18



Portal Institucional: Cabeçalho – Atalhos de Teclado

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4

Os atalhos de teclado são destinados preferencialmente às pes-

soas com deficiência. Esses atalhos são padronizados e desen-

volvidos conforme dispõe o Modelo de Acessibilidade em Gover-

no Eletrônico (e-MAG), que prevê um conjunto de ferramentas 
(Ir para o conteúdo, Ir para o menu, Ir para a busca e Ir para o 
rodapé) desenvolvidas para facilitar o acesso desse público. São 
facilmente localizados no canto superior esquerdo do Portal, 
logo acima dos Acessos Rápidos de Sistemas e Webmail.

Portal Institucional: Cabeçalho – Barra de Acessibilidade

ALTO CONTRASTE ACESSIBILIDADE

No lado direito do cabeçalho, acima da caixa de busca, a barra de 
acessibilidade possui atalhos que consistem em proporcionar 
maior facilidade de navegação no portal. 

O item Alto Contraste altera o contraste entre o plano de fundo 

e os elementos do primeiro plano, criando um contraste otimi-

zado, já o item Acessibilidade contém os recursos adaptados às 

pessoas com deficiência. Os botões com a letra A servem para 

aumentar ou diminuir o tamanho dos textos do website. 

Ir para a busca

19



ALTO CONTRASTE

Portal Institucional: Cabeçalho dos Órgãos – Nome do Órgão
Ir para a busca

Termo-chave
Tipo de Órgão

Localizado abaixo dos atalhos de teclado e acima do Termo-cha-

ve do órgão, o Tipo de Órgão descreve ele é caracterizado na UFF. 
Exemplos: Pró-Reitoria de, Superintendência de, Escritório de etc.

Com destaque e abaixo do Tipo, o Termo-chave descreve a fina-

lidade do órgão. Exemplos: Relações Internacionias, Graduação, 

Extensão, Acessibilidade e Inclusão, Comunicação etc.

Portal Institucional: Cabeçalho dos Órgãos – Marca do Órgão
ALTO CONTRASTE

O detalhamento especificado para Órgãos Internos da UFF é 
complementado, junto com o nome, ao uso da Marca do Órgão, 

que fica localizada abaixo da Barra de Acessibilidade. A marca 
deverá ser submetida na plataforma ou como arquivo vetorial 
escalonável ou em arquivo rasterizado com fundo transparente 
(como arquivos .png, por exemplo).

Ir para a busca

Ir para a busca

20



ALTO CONTRASTE

Portal Institucional: Cabeçalho – Caixa de busca
ALTO CONTRASTE

No canto direito do cabeçalho, abaixo da barra de acessibilida-

de, o campo de busca permite ao público realizar uma pesquisa 
de conteúdo dentro do website.

Caixa retraída

ALTO CONTRASTE

Caixa aberta

21



Portal Institucional: Menu

Abaixo do cabeçalho, encontra-se o Menu, dividido nas principais Grandes Áreas da UFF. O menu é do estilo dropdown onde, ao passar o 

cursor sobre um dos itens, abre-se abaixo uma lista de quatro colunas que contem Chapéus e, dentro destes chapéus, itens “linkáveis” a 

páginas já existentes no site. Esta seleção e estruturação de itens deverá levar em conta os quesitos de usabilidade e facilidade da navega-

ção pelo usuário comum.

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Ensino         Pesquisa         Extensão         Internacional         Institucional         Notícias

A denominação do Chapéu pode ser por assuntos, temas,

atuação ou outras formas que sintetizem os itens que

irão compor aquele grupo de itens.
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Portal Institucional: Rodapé

O rodapé serve como um complemento de acesso rápido a conteúdos gerais e não-vinculados a nenhuma Grande Área. Também deverá 
conter o link para a Transparência Pública, o Brasão da UFF e a ilustração do edifício da Reitoria.

Setores da UFF

Perguntas frequentes

Serviços

Chapéu/Link

Chapéu/Link

Chapéu

Item

Item

Item

Item

Item

UFF – Universidade Federal Fluminense
Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí
Niterói, RJ – CEP 24.220-900

Lista de 3 menus em caixa
ou outro Chapéu

Brasão da UFF sob ilustração
do edifício da Reitoria

Link para a Transparência
Pública da UFF

Endereço e Telefones da UFF
(no site dos Órgãos poderá ser 
substituído pelo contato do Órgão)
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Portal Institucional: Orientações Editoriais

Um dos pilares de todo o trabalho comunicacional da UFF é o foco 
no público. Por isso, a escolha dos menus é feita com base nos prin-

cipais temas ou assuntos do Órgão e não a sua estrutura organiza-

cional. Por isso, é necessário evitar o uso de siglas e de terminolo-

gias alternativas (principalmente aquelas só conhecidas interna-

mente) para dar nome a itens e a Chapéus. Deve-se utilizar termos 
de fácil entendimento e que venham a atrair o seu público.

Dessa maneira, a navegação deve ser direcionada a partir de itens 

que re�letem os conteúdos relevantes para o público. Aliado a uma 
linguagem multimídia de fácil atendimento, o portal torna-se 
acessível a todos os brasileiros.

Além disso, a montagem da página deve ser orientada por módu-

los que agrupam informações procuradas pelos principais públi-
cos, apresentando, ao mesmo tempo, conteúdos pouco acessados 

que também possam ser relevantes à audiência. Devem-se evitar 
redundâncias de endereçamentos no mesmo nível de apresenta-

ção. Em outras palavras, informações relevantes podem e devem 
possuir mais de um ponto de acesso.

O espaço deve ser aproveitado de maneira que o público tenha 
noção da amplitude dos assuntos tratados, bem como priorize 
informações que facilitem o acesso ao conteúdo. Recomenda-se 
que as informações mais importantes sejam publicadas no topo 
das páginas.

O uso de cores para classificar as Grandes Áreas podem e devem 
ser utilizadas seguindo os padrões de cores definidos no Guia.

O trabalho conjunto entre os membros do Comitê Gestor é funda-

mental para que a informação chegue de maneira clara e rápida 
ao público-alvo, evitando que a homepage e páginas internas 

tornem-se pesadas , sem qualquer atrativo e de difícil navegação 
para o visitante.

24



Orientações Editoriais: Notícias e Páginas

As notícias e páginas publicadas devem conter, obrigatoriamente: 
título, palavras-chaves, categorias, além do próprio texto em si. 
Também deve estar bem visível a seção (área interna ou editoria) 
na qual aquele texto está gravado.

Além desses elementos obrigatórios, o gestor de notícias poderá 
fazer uso de outros recursos para que o conteúdo em texto fique 
mais atraente para o visitante do site. Recursos esses que vão de 
fotos e infográficos, a vídeos e postagens em redes sociais.

Por exemplo, um texto que aborde a ação de um determinado pro-

jeto de extensão poderá vir acompanhado de uma galeria de fotos 
sobre aquela ação de extensão em específico, um áudio com 
declarações de alguma pessoa afetada diretamente pela ação 

extensionista ou uma galeria de vídeos com demais realizações 
promovidas por aquela ação. Esses conteúdos reunidos e organi-
zados em um único lugar enriquecem a notícia entregue para o 
visitante do site.

25



Orientações Editoriais: Notícias e Páginas

O template ao lado mostra a configuração de uma 
notícia ou página em texto corrido.

1

1

2

2

3

3

46px

Título da Notícia

Cabin Semibold, 32pt

cor #FFFFFF

Corpo da Notícia

Alegreya Sans, 16pt

cor #000000

Citação

Vollkorn Italic, 18pt

cor #1436a3

14px

14px
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Orientações Editoriais: Acessibilidade

Alguns módulos usados nas páginas permitem a inserção de links 

internos ou externos. Sugere-se que o texto que irá induzir o visi-
tante a acessar uma lista completa de um assunto ou tipo de con-

teúdo seja padronizado para atender os princípios de navegação 
acessível a todos.

Esse padrão consiste em sempre informar que tipo de conteúdo ou 
para qual site o visitante irá acessar se ele clicar sobre aquele link. 

Alguns exemplos:
– Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão;

– Acesse a lista de cursos da UFF;

– Acesse a página da UFF no Twitter;
– Acesse a lista de notícias;
– Acesse o Boletim de Serviço.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão desenvolveu o 
Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico. O documento, 
disponível em HTML e PDF, consiste em um conjunto de recomen-

dações a ser considerado para que o processo de Acessibilidade 
dos sites e portais do Governo Brasileiro seja conduzido de forma 
padronizada e de fácil implementação.
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Temas

Foram criadas duas escalas cromáticas e de estilos distintas. Uma, 
azul, para a página inicial do Portal Institucional e outra, cinza, 
para as páginas dos órgãos internos. Os Sitemas da UFF seguirão o 
layout e a escala cromática das páginas dos órgãos (cinza), poden-

do possuir escalas cromáticas próprias, que deverão ser detalha-

das neste Guia em atualizações.
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Temas

Azul Cinza
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Homologação

A fim de garantir a consistência no layout e na usabilidade de todos os websites e 

sistemas dentro da padronização, o Comitê Gestor está responsável por homolo-

gar individualmente os sistemas e portais dentro do site UFF.

Internacionalização
Para atender ao público estrangeiro interessado nos conteúdos institucionais dos sites, as diretrizes deste Guia indicam o planejamento 
e a produção de versão estrangeira dos canais.

A estrutura de um portal em língua estrangeira segue as mesmas premissas do portal em português e, além disso, a tradução do conteú-

do para outros idiomas deve ser pensada por meio de projeto editorial que defina quem é o público-alvo, quais assuntos serão abordados 
e como essa comunicação será feita.

Isso significa não apenas montar uma versão traduzida do portal para outros idiomas, mas adequar a comunicação de acordo com as 
diretrizes editoriais voltadas para o público estrangeiro. Termos e textos padronizados para todos os portais já possuem tradução para 
inglês e espanhol indicadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM/PR). Confira os termos no Anexo 1 para 

aplicar as traduções quando necessário.
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Informativo

O Informativo corresponde a um boletim digital que pode ser adotado para fazer a comunicação (via mailing) junto aos alunos, docentes 
e funcionários da UFF ou ao público em geral sobre notícias, eventos ou outras informações. A linha visual do Informativo segue as dire-

trizes cromáticas dos layouts de websites.

Layout padrão:

– Cabeçalho: mais simplificado em relação ao cabeçalho do Portal, com denominação do órgão e inscrição de Informativo 
da , que poderá ser substituído por quaisquer outros termos;
– Barra de data: logo abaixo do cabeçalho, existe uma barra com a data do dia do envio do informativo;
– Conteúdo: região livre, pode trazer apenas texto, texto e imagem, vídeos, áudios e outros conteúdos informativos a depen-

der do que o gestor de conteúdo irá priorizar;
– Texto para cancelamento: posicionado logo abaixo do miolo, a mensagem traz a opção para o destinatário cancelar o 
recebimento do informativo;
– Rodapé: traz a logo da UFF no canto direito.
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Informativo: Elementos

1

1

2

3

Tipo do Órgão
Arial Regular, 17pt

cor #FFFFFF ou cor Gragoatá

Termo-Chave do Órgão
Arial Bold, 39pt

cor #FFFFFF ou cor Gragoatá

Data
Arial Regular, 17pt

cor #FFFFFF

Cabeçalho em

Azul e Cinza

2

3

Rodapé padrão para todos os layouts

4

4 Texto para cancelamento
Arial Regular, 11pt

cor #FFFFFF

Fundo cor Praia Vermelha
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RGB: 179, 179, 180

HEX: #B3B3B4

CMYK: 33, 25, 25, 4

RGB: 227, 227, 228

HEX: #E3E3E4

CMYK: 13, 9, 10, 0

HUAP

RGB: 28, 52, 91

HEX: #1C345B

CMYK: 100, 83, 38, 25

RGB: 16, 68, 129

HEX: #104481

CMYK: 100, 77, 20, 5

CEARTE



Informativo: Módulos e Grid

30px

Cabeçalho

Barra de Data

Rodapé

700px

150px

35px

50px

Conteúdo 1:1

650px

Conteúdo 1:2

315px

Conteúdo 1:2

315px

20px

50px

50px

Módulo de Notícia

Tamanho 1:1 = 650x300px 

Tamanho 1:2 =  315x160px

Imagem com overlay #0055AA

Usar iconografia oficial 

Módulo de Vídeo

Tamanho 1:1 = 650x300px 

Tamanho 1:2 =  315x160px

Imagem com overlay #0055AA

Usar iconografia oficial 

33



Redes Sociais
As redes sociais permitem diálogo entre a UFF e a sociedade, além de estimular o compartilhamento do que a Universidade produz e 
desenvolve. Recomenda-se que a criação de perfis seja feita com planejamento. É preciso ter uma equipe dedicada ao monitoramento, 
seguir padrões de publicação e se adequar às linguagens das redes.

É aconselhável a criação de perfis unificados que representem a UFF nas redes sociais para evitar a falta de conteúdo, a baixa frequência 
de atualização e até mesmo a disputa de audiência entre diferentes perfis de um mesmo órgão. Além disso, é fundamental que o nome 
do perfil re�lita a atuação do órgão, não sendo recomendadas siglas ou abreviações.

Leia o Manual de Orientação para Atuação em Mídias Sociais, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM/PR) 
para mais informações e instruções.

Serviços
A Carta de Serviços da UFF tem como função reunir ofertas dos órgãos internos da universidade e organizá-las de maneira útil para os 
usuários. Funciona como um repositório com links que direcionam o visitante para todos os serviços oferecidos. Atende tanto cidadãos 
quanto empresas. Esse ambiente deve ser abastecido pelos órgãos internos de maneira a que todos os usuários tenham acesso livre à 
informação.

Aplicativos
O Guia de Aplicativos da UFF tem como função reunir as aplicações para dispositivos móveis e organizá-las de maneira útil para os usuá-

rios. Assim como a Carta de Serviços, funciona como um repositório com links que direcionam o visitante para plataformas respectivas ao 
sistema operacional instalado em seus aparelhos. Atende tanto cidadãos quanto empresas. Esse ambiente deve ser abastecido pelos 
órgãos internos de maneira a que todos os aplicativos de utilidade pública estejam acessíveis à Comunidade UFF.
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Apresentação e Orientações Prévias

Este capítulo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as 

funções, características e relações estruturais entre os diversos 

elementos visuais do projeto, possibilitando a compreensão do 

conjunto e ao mesmo tempo oferecendo as informações necessá-

rias para sua correta replicação.

Os módulos e demais elementos listados e explicados neste capí-

tulo, ou no Guia como um todo, são exemplos ideais de aplicação 

para o Portal Institucional da Universidade Federal Fluminense. 

Independentemente do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo 

(CMS em inglês) escolhido, deve-se buscar a correta aplicação 

destas diretrizes.
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Portal Institucional: Grid Desktop

O Cabeçalho e o Rodapé serão descritos ao longo 

do capítulo. O grid do Portal Institucional é com-

posto do layout da página inicial, com módulos e 

responsividade (ver tópico Módulos, deste capítulo), e 

a estrutura das demais páginas internas, com uma 

área de conteúdo à esquerda e uma barra lateral à 

direita.

O espaçamento e tamanhos ao lado levam em 

consideração uma janela de resolução de 1280 

pixels de largura, portanto, busque considerar os 

valores em porcentagem, devido à responsividade 

da estrutura.
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1180px – 100%

375px – 31.78%

750px – 63.56% 55px – 4.66%

55px – 4.66%

Área de Conteúdo

Barra Lateral

Barra Lateral
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Portal Institucional: Grid Mobile (Smartphones e Celulares)

O grid do Portal Institucional para celulares segue 

o padrão de responsividade e estrutural da versão 

para computadores porém re-organizada para 

melhor visualização em telas de menor resolução.

O espaçamento e tamanhos ao lado levam em 

consideração uma janela de resolução de 750 

pixels de largura, portanto, busque considerar os 

valores em porcentagem, devido à responsividade 

da estrutura.

60px – 8%

630px – 84%

Área de Conteúdo

60px – 8%

60px – 8%

750px – 100%

60px – 8%

Barra Lateral
(embaixo do Conteúdo)
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Portal Institucional: Grid Mobile (Tablets)

O grid do Portal Institucional para tablets segue o 

padrão de responsividade e estrutural da versão 

para computadores porém re-organizada para 

melhor visualização em telas de menor resolução.

O espaçamento e tamanhos ao lado levam em 

consideração uma janela de resolução do disposi-

tivo iPad Air 1ª Geração, de 2048 pixels de largura, 

portanto, busque considerar os valores em por-

centagem, devido à responsividade da estrutura.

2048px – 100%

470px – 22.95%

1308px – 63.88% 90px

90px – 4.39%

Área de Conteúdo

Barra Lateral

Barra Lateral

90px – 4.39% 90px – 4.39%



Cor 

Para apresentar a imagem da Universidade a partir de uma identi-

dade visual única, foi desenvolvida uma paleta de cores derivadas 

dos tons de azul do símbolo UFF. A seguir serão dispostos mais 

detalhes sobre as cores, complementos e recomendações.

A paleta foi desenvolvida sob os parâmetros de Acessibilidade 

deste Guia. As variações e combinações propostas podem ser 

intercaladas e usadas de diferentes formas, desde que estejam 

sempre de acordo com as instruções de Acessibilidade deste Guia 

de Diretrizes.

A percepção de cor depende não apenas da pigmentação das 

superfícies em si, mas também da intensidade e do tipo de tom 

aplicados a ela. Esses fatores são determinantes no uso de degra-

dês e contrastes. Dessa forma, sugere-se aplicar sempre o maior 

contraste possível sem que se perca a riqueza cromática da paleta.
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Cor: Valores

41

A cor primária a ser utilizada sempre será a Gragoatá. A cor Praia Vermelha deverá ser utilizada sempre como a cor do rodapé ou demais 

elementos ao fundo dos websites. Demais casos serão definidos ao longo do Guia.

As cores secundárias são utilizadas para definir (e, assim, organizar) as Grandes Áreas do site.

Cores Primárias

Praia Vermelha
RGB: 28, 51, 90

HEX: #1C335A

CMYK: 100, 84, 38, 26

Reitoria
RGB: 17, 68, 128

HEX: #114480

CMYK: 100, 77, 20, 5

Gragoatá
RGB: 5, 80, 156

HEX: #05509C

CMYK: 97, 70, 3, 0

Valonguinho
RGB: 51, 110,181

HEX: #336EB5

CMYK: 82, 53, 0, 0

Cores

Secundárias
Ensino
RGB: 35, 121, 51

HEX: #237933

CMYK: 84, 27, 100, 16

Pesquisa
RGB: 128, 32, 130

HEX: #802082

CMYK: 61, 100, 0, 0

Extensão
RGB: 32, 63, 146

HEX: #203F92

CMYK: 99, 82, 0, 0

Internacional
RGB: 69, 69, 69

HEX: #454545

CMYK: 64, 55, 52, 54

Notícias, Informes

e Institucional

= Reitoria
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Cor: Gradientes

Abaixo existem os gradientes disponíveis para utilização no layout dos Portais Institucionais da UFF. Lembre-se que não são permitidos 

quaisquer outras variações de gradientes além das definidas neste Guia e que o gradiente HUAP está disponível somente para os sites 

dos órgãos internos. O gradiante CEARTE é o recomendado para utilização nos Portais Institucionais.

RGB: 34, 58, 115

HEX: #223A73

CMYK: 100, 85, 26, 7

RGB: 53, 97, 171

HEX: #3561AB

CMYK: 85, 61, 0, 0

RGB: 28, 52, 91

HEX: #1C345B

CMYK: 100, 83, 38, 25

RGB: 16, 68, 129

HEX: #104481

CMYK: 100, 77, 20, 5

RGB: 179, 179, 180

HEX: #B3B3B4

CMYK: 33, 25, 25, 4

RGB: 227, 227, 228

HEX: #E3E3E4

CMYK: 13, 9, 10, 0

HUAPIACSCEARTE



Tipografia

Para a apresentação de todo o conteúdo dos novos sites da UFF, 

o pacote tipográfico contempla três famílias. São elas:
Cabin

Alegreya Sans

Vollkorn

A decisão pela escolha das três fontes foi tomada a fim de trazer 
harmonia e conforto na leitura e acessibilidade.

Cada uma delas possui características próprias e ocasiões de uso 

muito claras que serão apresentadas nas páginas a seguir.
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Cabin

Alegreya Sans

Vollkorn



Tipografia: Cabin

44

Cabin Semibold
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Cabin Semibold Italic
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Font stack: ‘Cabin’, Arial, Helvetica, sans-serif.



Tipografia: Alegreya Sans
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Alegreya Sans Regular
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Alegreya Sans Italic
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Alegreya Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Alegreya Sans Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Font stack: ‘Alegreya Sans’, Times New Roman, serif.



Tipografia: Vollkorn
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Vollkorn Italic
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Vollkorn Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGg
1234567890

Font stack: ‘Vollkorn’, Times New Roman, serif.



Tipografia: Usos

47

A fonte Cabin, no seu peso Semibold, é utilizada em títulos de 

páginas, títulos de módulos e links de navegação como itens de 

menu, links do Cabeçalho, Rodapé, módulos, etc.  

A fonte Allegreya Sans é utilizada em chamadas, textos corridos 

e demais formatações do site. Já a Vollkorn é utilizada apenas 

em citações, em seu peso regular variação itálica.

Tipografia: Entrelinhas

As especificações de fonte serão detalhadas em cada módulo e 
nos templates ao longo deste manual. Para textos corridos, nor-

malmente utilizados em notícias, releases, relatórios, entre 

outros, deve ser seguido o seguinte padrão:

Texto corrido

Allegreya Sans, Regular, 16 px

Entrelinhas: 21 px
Cor: #000000

Links

Allegreya Sans, Itálico

Cor: #05509C

Links (:hover)

Allegreya Sans, Itálico

Cor: Valonguinho

Citação

Vollkorn, Italic, 18 px

Cor: Gragoatá



Exemplo de ícone com e sem caixa delimitadora.
Esta página contem uma amostra de ícones de toda a iconografia.

Ícones

A iconografia auxilia no entendimento do conteúdo e pode ser 
utilizada em conjunto com uma legenda ou sozinha. Para casos 

nos quais não existam ícones pré-estabelecidos, os mesmos 

poderão ser criados baseando-se na utilização de no máximo 

duas cores (quando cercado de quadrado colorido), na simplici-

dade e na manutenção de áreas de respiro, como presentes nos 

ícones a seguir. Também deverão seguir a proposta visual dos 

ícones já existentes.

Os ícones devem ser objetivos e fáceis de entender ao primeiro 

olhar, contendo o mínimo possível de linhas e ornamentos, 

como mostrado nos exemplos a seguir. Deverão ser observados 

os seguintes aspectos para a criação de novos ícones dentro da 

identidade padrão: utilização do grid de montagem, enquadra-

mento perfeito no pixel, facilidade de cognição, objetividade e 

literalidade.

A iconografia oficial deste Guia foi criada por Matthew Skiles,  
entitulada Lynny e disponibilizada gratuitamente.
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5.1Elementos Estruturais

do Portal Institucional



Elementos Estruturais

Os elementos principais de qualquer website baseado no Portal 

Institucional são os seguintes:

Barra Padrão do Governo Federal, acrescido da Barra 

UFF, caso seja Sistema interno.

Cabeçalho

Barra Lateral, caso seja página interna ou página de 

órgão

Conteúdo

Rodapé

Os elementos deverão estar presentes em todos os sites e em 

todas as páginas do Portal Institucional, de acordo com as suas 

especificidades.

50

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



Elementos Estruturais: Cabeçalho

51

O Cabeçalho traz as informações básicas de identificação de um site. Mais detalhes sobre conceituação desta parte da estrutura estão na 
página 17 deste Guia. Confira, abaixo, a composição do cabeçalho.

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4 ALTO CONTRASTE ACESSIBILIDADE

Sistemas Webmail

Ensino         Pesquisa         Extensão         Internacional         Institucional         Notícias

1

2

1

3

4

5

Atalhos de Teclado

Alegreya Sans, Regular, 10pt, #FFFFFF

2
Menu de Sistemas e Webmail

Cabin, Semibold, 15pt, #FFFFFF

3
Barra de Acessibilidade

Alegreya Sans, Regular, 10pt, #FFFFFF

4
Menu dropdown

Cabin, Semibold, 19pt, #FFFFFF
Fundo cor Gragoatá

5
Fundo do Cabeçalho

Imagem sob gradiente CEARTE
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Elementos Estruturais: Cabeçalho

O Cabeçalho traz as informações básicas de identificação de um site. Mais detalhes sobre conceituação desta parte da estrutura estão na 
página 17 deste Guia. Confira, abaixo, a composição do cabeçalho.
O espaçamento e tamanhos levam em consideração uma janela de resolução de 1280 pixels de largura.

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4 ALTO CONTRASTE ACESSIBILIDADE

Sistemas Webmail

Ensino         Pesquisa         Extensão         Internacional         Institucional         Notícias

49px – 3.83% 49px – 3.83%

3

1
Menus de Sistema e Webmail

27px de largura; 37px de altura

2

2
Logo da UFF

Arquivo de vetor .svg com largura em 250px (19.5%) e altura em “auto”

15px

46px

60px

36px

155px

46px

46px

1

3
Caixa de Busca

32x32px (fechada); 210x32px (aberta)



Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4 ALTO CONTRASTE ACESSIBILIDADE

Relações Internacionais
Superintendência de

A Superintendência         Cooperação Internacional         Mobilidade         Projetos         Editais         Contato
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Elementos Estruturais: Cabeçalho dos Órgãos Internos

O Cabeçalho traz as informações básicas de identificação de um site. Mais detalhes sobre conceituação desta parte da estrutura estão na 
página 17 deste Guia. Confira, abaixo, a composição do cabeçalho.
O espaçamento e tamanhos levam em consideração uma janela de resolução de 1280 pixels de largura.

49px – 3.83% 49px – 3.83%

4

1
Logo da UFF
Arquivo de vetor .svg com largura em 57px, altura 

em “auto” e fundo na cor Gragoatá

2

2
Tipo de Órgão
Alegreya Sans, Itálico, 20pt, cor Gragoatá

15px

37px

50px

36px

155px

46px

46px

1

3
Termo-chave do Órgão
Alegreya Sans, Bold, 29pt, cor Gragoatá

3

4
Marca do Órgão
Arquivo em vetor .svg ou .png de fundo transparente 

com tamanho máximo de 165x80px

33px – 2.58%
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Elementos Estruturais: Menu dropdown

O Menu dropdown do Cabeçalho é o principal meio de consulta a estrutura e páginas mais acessadas do Portal Institucional. Mais detalhes 
sobre conceituação desta parte da estrutura estão na página 21 deste Guia. Confira, abaixo, a composição do Menu.
O espaçamento e tamanhos levam em consideração uma janela de resolução de 1280 pixels de largura.

Ensino         Pesquisa         Extensão         Internacional         Institucional         Notícias

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Chapéu
Item

Item

Deverá seguir a cor da Grande Área relacionada.

3

1
Título do Chapéu

Cabin, Semibold, 28pt, #FFFFFF

2

2
Item do Chapéu

Alegreya Sans, Regular, 21pt, #FFFFFF

1

3
Ilustração da Reitoria

Arquivo .png de fundo transparente

20px

288px

15px – 1.56%

15px – 1.56%



Sidebar 1

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link
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Elementos Estruturais: Barra Lateral

A Barra Lateral (Sidebar) serve como complemento informacional ou estrutural para o Portal Institucional ou para os websites dos Órgãos 
Internos. Confira, abaixo, a composição da Barra Lateral:
O espaçamento e tamanhos levam em consideração uma janela de resolução de 1280px de largura em desktop e 2048px em tablets.

1
Título da Sidebar

Alegreya Sans, Bold Italic, 28pt, #FFFFFF
Fundo cor Gragoatá

2
Texto da Sidebar

Alegreya Sans, Italic, 19pt, cor Gragoatá

3

Fundo da Sidebar

Cor RGB: 238, 237, 237
Cor HEX: #EEEDED
Cor CMYK: 8, 6, 7, 0

3

2

1

variável

375px – 31.78% (desktop)
470px – 22.95% (tablet)

55px



Setores da UFF

Perguntas frequentes

Serviços

Fale com a UFF

Direitos autorais

Multimídia

Portal de Videoaulas

Revista da UFF

UFF Imagem

Unitevê

WEBTV

UFF – Universidade Federal Fluminense
Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí
Niterói, RJ – CEP 24.220-900
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Elementos Estruturais: Rodapé (Desktop e Tablet)

O Rodapé encerra o layout do Portal Institucional complementando a estrutura informacional com links e dados complementares. Mais 
detalhes sobre conceituação desta parte da estrutura estão na página 22 deste Guia. Confira, abaixo, a composição do Rodapé:
O espaçamento e tamanhos levam em consideração uma janela de resolução de 1280px de largura em desktop e 2048px em tablets.

3

1
Menus de Seleção

250px de largura; 36px de altura

2

2
Chapéu e Itens do Chapéu

Cabin, Semibold e Semibold Itálico, 18pt, #FFFFFF

1

3
Fundo do Menu de Rodapé

Cor Gragoatá

376px

25px

40px

224px

152px

46px – 3.59% (desktop)
73px – 3.56% (tablet)

30px

25px

45px

45px

36px

36px

85px – 6.64% (desktop)
87px – 4.25% (tablet)

133px –10.39% (desktop)
213px –10.40% (tablet)

4

5 6
7

4
Brasão UFF e Ilustração da Reitoria

Arquivo .png de fundo transparente

5
Dados de Contato

Cabin, Semibold e Semibold Itálico, 18pt, #FFFFFF

6
Marca do Acesso à Informação

Arquivo de vetor .svg com largura em 185px, altura em “auto” ou 

.png de fundo transparente com tamanho máximo de 185x79px

7
Fundo do Rodapé de Contato

Cor Praia Vermelha



Setores da UFF

Serviços

Fale com a UFF

Direitos autorais

Multimídia

UFF – Universidade Federal Fluminense
Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí
Niterói, RJ – CEP 24.220-900
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Elementos Estruturais: Rodapé (Smartphones)

O Rodapé para smartphones possui uma configuração própria. Confira, abaixo, a composição deste caso em específico:
O espaçamento e tamanhos levam em consideração uma janela de resolução de 750 pixels de largura.

3

1
Menus de Seleção

250px de largura; 36px de altura

2

2
Chapéu e Itens do Chapéu

Cabin, Semibold e Semibold Itálico, 18pt, #FFFFFF

1

3
Fundo do Menu de Rodapé

Cor Gragoatá

496px

22px

30px

342px

154px

35px

35px

40px

28px – 3.74%

4
5

6

4

5

Dados de Contato

Cabin, Semibold e Semibold Itálico, 18pt, #FFFFFF

6

Marca do Acesso à Informação

Arquivo de vetor .svg com largura em 185px, altura em “auto” ou 

.png de fundo transparente com tamanho máximo de 185x79px

Fundo do Rodapé de Contato

Cor Praia Vermelha

39px

39px

51px – 6.80%

51px – 6.80%



5.2Módulos
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Módulos

Módulos são estruturas de visualização de conteú-

do (imagens, vídeos, textos, áudios, publicações 

em redes sociais) que compõem as páginas de um 

site. Em geral, seu gerenciamento é �lexível: 
podem ser adicionados ou retirados conforme as 

necessidades do gestor de conteúdo.

Apesar de serem independentes na sua estrutura, 

os módulos seguem algumas regras de composi-

ção entre si e de acordo com a página a ser desen-

volvida.

Quanto à sua posição, temos basicamente dois 

grupos de módulos:

– Os utilizados apenas nas páginas princi-

pais, pois essa eu vou pra “reserva” que 

agregam vários links para diferentes 

páginas.

– Os que devem ser utilizados apenas nas 

páginas internas.

Nas páginas principais, os módulos devem ser organizados de forma que, em 

uma mesma linha, todos mantenham tenham a mesma altura. Assim, não 

surgem espaços em branco entre eles. A imagem abaixo ilustra o correto uso 

dos módulos em uma página.

CERTO CERTO ERRADO
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Módulos: Vitrine

Quando é preciso apresentar mais de uma matéria com o mesmo peso em importância, a vitrine deverá ser usada. Ela mostra até quatro 

destaques, tendo o usuário a liberdade de escolher qual destaque deseja acessar clicando nas setas de avançar e retroceder, além de acom-

panhar o avanço das notícias automaticamente (através do timer da própria vitrine).

LEAD – Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto 

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

15px

1
Texto do Lead

Alegreya Sans, Bold ou Itálico, 15pt, #FFFFFF
Fundo cor #000000, opacidade 0.6

2
Setas de Avançar e Retroceder

Setas da Iconografia oficial, #FFFFFF
Fundo cor Gragoatá

1

21px

250px

540px

2
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Módulos: Botões Hero

Os botões do tipo Hero foram desenhados para estar na primeira rolagem do site, com destaque, de preferência próximo à vitrine. Eles 

deverão priorizar áreas essenciais do site que não são contempladas pelas Grandes Áreas. Os botões estão disponíveis em dois ajustes de 
alturas diferentes, a serem utilizados de acordo com a melhor diagramação na página.

Estude na UFF

Pós-Graduação
na UFF

Campi da UFF150px

270px

80px

25px

1
Fundo

Imagem sob cor Gragoatá

2
Texto do botão

Cabin, Semibold, 32pt, #FFFFFF

1

2



Ícone com o mouse sobre (:hover)
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Módulos: Botões das Redes Sociais
Os botões para as redes sociais deverão estar na primeira rolagem da página, além de disponíveis no valor máximo de quatro redes. Os 

botões, quadrados, deverão ser em outline com o ícone oficial da rede no interior. Ao passar o mouse por cima, o ícone deverá ser preenchi-
do e o ícone da rede passar para a cor branca. Atenção: os botões deverão seguir as cores oficiais definidas por cada rede social.

55px

15px

Ícone no modo normal

» 11/01/2016 - Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoEventos

Módulos: Eventos
Os botões para as redes sociais deverão estar na primeira rolagem da página, além de disponíveis no valor máximo de quatro redes. Os 

botões, quadrados, deverão ser em outline com o ícone oficial da rede no interior. Ao passar o mouse por cima, o ícone deverá ser preenchi-
do e o ícone da rede passar para a cor branca. Atenção: os botões deverão seguir as cores oficiais definidas por cada rede social.

1
Nome “Eventos”

Alegreya Sans, Bold Itálico, 22pt, #FFFFFF
Fundo cor Gragoatá

2
Nome dos Eventos

Alegreya Sans, Itálico, 14pt, #000000

1

2
35px

540px
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Módulos: Chapéu de Grande Área

As Grandes Áreas do site deverão sempre, na página inicial, serem iniciadas pelos seus respectivos Chapéus, que contemplam o nome da 

Grande Área, link para mais notícias sobre aquela área e, no caso da Institucional, um link para a página com mais informações sobre a 

Reitoria. As cores seguem os padrões já definidos para cada Grande Área na seção Cores (p. 41).

Pesquisa mais notícias

Ensino mais notícias

Extensão mais notícias

InternacionalInformes

Institucional reitoria mais informações

1
Nome da Grande Área

Cabin, Semibold, 23pt, #FFFFFF

1
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Módulos: Bloco de Notícias Grande

O Bloco de Notícias no tamanho Grande possui duas notícias e deverá estar vinculado à alguma Grande Área. Ele poderá ou não mostrar o 
nome de alguma categoria relacionada à notícia.

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Nome da Categoria Nome da Categoria

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

205px

140px

310px50px

1
Nome da Categoria

Cabin, Semibold, 15pt, #FFFFFF
Fundo de acordo com a Grande Área

2
Nome da Notícia

Cabin, Semibold, 24pt

Cor de acordo com a Grande Área

1

2
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Módulos: Bloco de Notícias Médio

O Bloco de Notícias no tamanho Médio possui quatro notícias e deverá estar vinculado à alguma Grande Área. Ele poderá ou não mostrar 
o nome de alguma categoria relacionada à notícia.

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Graduação
140px

100px

220px 20px

1
Nome da Categoria

Cabin, Semibold, 15pt, #FFFFFF
Fundo de acordo com a Grande Área

2
Nome da Notícia

Cabin, Semibold, 17pt

Cor de acordo com a Grande Área

1

2
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Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da Notícia Título da Notícia Título da
Título da Notícia Título da Notícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da Notícia Título da Notícia  Título 
Título da Notícia Título da Notícia Título da Notícia  Título

Módulos: Bloco de Notícias Institucional

O Bloco de Notícias para a Grande Área Institucional possui seis notícias em tamanhos diferentes e deverá ser usado somente nesta 

Grande Área. Ele poderá ou não mostrar o nome de alguma categoria relacionada à notícia.

14
0

p
x

10
0

p
x

220px 20px

1
Nome da Notícia

Cabin, Semibold, 17pt, cor Reitoria

1

435px

2
0

0
p

x

45px

20px

30px
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Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-
tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Título da Notícia Título da No-

tícia Título da Notícia Título da

Módulos: Bloco de Notícias Pequeno / Bloco de Informes

O Bloco de Notícias no tamanho Pequeno possui três notícias e deverá estar vinculado à alguma Grande Área. Já o Bloco de Informes é 
composto de nove notícias/informes e deverá ser utilizado somente no bloco dedicado aos Informes, com o devido Chapéu.

1
Nome da Notícia

Cabin, Semibold, 17pt, #FFFFFF
Cor de acordo com a Grande Área

1

21px

2
Nome do Informe

Alegreya Sans, Itálico, 14pt, cor Reitoria

2

23px

30px7px
7px



Botão com o mouse sobre (:hover)
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Módulos: Botões de Serviços

Os Botões de Serviço estão disponíveis em duas alturas diferentes, devendo ser aplicados entre Grandes Áreas e com o máximo de 5 botões 
por bloco. Os ícones deverão seguir a Iconografia Oficial.

Serviços para

Servidores
Serviços para

Docentes

Saiba mais sobre o

UFFMobile
Fale com o

Reitor

Botão no modo normal

100px

185px

60px

65px

35px

35px

12px

12px

1
Call to action

Alegreya Sans, Itálico, 15pt

Cor de acordo com a Grande Área
2

Termo-chave

Alegreya Sans, Bold, 24pt

Cor de acordo com a Grande Área

1

2
3

3
Ícone

Usar Iconografia Oficial
32px de altura/largura máxima
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Tudo sobre a UFF

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

Tudo sobre Ensino

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

- Link

Módulos: Bloco “Tudo Sobre”

O Bloco “Tudo Sobre” contempla os links mais acessados de cada Grande Área. O bloco deve ser inserido ao lado direito dos blocos de notí-
cia e seu tamanho (entre Grande ou Pequeno) varia de acordo com o tamanho do Bloco de Notícias presente na Grande Área. O tamanho 
Grande possui 15 links (três colunas com cinco) e o tamanho Pequeno possui 5 links (uma coluna com cinco).

14
5

p
x

210px 460px

1
Título do Bloco

Alegreya Sans, Bold Itálico, 23pt, #FFFFFF
Fundo de acordo com a Grande Área

1

2
Links do Bloco

Alegreya Sans, Itálico, 16pt

Cor de acordo com a Grande Área

2

13px

30px
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Recomendações Gerais

Construir frases e textos curtos

A maioria dos usuários da web não está disposta a fazer scroll (rolar 

a página) em textos que se estendem muito. Por isso, a melhor 

estratégia é escrever pequenos blocos de texto e lançar mão de 

subtítulos que separem o assunto por tópicos. Isso promove “que-

bras” no texto que tornam a leitura mais ágil. A mesma regra vale 

para o título de página e menu: quanto mais curtos e de fácil 

entendimento, melhor para o visitante e para os sites de busca.

Construir frases e textos na ordem direta

Opte pela a voz ativa, para facilitar a leitura e reforçar a ação do 

sujeito. Exemplo: Gutenberg inventou a imprensa (voz ativa). E não: A 

imprensa foi inventada por Gutenberg (voz passiva).

Parágrafos curtos

Busque não utilizar parágrafos com mais de quatro linhas. Se 

julgar que ficou longo demais, abra um novo parágrafo. O índice 
de leitura do texto vai aumentar, já que ficará mais arejado cons-

truir títulos curtos e com verbo.

Um título claro e preciso estimula o leitor a clicar na chamada

A mesma regra vale para subtítulo e intertítulo (recurso usado no 

interior do texto para separar assuntos diferentes). Destaque os 

aspectos mais interessantes do conteúdo para instigar o usuário a 

continuar avançando pelo tema. O ideal é que o título tenha no 

máximo 50 caracteres com espaço.

Repita palavras-chave, mas não abuse

Textos com palavras repetidas tornam-se pobres, infantis e re�le-

tem falta de edição. No entanto, textos em formato web buscam 

melhores posições nos buscadores, que rastreiam todo o texto à 

procura da palavra específica digitada pelo internauta. Por isso, 
espalhe as palavras-chave ao longo do texto. O percentual ideal é 

entre 3% e 6% (ou seja, de cada 100 palavras, a palavra-chave deve 

aparecer entre três e seis vezes). Um número maior provoca perda 

de pontos no ranking do buscador.

Interação e hiperlinks

Ofereça o máximo de informações de qualidade em textos breves, 

que abram caminho para outros conteúdos, como links internos e 

externos. Textos com galeria de fotos, vídeos, áudios, infográficos, 
artes e mapas aumentam o tempo de navegação dentro daquela 

página e contextualiza o internauta sobre aquele tema. Por isso, é 

necessário adicionar esses recursos adicionais quando possível.

Evitar o efeito sublinhado

O sublinhado deve ser usado apenas para destinguir um link do 

restante do texto. Empregar este efeito em um trecho do texto que 

não seja um link pode gerar confusão para o visitante. Já o uso do 

efeito tachado é indicado para demonstrar mudanças no texto.
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Recomendações Gerais

Evitar adjetivos vagos

Sempre que utilizados, os adjetivos devem trazer uma ideia mais 

precisa ao substantivo e não apenas completá-lo. Exemplo: O 

programa social recebe grandes investimentos. Melhor seria dimensionar 

exatamente os “grandes investimentos”.

Evitar adjetivos e advérbios que expressem juízo de valor

Adjetivos tornam os textos opinativos, o que deve ser evitado, 

especialmente nos textos noticiosos. Exemplos: certo, errado, bonito, 

feio, verdadeiro, falso, evidentemente, certamente, definitivamente, efeti-
vamente, absolutamente.

Enumerar itens dentro do texto

Quando possível, transforme itens do texto em tópicos ou listas 

para facilitar a leitura. Prefira listar determinadas informações por 
pontos, números ou letras (cada um em uma linha).

Evitar os artigos indefinidos
Cabe ao texto informar com precisão. Exemplo: Uma medida provisó-

ria vai reorganizar os planos de saúde. Especifique o número da 
medida provisória, o que ela vai determinar e por qual período ela 

estará em vigência. Num exemplo hipotético, o correto é: A medida 

provisória nº 1043/11 determina aumento anual dos planos de saúde de 

acordo com a in�lação.

Importância da releitura

Releia a notícia, legenda, título ou a íntegra do discurso redigido. 

Repasse essa mesma nota ou chamada para o editor. A segunda 

leitura de outro profissional que não tenha produzido o texto é 
fundamental para evitar erros.

Abusar do verbo infinitivo, evitar gerúndio
Troque verbos no gerúndio pelo infinitivo, para que o texto fique 
forte e direto. Exemplo: Cabe aos integrantes do órgão visitar as cidades, 

para fazer a interlocução coma sociedade. E não: Cabe aos integrantes do 

órgão visitar as cidades, fazendo a interlocução com a sociedade.

Usar vocabulário acessível

Dê preferência às palavras mais comuns e conhecidas, como os 

exemplos a seguir fora dos parênteses. Use sinônimos apenas 

diante da necessidade de várias menções próximas. Exemplos: 

cidade (município), voltar (regressar), imposto (tributo), avião (aerona-

ve), juiz (magistrado), morte (óbito), professor (docente), fugir (evadir-

-se), pressa (açodamento), entrar (ingressar), passageiros (usuários de 
transporte), carro (veículo), mulher (esposa), marido (esposo), bala (pro-

jétil), alunos (educandos), tribunal (corte).
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Recomendações Gerais

Estereótipos

Não use expressões que reforcem estereótipos. Exemplos: mulher 

separada, suburbanos, empresário esperto, criança carente, povo pobre, 
provincianos, gente da colônia, novos-ricos, patricinha, mauricinho, 

paraíba ou baiano (quando usadas pejorativamente para designar 

nordestino).

Formas de tratamento

Os sites públicos devem adotar linguagem formal ao mencionar os 

ocupantes do cargo de direção, presidência, autoridades, políticos 

etc. Ao se dirigir ao usuário, faça-o no singular. Exemplo: Leia o texto 

na íntegra.

Atenção às demais regras recomendadas de tratamento:

– Não use “doutor” como forma de tratamento para médico. O 

título é adequado quando se refere à formação acadêmica. 

Exemplo: Mário de Almeida, doutor em geologia pela Universidade 
de Lisboa.

– “Seu” e “Dona” devem ser evitados, a não ser que o persona-

gem seja notoriamente conhecido com esse tratamento. Por 

exemplo, Dona Zica da Mangueira, o compositor Seu Jorge.

– Ao mencionar ocupantes de cargos na esfera pública ou 

privada, escreva o nome do cargo com minúscula. Exemplos: 

presidenta, ministro da Fazenda, secretário de Transporte, embaixa-

dor dos Estados Unidos, desembargador, presidente da República, 

procurador-geral da República, superintendente de Esportes, o presi-

dente da Câmara dos Deputados.

– Já a instituição representada deve vir com inicial maiúscula. 

Exemplos: Presidência da República, Presidência, Ministério da 

Fazenda, Diretoria de Esportes, Consultoria-Geral do Estado, 

Câmara dos Deputados.

– Use o gênero feminino para designar função ou cargos exer-

cidos por mulheres. Exemplo: a deputada, a embaixadora, a dire-

tora, a procuradora.

– Sempre que são citados pela primeira vez no texto, vereado-

res, deputados, senadores, prefeitos e governadores devem ter 

seu partido e estado identificado. Exemplo: O senador [nome do 

semador] (partido-UF). Nas menções posteriores, podem ser 

tratados por seus nomes ou sobrenomes, de acordo com a 

forma como são mais conhecidos pelo público.

Abreviaturas

Quando um órgão do governo for citado pela primeira vez em uma 

matéria, seu nome deve ser escrito por extenso, acompanhado 

pela sigla entre parêntese. Depois disso, é permitido usar somente 

a sigla. Para casos em que um órgão não é conhecido por sua sigla 

(Caixa Econômica Federal, por exemplo), pode-se escrever o nome 

por extenso e, nas próximas vezes, usar apenas o apelido pelo qual 

a instituição é conhecida (a Caixa, no caso, e não CEF).
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Recomendações Gerais

Evite siglas ou abreviações pouco conhecidas do público geral
Escreva por extenso e explique a função do órgão. Exemplo: BACEN 

é usualmente usado para designar o Banco Central do Brasil. Já CNEN 
(Comissão Nacional de Energia Nuclear) é uma sigla bem conhecida 

apenas para um público específico. Para fazer caber em títulos com 

pouco espaço, vale reduzir a nomenclatura do órgão, mas sem 

usar caixa alta em todo o nome, já que ele não está completo. 

Exemplo: Comissão de energia nuclear tem novo presidente. Se couber o 

nome completo do órgão, melhor. Dentro do texto, explicar o que 

faz esse órgão.

Redação de legenda das imagens

Recomenda-se a produção de legendas com informações novas e 

relevantes. Legendas descritivas da própria foto são necessárias 

para identificar as pessoas expostas e a situação. Exemplo: Ministro 

da Saúde, [nome da autoridade], cumprimenta líderes comunitários, 
durante lançamento de nova fase do programa Farmácia Popular no 
Palácio do Planalto. Outro ponto importante é informar crédito da 

imagem e tags da imagem (saiba mais sobre as regras em Reco-

mendações para Tagueamento).

Redação das descrições dos vídeos

Fundamental destacar o tema principal do vídeo de forma sucinta 

e clara. Também se recomenda a menção às palavras-chaves 

(saiba mais nas regras em Recomendações para Tagueamento).

Redação das descrições dos áudios

A mesma recomendação feita para os vídeos também vale para 

esse tipo de formato.
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Recomendações para Tagueamento

O desenvolvimento e a criação de novos sites de busca mudaram a 
forma de disponibilizar conteúdo na internet. Antigamente, não 
existia grande preocupação com a otimização de websites, ou seja, 
organizar palavras-chave (ou tags) e conteúdo para que a página 
aparecesse nas primeiras posições do ranking dos mecanismos de 
buscas (Google, Bing, Yahoo!, dentre outros). No entanto, a reali-
dade atual é outra e figurar entre os primeiros da lista dos busca-
dores significa mais audiência para o site, já que grande parte dos 
internautas não passa da primeira página dos resultados da 
busca.

O SEO (Search Engine Optimization) ou Otimização de Sites (em 
português) é a utilização de técnicas empregadas na programação 
da página e atualização de conteúdo para melhorar o posiciona-
mento no ranking de resultados de busca.

Entre os fatores relevantes relacionados à estrutura de páginas 
estão títulos de páginas coerentes com o respectivo conteúdo, des-
crição simples e fiel ao tipo de conteúdo que será encontrado no 
site ou nos diferentes níveis de menu e utilização de palavras-cha-
ve ou tags nas páginas.

Fatores externos também são importantes, como link dessas pági-
nas em outros sítios eletrônicos. Isto mostra relevância do conteú-
do e, portanto, facilita serem identificados pelos buscadores. Para 
quem produz e publica conteúdo, as atenções são para as pala-
vras-chave, os títulos, descrições e links relacionados.

Critérios para selecionar palavras-chave

Palavras-chave ou tags são os termos usados pelos usuários para 
pesquisar nos sistemas de busca. Quando escrevemos uma pala-
vra ou frase em um buscador, recebemos uma página de resulta-
dos com links que possuem conteúdo relevante relativo ao termo 
digitado. Portanto, a escolha correta das palavras-chave é impres-
cindível para posicionar o website entre os primeiros resultados 
dos buscadores.

Palavras-chave resumem o conteúdo
Um dos caminhos está na resposta para a seguinte pergunta: se eu 

procurar por este conteúdo na internet, quais palavras devo digitar no 

buscador para encontrá-las? Selecione as palavras-chave que podem 
descrever o conteúdo que está sendo publicado especificamente 
naquela página, uma vez que os sites de busca procuram e classifi-
cam cada página individualmente, e não sites. O texto bem estru-
turado, portanto, ajuda o sistema de buscadores a encontrar o 
conteúdo. A palavra-chave deve estar obrigatoriamente no corpo 
do texto ou na legenda e/ou título da página.

Tags no título e subtítulos

O título é uma das referências na procura pela palavra-chave ideal. 
É desejável que pelo menos uma das palavras-chave esteja no 
título. Se estiver no título, ela obrigatoriamente estará no nome da 
URL (endereço da página), o que ajuda ainda mais a indexar ou 
ranquear a página nos buscadores.
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Quantidade de tags

Publique no máximo cinco palavras-chave por página. Busque 

utilizar mais de uma palavra-chave no campo de tagueamento, já 

que os sites de buscas priorizam no ranking as páginas que apre-

sentam todas as palavras que o internauta digitou, em detrimento 

das páginas que apresentam apenas uma palavra-chave.

Essa ação é mais importante ainda quando o usuário faz uma 

busca avançada. Nesse caso, uma página que contenha somente 

uma das palavras excluída da lista de resultado. Lembre-se, no 

entanto, de que o número excessivo de tags em uma mesma 

página tem efeito inversamente proporcional no ranking de classi-

ficação dos buscadores. O percentual ideal é entre 3% e 6% (ou 
seja, de cada 100 palavras, a palavra-chave deve aparecer entre 

três e seis vezes). Um número maior provoca perda de pontos no 

ranking da página pelo buscador.

Outro motivo para evitar excesso de palavras-chave é a qualidade 

do texto. O excesso de repetição torna o texto pobre, infantil e 

revela pouco cuidado na edição e lapidação do conteúdo.

Palavra composta e expressões

Os primeiros resultados do ranking da busca costumam ser os 

mesmos independentemente ou não do uso de preposição no 

meio da expressão. Exemplo: Ministério Esporte ou Ministério do 

Esporte. Por isso, é desejável taguear as três opções “ministério”, 

“esporte” e “Ministério do Esporte”.

Homônimos

Caso a palavra-chave escolhida tenha um homônimo, a solução é 

incluir outro termo que a torne identificável e condizente com o 
conteúdo da página. Exemplo: Copa (significa taça, local da cozinha 
onde é feita a refeição ou Copa do Mundo). Caso o assunto tratado seja 
futebol, prefira taguear como “Copa do Mundo”, e não apenas “Copa”, 

que tem sentido diverso.

Plural, maiúsculas e minúsculas
Taguear uma palavra no plural ou com letras maiúsculas ou só 

minúsculas altera o resultado da busca. Por isso, escolha a forma 

mais recorrente no texto para elegê-la como palavra-chave.

Não escolha palavras genéricas

Palavras que não são específicas sobre o conteúdo de uma página 
não têm relevância no ranking de busca. Por isso, evite publicar 

palavras-chave como: vídeo, foto, texto, conteúdo, galeria de ima-

gens, especial, etc.

Não indicar nomenclaturas erradas

Os buscadores ignoram páginas tagueadas com variações erradas 

de uma palavra-chave. Confira sempre a grafia, acentuação e fique 
atento a nomes próprios com grafia incomum para que este não 
seja escrito de formas diferentes.

Recomendações para Tagueamento
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Recomendações para Tagueamento: Orientações para publicação de Tags

Títulos

O título deve conter palavras-chave (ou pelo menos uma delas) e 

resumir bem o que o leitor vai encontrar no texto. Evite frases 

longas, para que o título não apareça cortado na página de busca.

Em geral, 50 caracteres com espaço são suficientes para um título 
eficaz. Se utilizar mais de 60 caracteres, o título aparecerá cortado 
no resultado de busca. Não repita o mesmo título em páginas dife-

rentes. Por isso, se o título de uma galeria for “Fulano de tal em visita 

à China”, é importante que o título da notícia correspondente seja 

diferente.

Links relacionados e cruzamento de conteúdo
Links internos ajudam os sistemas de busca a indexar conteúdos e 

a tornar mais relevantes as páginas do site. Além dos links internos 

ao longo do texto, indique também links externos. O buscador 

entende que, se existem muitos links para uma página, é porque 

ela é importante. Esse processo aumenta a relevância da página.

Insira o link sobre a palavra, dentro do texto. Esqueça o famoso 

“clique aqui” e use itálico e sublinhado, recursos que aumentam a 

visibilidade para o link de conteúdo na indexação. Exemplo:

Leia também:

UFF inicia campanha contra o zika vírus

ou

Leia mais informações na página do HUAP

Deve-se também evitar arquivos nomeados com números, como 

“220x120_Foto_Reitor_e_alunos.jpg”, por exemplo. Números 

devem ser tolerados apenas quando indicam as datas de eventos, 

para facilitar a procura de lançamentos de programas de governo 

ou de viagens presidenciais, por exemplo.
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Cabeçalho

Português

Ir para o conteúdo

Ir para o menu

Ir para a busca

Ir para o Rodapé

Acessibilidade

Alto Contraste

Sistemas

Webmail

Ensino

Pesquisa

Extensão

Internacional

Inglês

Go to content

Go to menu

Go to website search

Go to Footer

Accessibility

High Contrast

Internal Systems

Internal Webmails

Teaching

Research

Outreach

International

Espanhol

Ir al contenido

Ir al menú

Ir al buscador

Ir al Pie de Página

Accesibilidad

Contraste Alto

Sistemas

Webmail

Enseñanza

Estudio

Extensión

Internacional
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Cabeçalho

Português

Notícias

Pró-Reitoria

Superintendência

Escritório

Assessoria

Gabinete

Graduação

Pós-Graduação

Relações Internacionais

Tecnologia da Informação

Extensão

Inglês

News

Pro-Rectory

Superintendency

O�fice

Advisory

Bureau

Undergraduation

Graduation

International Relations

Information Technology

Outreach

Espanhol

Noticias

Pró-Rectoría

Superintendencia

Oficina

Asesoría

Gabinete

Graduación

Posgraduación

Relaciones Internacionales

Tecnología de la Informacion

Extensión

Órgãos Internos

80



Órgãos Internos

Português

Conselhos Superiores

Planejamento

Gestão de Pessoas

Assuntos Estudantis

Administração

Arquitetura e Engenharia

Prefeitura Universitária

Hospital Universitário

Documentação

Comunicação Social

Centro de Artes

Secretaria-Geral

Inglês

Superior Councils

Planning

People Management

Student A�fairs

Administration

Architecture and Engineering

University Town Hall

University Hospital

Documentation

Social Communication

Arts Center

General Secretary

Espanhol

Consejos Superiores

Planeamiento

Gestión de Personas

Asuntos Estudiantiles

Administración

Arquitectura y Ingeniería

Ciudad Universitaria

Hospital Universitario

Documentación

Comunicación Social

Centro de Artes

Secretaría General
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Órgãos Internos

Português

Chefia de Gabinete

Instituto

Faculdade

Escola

Ciências Agrárias

Ciências Biológicas

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Humanas

Ciências Sociais Aplicadas

Engenharias

Inglês

Chief O�fice

Institute

Faculty

School

Agricultural Sciences

Biological Sciences

Health Sciences

Exact and Earth Sciences

Humanities

Applied Social Sciences

Engineering

Espanhol

Oficina Central

Instituto

Colegio

Escuela

Ciencias Agrícolas

Ciencias Biologicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Exactas y de la Tierra

Ciencias Humanas

Ciencias Sociales Aplicadas

Ingenierías

Áreas do Conhecimento (padrão CAPES/CNPq)
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Áreas do Conhecimento (padrão CAPES/CNPq)

Português

Linguística, Letras e Artes

Multidisciplinar

Outros

Inglês

Linguistics, Language and Arts

Multidisciplinary

Others

Espanhol

Linguística, Letras y Artes

Multidisciplinar

Otros
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