
DESCRITIVO DO NOVO SITE 
 
O site será responsivo, otimizado para mobile e mecanismos de busca, seguro, 
customizável e multi-sites. 
 
A home será longa e terá vários componentes, a seguir. 
 

HOME 
 

1. Topo 
 

Logo do Imazon / Ícones redes sociais 
 
Abas: 
Notícias 
Publicações 
Programas 
Especiais (os outros sites do Imazon ou parceiros) 
Quem somos 
Inglês 
 
2. Primeiro scroll 
 
No primeiro scroll, teremos quatro chamadas fixas (não rotativas). Uma principal e 3 
secundárias abaixo. 
 
3. No resto da home, seguindo o scroll 
 
Teremos outras caixinhas customizáveis, que podem virar links para outros sites externos 
ou para subhomes (para notícias, para o FAQ etc). 
 
Teremos opções de caixas com dimensões diferentes. Algo como módulos: 1x1, 1x2, 1x3, 
2x2. Exemplos: um quadrado, um bem vertical e um quadrado grande. 
 
Quem editar o site deve ter liberdade para organizar os módulos. Essa edição precisa ser 
bem rápida e fácil.  
 
Um dos módulos deve ter a aparência de uma seção especial, como um título e 3 
chamadas internas. Pode ser usado para formar uma caixa com os sites especiais ou outro 
conteúdo. 
 
Todos os módulos poderão mostrar um vídeo com player, para rodar direto na home. 
 
O editor do site precisa ter liberdade para colocar quantos módulos quiser de especiais ou 
de caixas editáveis. 
 
4. Rodapé do site  



 
No pé do site, teremos endereço, link para redes sociais. 
 
 

SUBHOMES DO SITE 
 

1.  Novidades 
 
Organizado na forma de blog. 
Deve conter todas as notícias do site atual. Páginas para cada área de atuação. 
Dentro de cada uma das páginas, teremos os módulos tageados. 
 
Campo de busca: busca por tag, por data, por palavra-chave 
 
 
2. Publicações 
 
Organizar as publicações por data de publicação. 
Deve conter todas as notícias do site atual. 
 
Campo de busca: seguir esse exemplo do Resultados Digitais (link abaixo), com 
opções de busca por tag, por data, por palavra-chave, por autor 
 
https://resultadosdigitais.com.br/materiais-educativos/ 
 
Criar uma página de cadastro que pede dados básicos (nome, email, instituição) 
para acessar o conteúdo de publicações para download. (Geração de lead) 
 
 

Sobre as tags - As tags serão os nomes dos programas (Economia Verde, Uso Sustentável, 
Monitoramento etc) e os tipos do produto (Mapa, Notícia, Vídeo, Artigo, Relatório, Post) 
 
A tag vai definir para qual subhome irá o conteúdo. É possível criar várias subhomes. O 
editor do site deve ter poder para criar subhomes e tags à vontade. 
 
3. Subhomes dos programas 
 
Cada tag de publicação ou novidade direcionará para uma subhome específica. Um mesmo 
conteúdo pode estar duplicado em várias subhomes se as tags indicarem assim. As 
subhomes terão o título e os conteúdos organizados em ordem cronológica.  
 
 
4. FAQ 
 
5. Quem somos 
 
Os 4 atributos 



Nossa missão 
Equipe 
Conselho 
Transparência institucional 
Imazon 28 anos 
Trabalhe conosco 
Imprensa 
 
6. Contribua conosco 
 
 
 
IMAGEM DA HOME 
 
 

 
 

 



 
Como funciona o site: 
 
Existem duas formas de fazer upload de novas informações no site: 
 

1. Upload em Novidades - Aqui entrarão notícias do Imazon. Se forem notícias sobre 
novas publicações, elas terão o link para a subhome Publicações 

2. Upload em Publicações - Aqui entrarão as novas publicações do Imazon.  
 
 
A página interna de conteúdo terá no pé três chamadas para outros conteúdos 
relacionados. Isso será gerado automaticamente por tag ou por palavra-chave. 
 

 Conteúdos relacionados 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
No redesenho do site, é importante considerar: 
 

- Como apresentar o conteúdo de forma amigável 
- URL amigável 
- Arquitetura da informação 
- Usabilidade e acessibilidade 
- Performance e segurança 
- Site multi-idioma 
- Definir a melhor linguagem de programação (Manterá no Wordpress ou mudará 

linguagem? Apresentar prós e contras) 
- Implementar ferramentas conforme edital 003/2019 
- Demais instruções que constam no edital 003/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 


