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RESUMO – O projeto de extensão Portal Comunitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
completa cinco anos nesse ano de 2013 e passa por várias mudanças no design do seu site 
(www.portalcomunitario.jor.br). O site tem parceira com mais de 50 entidades na cidade de Ponta 
Grossa, como associações de moradores, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, etc. Os 
acadêmicos do terceiro ano de Jornalismo produzem as notícias publicadas. O Portal Comunitário 
também conta com a publicação de serviços para a comunidade, como emprego, cursos, programa 
de rádio Antena Comunitária, eventos e agenda cultural. Ao longo desses cinco anos a logotipo do 
site foi modificada para criar uma identidade visual e fidelizar o seu público, também como outros 
aspectos da página foram modificados para facilitar o acesso do usuário e melhorá-lo esteticamente. 
Foram usadas imagens dos quatro logotipos para explicar o objetivo de cada identidade visual 
desenvolvida no site e também explicado o motivo da modificação de cada uma. Este artigo faz uma 
análise das quatro logotipos do Portal e também de outras ferramentas utilizadas no site que foram 
modificadas, bem como suas justificativas para essas modificações. Para esta análise conceitos de 
comunicação comunitária e de portais na internet foram expostos para embasar a discussão. 
 
PALAVRAS CHAVE – Portal. Design. Público. 
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Introdução 
 
O Portal Comunitário (www.portalcomunitário.jor.br) é um projeto de extensão e jornal 

laboratório online do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), criado 
no ano de 2008 a partir da parceria com várias entidades de Ponta Grossa, como associações de 
moradores, sindicatos, movimentos sociais e organizações populares. O projeto cobre mais de 50 
entidades da sociedade civil de Ponta Grossa que, por meio do site, mantêm um espaço de 
visibilidade para seus interesses, problemas e conquistas. 

O site é um veículo produzido pelos alunos do 3º ano de Jornalismo, integrando as 
disciplinas Comunicação Comunitária, Webjornalismo, Telejornalismo II e Redação Jornalística II. 
Juntamente com a comunidade, os estudantes produzem conteúdos jornalísticos com caráter de 
prestação de serviços. Desde sua criação, o layout do site passou por várias mudanças e, em 2013, 
foi novamente reformulado com os objetivos de: 1) incluir um logotipo que expresse mais claramente 
a proposta editorial do veículo; 2) organizar melhor o conteúdo na página inicial, de forma a atender a 
demanda de usabilidade por parte do público-alvo (moradores de bairros da periferia, trabalhadores 
da base dos sindicatos parceiros, participantes dos movimentos sociais); 3) dar visibilidade na página 
inicial ao maior número possível de conteúdos produzidos pelos estudantes e, com isso, instigar o 
acesso de cada vez mais pessoas a informações úteis para o exercício da cidadania; 4) tornar a 
página inicial mais atraente aos olhos dos usuários, principalmente os participantes das entidades e 
comunidades parceiras. 

Para entender exatamente como é um portal na internet, o livro “Jornalismo Digital” foi 
consultado e Pollyana Ferrari fala sobre o conceito. 

 
"Os portais tentam atrair e manter atenção dos internautas ao apresentar, na página inicial, 
chamadas para conteúdos díspares, de várias áreas e de várias origens. A solução ajuda a 
formar "comunidades" de leitores digitais, reunidas em torno de um determinado tema e 
interessadas no detalhamento da categoria de conteúdo em questão e seus respectivos 
hyperlinks, que surgem em novas janelas de browser." (2004. p.30) 

 
O livro “Jornalismo online” fala sobre como o design gráfico de uma página deve ser para 

atrair o leitor. 
 

"Você precisa prender a atenção dos usuários quando eles chegam ao seu site. Se eles se 
sentirem confortáveis e estimulados pelo que vêem e sentem na primeira página e se o 
conteúdo for apropriado e bem organizado. A cada nova página visitada, o conteúdo tem mais 
responsabilidade de atrair o interesse do leitor." (2007, p.201) 

 
Ferrari ainda fala do conceito de usabilidade. “É um conjunto de características de um 

produto que definem seu grau de interação com o usuário. (...) A chave para maximizar a usabilidade 
é empregar um design interativo e que dê mostras de evolução.” (2004. pg. 60 e 62) 

O Portal Comunitário tem como uma de suas características a comunicação comunitária, 
Cecília Peruzzo explica o conceito. 

  
Comunicação comunitária, na forma como vem se desenvolvendo nos últimos tempos significa: 
o canal de expressão de uma comunidade (independente do seu nível socioeconômico e 
território), por meio dos qual os próprios indivíduos possam manifestar seus interesses comuns 
e suas necessidades mais urgentes. De ser um instrumento de prestação de serviços e 
formação do cidadão, sempre com a preocupação de estar em sintonia com os temas da 
realidade local. (DELIBERADOR; VIEIRA, apud PERUZZO, 2006, p. 9) 

 
Com esses conceitos podemos concluir que o site deve se adequar ao seu público. O 

público alvo do Portal são as entidades que são parceiras e a sociedade em geral. Algumas 
entidades trabalham com portadores de deficiência visual e física. Pensando nisso algumas 
mudanças foram feitas na página para melhor se adequar a esse público. Também como o público 
dos bairros em que vários serviços são focados para que eles fiquem informados, como a seção de 
empregos e os eventos das comunidades. Por isso, o Portal tenta se adequar para seus usuários 
para que facilite o acesso deles e assim atingindo um público cada vez maior. 

 
 
Objetivos 
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O objetivo desse artigo
4
 é analisar as mudanças na página inicial do site Portal Comunitário. 

Mostrar as mudanças do logotipo, dos menus e da disposição dos serviços e matérias na página. 
Analisando como essas mudanças na página facilitam o acesso do usuário e deixa o site com 
identidade visual, para fidelizar seu público. 
 

 
Metodologia 

 
A metodologia adotada para a produção deste artigo contempla duas abordagens: uma 

fundamentação teórica contemplando o conceito de portal e suas características, realizada a partir de 
levantamento bibliográfico sobre o tema em questão; e uma análise da página inicial do Portal 
Comunitário. 

Para a análise da página de entrada do site, foram realizadas observações e coleta de 
dados das quatro versões. A descrição dos elementos presentes em cada webdesign permitiu a 
realização de sucessivas comparações que embasaram a síntese exposta a seguir. 

 
 
Resultados 
 

Na tentativa de se aproximar sempre mais das expectativas de seus públicos, a identidade 
visual do Portal Comunitário tem sido retrabalhada sucessivas vezes. Isso se deve ao fato de estarem 
colocadas dificuldades em dois níveis: o específico da experiência local, que envolve vários grupos, 
desde os estudantes e professores do curso de Jornalismo até participantes de uma ampla gama de 
entidades da sociedade civil; e o geral, dado pelas mudanças em função da incorporação de 
novidades tecnológicas e resultados de pesquisas, que atinge sites e portais em todo o mundo.  

Assim, quando foi criado, em 2008, o logotipo tinha flechas que convergiam para um mesmo 
ponto, com a proposta de significar interesse comum, trabalho em prol de um mesmo objetivo, 
construção de comunidade. E a estrutura do site (colunas, módulos, menus) foi construída com a 
preocupação de tornar a navegação o mais simples possível. Na época, os sites usavam cores fortes 
e cabeçalho (header) bem demarcado. 

 

 
 
Imagem 1: Logotipo do Portal Comunitário em 2008 
 
Mas esse layout passou por uma primeira revisão e alteração já em 2009, quando a equipe 

do Projeto de Extensão se deparou com o alerta de que as flechas convergentes eram muito 
semelhantes às usadas por um grupo político da cidade que tinha, inclusive, adotado o desenho 
como logomarca de seu mandato à frente da prefeitura de Ponta Grossa. Optou-se, então, por um 
visual menos carregado, com um logotipo composto apenas pelas palavras “Portal Comunitário”, na 
cor laranja, sobre uma montagem de fotos em tons de cinza, com destaque para a identificação da 
base geográfica do veículo. O objetivo era passar uma ideia de compromisso com uma representação 
da realidade dos trabalhadores, comunidades periféricas e movimentos sociais (na seleção de 
imagens, aparecem crianças, moradias, bandeira do MST, estádio do Operário etc.) 
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Imagem 2: Logotipo do Portal Comunitário em 2009 
 
Em 2010, as avaliações apontaram novamente a necessidade de uma reformulação. Dessa 

vez, no entanto, a constatação foi de que, além da identidade visual, havia problemas estruturais a 
serem resolvidos. Assim, no início de 2011, foi realizada a mudança de template e de gerenciador de 
conteúdo (Content Management System – CMS). O template (modelo, em português) é uma estrutura 
pré-programada de site, mas que oferece alternativas de customização, ou seja, é uma base, a partir 
da qual se trabalha com uma das possibilidades já diretamente apresentadas na interface da 
administração, ou se edita os códigos presentes nos arquivos chamados “CSS”, ou folhas de estilo 
(Cascading Style Sheets). Já o CMS pode ser definido como um programa, ou aplicativo, usado para 
inserir, editar, organizar, publicar e arquivar conteúdos.  

De 2008 a 2010, o Portal Comunitário foi produzido com o CMS (de código aberto) intitulado 
e-107. A partir de 2011, foi adotado o joomla!. Também de código aberto, o joomla mostrou-se mais 
adequado que o anterior porque contém uma quantidade de funções que garante a construção de 
portais, ou seja, oferece a possibilidade de desenvolvimento e integração de vários sites (conjuntos 
de páginas) em seu interior, enquanto o e-107 permitia apenas a criação de sites com uma estrutura 
semelhante à de um blog. A necessidade de uma estrutura realmente de portal foi demonstrada pelo 
crescimento e consolidação do veículo que, dia após dia, reúne uma quantidade maior de conteúdo 
noticioso já produzido, assim como amplia a rede de atores sociais com algum grau de ligação com o 
projeto. Quanto ao cabeçalho, seguindo uma tendência mundial na configuração dos portais de 
notícias, decidiu-se pela adoção de um layout mais claro, leve, que possibilite o destaque do 
conteúdo jornalístico.   

  

 
Imagem 3: Logotipo do Portal Comunitário em 2011 
 
Atualmente, em 2013, após uma série de testes de novo design para a página, o site conta 

com outro logotipo, que é um ponto de localização na cor laranja. A volta da cor laranja e a inserção 
do desenho veio com a retomada da preocupação com a identidade visual. O ponto de localização vai 
ao encontro da proposta de expressão hiperlocal, uma vez que é preciso dar conta da realidade 
imediata de cada pequeno grupo de cidadãos para se conseguir fazer comunicação comunitária e, 
assim, contribuir com o processo permanente da construção de comunidade. 

 

 
Imagem 4: Logotipo do Portal Comunitário em 2013 
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 Não só o logotipo do site foi mudado, mas também módulos e menus. O menu 
dropdown (apresentação de botões na vertical, descendo do menu principal) era usado desde o ano 
passado, após avaliações da equipe do projeto ele foi retirado, por ser um menu que não fica estático 
para o usuário clicar e preocupados com a acessibilidade do site, como pessoas não tem 
coordenação motora, esse estilo de menu foi retirado. Os menus de serviços ganharam um design 
novo. O meu de emprego, por exemplo, está mais curto e link para a página com todas as vagas para 
os trabalhadores. O menu que fica o programa de rádio “Antena Comunitária”, ganhou mais espaço e 
a cada frase de destaque sobre o assunto do programa, a imagem do logotipo do Portal está ao lado. 

 Outro ponto que foi modificado no site são as matérias de destaque na página inicial. 
No modelo anterior seis matérias ficavam na primeira página, uma em destaque com foto e as outras 
ao lado. Nesse novo modelo de 2013, as matérias ficam como slideshows todas com fotos maiores 
em sequência e apenas quatro matérias na página inicial. As notícias em destaque ocupam 2/3 da 
largura da página do site. 

 No ano de 2012 o site experimentou publicar notícias mais rápidas que eram mais 
factuais e por isso não poderiam esperar uma apuração maior e fotos para serem publicadas como 
notícias. Esse ano essa seção está com o nome de “Curtas”, assim, diariamente é atualizada com 
notícias mais urgentes, deixando o site mais dinâmico. 

 
 

Conclusões 
 
Conclui-se que o design de um portal na internet é essencial para fidelizar seu público e 

facilitar o acesso do seu usuário. O Portal Comunitário, ao longo de suas mudanças, vem tentando se 
adaptar para que isso aconteça, alterando por vezes vários aspectos importantes no site, visando a 
estética da página e tem “agradar” seu usuário para que ele encontre com facilidade o que procura, 
seja nas notícias, nos serviços, etc. 

As mudanças feitas nesses últimos cinco anos foram feitas depois de análises da equipe do 
Portal, baseadas em avaliações de alunos e professores e também baseadas em outros portais na 
internet, para acompanhar a atualização digital que é constante. A equipe também analisou que o site 
precisava de uma identificação visual, por isso, o logotipo foi alterado para que ao ver o símbolo da 
página, o usuário já saiba de que se trata do Portal Comunitário. 

As mudanças na página também têm por objetivo não deixar o site sempre o mesmo, como 
se não atualizasse, já que todos os dias notícias são publicadas. Com essas mudanças o site ficou 
mais dinâmico, melhor esteticamente e mais atrativo para o público. 
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