Orientações
Serviço de desenvolvimento de sites para a comunidade acadêmica

Atuação do Cedecom
O Centro de Comunicação da UFMG (Cedecom UFMG) é um órgão auxiliar da Reitoria,
principal estrutura de comunicação institucional da Universidade. Além de zelar pela
imagem da instituição, uma das suas principais atribuições é contribuir para que os
programas, projetos e ações da UFMG nas áreas de ensino, pesquisa e extensão se tornem
conhecidos da sociedade. Para isso, o Cedecom administra as mídias institucionais e presta
serviços de comunicação – especialmente as desenvolvidas em ambiente digital – para a
Administração Central e para a comunidade acadêmica.
O Núcleo de Tecnologia e Comunicação Digital do Cedecom (Núcleo Web) é o responsável
por desenvolver produtos e assessorar a comunidade em relação a tendências, novas
tecnologias e modos de comunicação na internet. Esse setor atende às demandas definidas
por sua Diretoria.
O serviço de desenvolvimento de sites para a comunidade acadêmica, que se vale do
template-padrão desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia e Comunicação Digital do
Cedecom, é uma ação conjunta do Cedecom com a Diretoria de Tecnologia da Informação
da UFMG (DTI).
Serviço ofertado: template-padrão para desenvolvimento de sites
O Cedecom UFMG oferece à comunidade acadêmica um modelo de site (template-padrão)
customizável, cuja edição utiliza o sistema Wordpress de gerenciamento de conteúdo. Esse
modelo segue padrões institucionais e adota a identidade visual da UFMG, com recursos
modernos, responsivos e acessíveis, com possibilidade, ainda que limitada, de
customização – como página de notícias, página de vídeos, módulo de destaque, botões e
agenda de programação – e edição de cores (de menus, botões, entre outros).
Esse template é apresentado em três versões:
- Cursos: para atender a demandas de cursos da Instituição;
- Órgãos: para atender a demandas de unidades e órgãos;
- Eventos: para atender a demandas de eventos acadêmicos.
No fim deste documento, apresentamos exemplos de imagens de tela dessas três versões.
Reforçamos que há recursos preestabelecidos em cada versão que podem ser
customizados. Portanto, é possível acionar ou não alguma função que aparece nas
imagens.
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Quem pode solicitar a permissão para o uso do template-padrão
O template-padrão é oferecido aos órgãos da Administração Central (pró-reitorias e
diretorias) e aos setores das unidades da Instituição – acadêmicas, administrativas,
suplementares, especiais, auxiliares e complementares.
Como solicitar a permissão para o uso do template-padrão
Para solicitar a permissão para o uso do template-padrão desenvolvido pelo Cedecom, o
dirigente máximo da Unidade à qual o solicitante está vinculado – pró-reitor(a) ou diretor(a)
de unidade – deverá formalizar o pedido, de seu e-mail institucional, para a Diretoria do
Cedecom UFMG (dir@cedecom.ufmg.br). A solicitação deve conter informações sobre o
setor, a unidade ou projeto a ser contemplado e uma justificativa evidenciando o interesse
institucional no uso do template. É importante que o remetente informe a versão do
template-padrão que pretende adotar: cursos, órgãos ou eventos.
Caso deferida, a demanda entrará na fila de atendimento para implementação. No momento
oportuno, a equipe do Núcleo de Tecnologia e Comunicação Digital do Cedecom entrará em
contato com o solicitante para repassar informações sobre a instalação do site, a
customização pelo Wordpress e as tratativas com a Diretoria de Tecnologia da Informação
(DTI).
Solicitações que não se enquadrarem nos requisitos previstos – ou seja, que não
apresentarem uma justificativa institucional ou que não forem formalizadas tal como
indicado neste documento – serão indeferidas.
Vale destacar que a administração e produção de conteúdos do site assim como o seu uso
adequado e seguro são de inteira responsabilidade do solicitante. A DTI fará o cadastro do
responsável desse novo ambiente.
Processo de instalação e hospedagem do site
O Cedecom UFMG não realiza serviços de instalação de templates e hospedagem do site e
não os administra. Esses serviços são gerenciados pela Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI) da UFMG e seguem as orientações disponíveis na página Catálogo de
Serviços - Hospedagem de Sites.
Assim que o Cedecom autorizar o uso do template-padrão e enviar as orientações iniciais
de instalação, cabe ao solicitante acionar a DTI para requerer os serviços de instalação,
gestão, armazenamento e disponibilização do acesso ao conteúdo do site, bem como a
definição do endereço oficial da página (URL), conforme o documento informado acima.
Cabe ainda ao usuário se responsabilizar por prover equipamentos eletrônicos modernos
para o gerenciamento do site, com sistema operacional recente e atualizado, adotar boas
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práticas de segurança e navegação digital, utilizar navegador recomendado pela DTI e
ater-se às orientações para acesso ao sistema de forma remota, fora da rede da UFMG –
navegador Chrome com utilização de Proxy.
Zelo pela marca e pela imagem institucional
O site deverá apresentar, no rodapé da página, a marca institucional da Universidade, de
forma isolada ou conjugada com as marcas e assinaturas das unidades e setores aos quais
o projeto esteja vinculado. O manual para aplicação da marca pode ser encontrado em
https://www.ufmg.br/marca/. Cabe ao solicitante zelar pela correta aplicação da marca
institucional, utilizando-a de forma adequada e seguindo as recomendações de uso. O
Cedecom fornecerá orientações que se fizerem necessárias.
Suporte
O Cedecom UFMG manterá, dentro de sua capacidade, suporte aos usuários do
template-padrão, com o objetivo de recomendar boas práticas de uso, indicar necessidades
de atualização e informar sobre a adoção de recursos de acessibilidade. Pedidos de suporte
deverão ser formalizados pelo e-mail dir@cedecom.ufmg.br.
Questões sobre administração do site, gestão da hospedagem, pedidos de troca de URL ou
descontinuação do uso do template por parte do usuário e outros assuntos técnicos deverão
ser tratados com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI).
Considerações gerais
O Cedecom UFMG desenvolveu o template-padrão para a comunidade acadêmica
adotando recursos modernos de acesso (desktop e mobile), leitura e acessibilidade. Cabe
ao usuário zelar pela sua correta gestão e apresentação, responsabilizando-se pelos
conteúdos que são divulgados.
É importante que o solicitante e sua equipe adotem boas práticas de comunicação, de
segurança em ambiente digital e de constante zelo da marca e da imagem institucional da
UFMG. Eventuais erros ou falhas do template devem ser reportados para que se possa
avaliar a necessidade de possíveis correções pelos nossos desenvolvedores.
Esclarecimentos adicionais e avaliação de casos não apresentados neste documento
podem ser tratados pelo e-mail dir@cedecom.ufmg.br.
Belo Horizonte, outubro de 2021.
Cedecom UFMG
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Template versão Cursos
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Template versão Órgãos
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Template versão Eventos
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