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ANEXO I – CHAMADA PÚBLICA 09/2019 – DESENVOLVIMENTO DO NOVO SITE PARA O MUSEU DA 
IMIGRAÇÃO 

 
ITENS DA HOME  

 
 Logomarca 
 Barra de funcionamento (texto fixo) 
 Apoie (topo) 
 Loja (topo – apenas link) 
 Blog (topo) 
 Campo de pesquisa geral  
 Menu principal com três abas: Visite; Exposições e eventos; Acervo e pesquisa 
 Banner de destaque (rotativo ou vídeo/flash) 
 Banners menores - destaque exposições/eventos 
 Conteúdo preview - planeje sua visita 
 Locação de espaços (banner comprido horizontal) 
 Inscrição de newsletter 
 Menu geral inferiores: três abas superiores novamente; endereço; menus: O Museu; INCI; Educativo. 
 Mapa do site 
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MENU SUPERIOR (PRINCIPAL) 
Abas: 

 
 
 
 

• VISITE 
Compilação de tudo que o usuário do site precisa saber para visitar o museu. Informações como: 
ingresso, endereço, mapa, horários, estrutura (café, loja, maria-fumaça) – aqui o visitante pode ser 
direcionado por meio de link/ícone para outra aba, caso queira saber mais -, apoie, biblioteca/CPPR 
horários, FAQs abordando as normas de visitação e outras questões e visitas especiais/educativas. 
Questões como política de isenção podem estar em ícones accordions também. Referência: 
https://www.artic.edu/visit  
 
 

• EXPOSIÇÕES E EVENTOS  
Barra de opção Exposições | Eventos 
Exposições 
Submenu - Em cartaz | anteriores | virtuais 
Podem estar dispostas em mosaico de imagens com nome e vigência. Ao clicar, o usuário encontra 
uma página de texto e uma pequena galeria de fotos, podendo também ter vídeo de apresentação.  
 
 

VISITE         EXPOSIÇÕES E EVENTOS         ACERVO E PESQUISA 
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Referência:https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/soul_of_a_nation 
https://www.artic.edu/exhibitions/2823/painting-the-floating-world-ukiyo-e-masterpieces-from-
the-weston-collection 
Eventos 
Submenu - Programação | Festa do Imigrante 
Já a página de eventos funciona como uma agenda, disposta em lista. O usuário pode escolher na 
barra-guia interna as opções semanais ou futuras, abrindo um calendário que indica os dias com as 
atividades. É possível clicar e conferir as informações detalhadas em uma página com texto e foto, 
que possivelmente também terá formulário, no caso de cursos, e direcionamento para plataformas 
como Pagseguro ou Ticketfacil. As ações estarão categorizadas (educativo, programação, curso e etc) 
e o usuário poderá filtrar as atividades por perfil de público (família, jovens, professores, entre 
outros). Ainda na lista geral de programações, haverá identificação de necessidade de inscrição. A 
Festa do Imigrante terá uma aba própria com texto, vídeo e formulário “Participe”. Referência: 
https://www.artic.edu/events  
 

• ACERVO E PESQUISA 
Breve texto de apresentação;  
Submenu: Acervo Digital | Centro de Preservação, Pesquisa e Referência | Coleção 
Coleção: Texto de apresentação e fotos; displays: Acervo arquivístico; Acervo Museológico; Acervo 
bibliográfico; História Oral. 
CPPR 
Referência  https://www.artic.edu/collection/research_resources 
Breve texto de apresentação; displays: Blog (adotar novo formato/medium); Projetos e parcerias 
(Ebook com formulário, sugestões interessantes, projetos conjuntos e etc); Termo de uso de imagem. 
Será possível clicar nessas opções, a página abrirá com texto, foto e links 
https://www.artic.edu/archival-collections.  
Acervo Digital: Reformular página em novo layout (deixar a busca geral mais escondida; trocar a 
ordem das categorias (disponibilizar de acordo com interesse do público); rever os textos 
explicativos; disponibilizar o ebook para download aqui também). Caso não seja possível abarcar o 
conteúdo desse acervo em nosso site, usaremos essa página para direcionar.  

MAPA 
 

 
 Página única com informações na sequência: horários; ingresso + política de isenção; endereço, 

mapa, metrô; estrutura (Cantina, Maria-fumaça, Retratos de Época); FAQs (normas de visitação); 
visitas especiais (programas educativos em banners pequenos).  
 
 
 

VISITE          
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 Exposições 

- Em cartaz 
- Passadas 

 Eventos 
- Agenda por categoria (semanal/mensal) 
- Festa do Imigrante 
 
 

 Acervo Digital 
 Centro de Preservação, Pesquisa e Referência 

- Blog 
- Projetos e parcerias  
- Termo de uso de imagem 

 Coleção 
- Acervo arquivístivo 
- Acervo museológico 
- Acervo Bibliográfico 
- História oral 
  

MENU INFERIOR 
 
Três abas principais + endereço, contatos + menus. Referência: 

 
 
  

EXPOSIÇÕES E EVENTOS       

ACERVO E PESQUISA       
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EXEMPLO DO NOSSO MENU 

 
 
+ 
RODAPÉ 
RÉGUA DE MÍDIAS | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |OUVIDORIA| LOGOS MI, SISEM E GOV 

 
 

Páginas com menus internos laterais 
 História  

- Sobre a Hospedaria 
- Explore (links tour virtual) 
- Linha do tempo. 

 Sobre nós 
- Missão, visão e objetivos 
- Apoie 
- Departamentos (quem é quem) 

 Imprensa (Apresentação, contato, pequena galeria e releases em formato de notícia. Tudo na mesma 
página. Referência: https://www.brooklynmuseum.org/press)  

 Locação de espaços (Apresentação na própria página com texto e fotos, sem PDF, e contatos) 
 
 

Páginas com menus internos laterais 
 Transparência (documentos institucionais em lista para download) 
 Trabalhe conosco (Vagas em andamento em lista com ícone accordion e contato) 
 Compras e contratações (Cadastro de fornecedores, licitações, contratações em andamento) 

 
 

Páginas com menus internos laterais 
 

O
 M

U
SE

U • História
• Sobre nós
• Imprensa
• Locação de 

espaços

G
ES

TÃ
O • Transparência

• Trabalhe 
conosco

• Compras e 
serviços

ED
U

CA
TI

VO • Programas
• Agendamento 

de visitas
• Materiais 

Educativos

O MUSEU       

GESTÃO   

EDUCATIVO  
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 Programas (Texto de apresentação, objetivos - aqui poderia ter uma faixa que relacione a agenda 

com essa página, como um preview que puxasse só as atividades educativas próximas) 
 Agendamento de visitas (Texto explicativo e direcionamento para o Reservio) 
 Materiais educativos – Mosaico com fotos e nomes dos materiais disponíveis para download. 

 
REFERÊNCIAS (INTERNAS) 
 
Menu lateral 

 
 
Campo de pesquisa geral 
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Diagramação de displays/banners 
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Lista de eventos/programação (agenda) 
 

 
 
 
  


