
3/3 

FBA-UL 20007-08 // SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO INTERACTIVOS // BEATRIZ VIEIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
_  
_  

PROJECTO DE REFORMULAÇÃO  
DO SITE DO MUSEU DE CIÊNCIA 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA  
 
http://www.mc.ul.pt/ 
 
 
 
 
_  
_  
INTRODUÇÃO  
O presente projecto visa a reformulação do site do Museu da Ciência da Universidade de 
Lisboa, baseando-se no núcleo de conteúdos existente, optimizando-o pelo estabelecimento de 
uma nova arquitectura e funcionalidades integradas, ao serviço das necessidades de 
informação e de comunicação daquela Instituição.  
 
_  
CALENDÁRIO  
Fase 1 _Síntese de objectivos e prioridades. Arquitectura de Informação.  

Até13 Dezembro de 2007 
Fase 2 _ Modelos visuais de Interface Gráfica.  

Até 24 de Janeiro de 2008. 
 
 
 
_ 
Os alunos deverão formar grupos de 3 pessoas para a elaboração do projecto. Os grupo 
poderão ser constituído por alunos de ambas as turmas. 
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_ 
_  

FASE 1   
_  
_  
Síntese de objectivos e prioridades de comunicação.  
Desenvolvimento de Arquitectura de Informação. 
 
 
 
_  
_  
OBJECTIVOS E REQUISITOS GERAIS  
 
Apresentação do Museu da Ciência da Universidade de Lisboa a um público alargado (nacional e 
internacional)  
Informar sobre formação académica, actividades, dinâmicas e produções culturais da FBAUL.  
Comunicar e promover a Instituição pelas suas valências culturais e sociais.  
 
_  
REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO  
 
Elaboração de uma postura na comunicação representativa dos valores inerentes à instituição.  
Representação da natureza da instituição, associada aos valores de saber, qualidade, história e 
excelência.  
A competência, a eficiência e o rigor serão atributos a considerar na postura comunicativa.  
Proporcionar uma comunicação clara, acessível, flexível aos públicos e utilizadores visados (nacional e 
internacional; Professores/Estudantes (nivel basico, secundário, universitário) e público geral )  
 
_  
REQUISITOS E NECESSIDADES INFORMATIVAS  
I 
nformação dirigida a potenciais visitantes do Museu, nomeadamente professores/alunos dos diversos 
níveis educativos (básico, secundário, universitário). 
Informação sobre o acervo científico/histórico do museu, nomeadamente o patrimonio móvel e imóvel. 
Informação sobre a dinâmica e produções culturais da instituição (eventos, publicações, exposições,  
conferências, colóquios, entre outros).  
Internacionalização da instituição, proporcionando acesso à informação procurada pelos públicos e  
utilizadores estrangeiros.  
 
 
_  
_  
INDICAÇÕES METODOLÓGICAS  
 
Síntese dos objectivos e prioridades (informação e comunicação) e sua articulação com as necessidades 
dos  
públicos visados (categorização e hierarquização)  
Estabelecimento da arquitectura de informação de acordo com os objectivos.  

Divisão em núcleos (unidades e parcelas lógicas)  
Estruturação e hierarquização dos conteúdos (máximo 3 níveis de informação)  
Definição de nomenclaturas  
Relações e ligações entre conteúdos  
Proposta de funcionalidades a incluir  

Considerações sobre os princípios de organização, funcionalidade e configuração visual.  
Conclusões sobre a funcionalidade do sistema (percursos, tarefas, serviços e dispositivos  
de navegação a utilizar)  
Indicação de princípios que orientem a configuração visual.  
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_  
_  
MATERIAIS A APRESENTAR  
 
Apresentação e síntese das principais referências analisadas. 
Síntese crítica dos objectivos de informação e comunicação.  
Proposta de arquitectura de informação 
Breve conclusão sobre os princípios de organização, funcionalidade e configuração visual. 
 
Publicação, cuja estrutura contemple índice, introdução desenvolvimento e conclusão, referências + 
poster A3 com síntese da informação (frente/verso). 
Entrega dos documento em formato digital e impresso. 
 
 
 
 
_  
_ 

FASE 2  
_  
_  
Criação de modelos de interface para a arquitectura de informação estabelecida e 
funcionalidades integradas.  
 
_  
_  
OBJECTIVOS GERAIS  
 
Considerar os objectivos e requisitos gerais definidos na primeira fase propondo modelos concordantes  
com os mesmos e com a estratégia de comunicação que a arquitectura de informação reflecte.  
Definir valores de comunicação e estratégias de representação coerentes com os valores e identidade 
que a Instituição assume.  
Desenvolver uma componente imagética de representação genérica da Instituição, elaborando 
estratégias para a integração da mesma.  
 
_  
_  
INDICAÇÕES METODOLÓGICAS  
 
Assumindo a arquitectura de informação proposta e os objectivos estabelecidos os alunos deverão  
proceder ao desenvolvimento de propostas do modelo de interface a implementar.  
 
Devem ter em conta a existência de determinadas secções que são consideradas como projectos a  
desenvolver, podendo, se quiserem, optar pelo desenvolvimento de propostas para a realização destes  
projectos específicos, como por exemplo a ‘LABORATÓRIO CHIMICO’.  
Serão avaliadas as seguintes componentes relativas às propostas:  
Sustentação / fundamentação das opções tomadas.  
Adequação, maturidade e qualidade dos princípios de design.  
Metodologia do desenvolvimento do projecto.  
 
_  
_  
MATERIAIS A APRESENTAR  
 
Identificação dos princípios de design assumidos, sua correspondência aos objectivos de comunicação,  
valores e identidade da instituição.  
Grelha de construção das diferentes páginas do website  
Conceitos criativos para cada tipo de página  
Formato das soluções para cada tipo de conteúdo  
Tipologia de imagens e elementos gráficos a utilizar  
Folhas de estilos (menú, links, título, texto e outros)  
 
Publicação, cuja estrutura contemple índice, introdução desenvolvimento e conclusão, referências. 
(impressa/formato digital) + imagens dos principais ecrãs  (interactividade opcional) 
 


