
Projeto de Aplicações Projeto de Aplicações Projeto de Aplicações Projeto de Aplicações 
WEB WEB –– IIWEB WEB II

Aula 01



I I A b l  tá  lh  d  A b l  tá  lh  d  I I –– A beleza está nos olhos do A beleza está nos olhos do 
usuariousuario!!



É d d ( )• É um mundo grande (enorme)...
Mas quem está realmente nele?

• Assegurar que satisfaçam os usuários.g q ç

d b l j• Tudo começa com um bom Planejamento.

• Escrever para a Web, Conhecer seu Público ->
Projetar para seus usuários, não para si mesmo!
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Onde você começa?Onde você começa?



“Onde devo começar?” e Onde devo começar?  e 
“Onde devo ir a partir desse ponto?”

São perguntas realmente boas.

A resposta para ambas é: sempre siga um 
processo de design.

Onde você começa?Onde você começa?



Fluxo de trabalho: ordem na qual você Fluxo de trabalho: ordem na qual você 
faz as coisas em um projeto.

Casa dos sonhos: idéias em uma lista de 
desejos; coisas comuns como paredes, j ; p ,
pisos, telhados, cozinha, quarto, banheiro, 
etc.

Por onde você começaria? Paredes? 
Pi ?Piso?

Onde você começa?Onde você começa?
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Arquitetura da InformaçãoArquitetura da Informação



Arquitetura da InformaçãoArquitetura da Informação



Arquitetura da InformaçãoArquitetura da Informação



Arquitetura da InformaçãoArquitetura da Informação



Arquitetura da InformaçãoArquitetura da Informação



Os diagramas AI sempre têm umaOs diagramas AI sempre têm uma
aparência de árvore ao inverso?

- Não É apenas mais comum Na verdadeNão. É apenas mais comum. Na verdade,
qualquer tipo de diagrama que representa
precisa e claramente as seções e as subseções dop ç ç
conteúdo funciona bem.

Não existem perguntas idiotas.Não existem perguntas idiotas.



As pessoas para as quais eu projetoAs pessoas para as quais eu projeto
sites sempre serão tão claras quanto
J b õ d j ?Jane sobre as seções que desejam?

- Sim e não. Geralmente há uma série de
detalhes que surgem conversando com as
pessoas. Cabe a você organizar as seções lógica
e hierarquicamente.

Não existem perguntas idiotas.Não existem perguntas idiotas.



Eu não poderia simplesmente pularEu não poderia simplesmente pular
essa parte do processo? Os
di AI ã tã lh tdiagramas AI são tão semelhantes...

- Não! Não pule a AI, pois pode determinar as
partes do design quando você chega ao layout do
site. Embora existam alguma semelhanças da
estrutura, cada site é diferente e alguns terão
á ias s bseçõesvárias subseções.

Não existem perguntas idiotas.Não existem perguntas idiotas.



Um diagrama AI é como um mapaUm diagrama AI é como um mapa
do site? As “partes” parecem apenas
li klinks...

- Um diagrama AI mostra uma relação
hierárquica entre as seções e subseções do
conteúdo. Não significa que mostram os links
entre as seções, mas você irá usá-lo quando
e ni a na egação pa a se sitereunir a navegação para seu site.

Não existem perguntas idiotas.Não existem perguntas idiotas.



Prosseguindo...Prosseguindo...



Desenhe alguns esboços dosDesenhe alguns esboços dos
tipos de menus com os quais

ê já á f ili i dvocê já está familiarizado e
comece a pensar sobre qual tipop q p
de menu seria adequado para o
site Lanterna Vermelha.site Lanterna Vermelha.

ExercícioExercício



Guias e barra de menuGuias e barra de menu



Botões e Links de texto comumBotões e Links de texto comum



Menus verticaisMenus verticais



Esboço de DesignEsboço de DesignEsboço de DesignEsboço de Design
Aula 02



• Ter uma idéia clara de onde você deseja colocarTer uma idéia clara de onde você deseja colocar
os blocos de construção na tela economiza um
tempo valioso de desenvolvimento.

• Do esboço devem surgir as seguintes perguntas:

- Quero uma imagem grande no topo da página?

- Quantas colunas desejo?

- Onde deve ficar o menu?

Esboço de DesignEsboço de Design
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Esboço de DesignEsboço de Design



StoryboardStoryboard



• Nenhum bom design irá salvar• Nenhum bom design irá salvar
seu site se não tiver um bom
conteúdo.

• Escrever para Web: varrer o
texto.

StoryboardStoryboard e reescrevendo.e reescrevendo.



• Uma pequena seção introdutória fornece umap q ç
visão geral do texto. Assim, o leitor sabe o que
obterá de cara.

• Cabeçalhos escritos claramente fornecem ao leitor
informações sobre o artigo inteiro e suasinformações sobre o artigo inteiro e suas
subseções

• Parágrafos curtos

M d• Marcadores

• Ênfase usando negrito e itálicos

StoryboardStoryboard e reescrevendo.e reescrevendo.

Ênfase usando negrito e itálicos



StoryboardStoryboard e reescrevendo.e reescrevendo.



De: Jane
Assunto: Conteúdo do SiteAssunto: Conteúdo do Site

As pessoas estão mais conscientes do design do que nunca. Seja qual
for o serviço ou o produto, seja qual for o consumo ou o valor, um
contexto intangível envolve todas as interações. Negócios bem‐
sucedidos parecem oferecer experiências em design,sucedidos parecem oferecer experiências em design,
independentemente do serviço ou do produto e investem nos recursos
necessários para aprimorar ambos. As pessoas não estão apenas
conscientes do design, estão famintas por imagens, temas e
experiências que as satisfaçam em muitos níveis: estético, pragmático,
ideológico, cultural. Estão famintas por um “bom” design. Designg , p g g
significa conexão. Trabalhando com nossos clientes, enfatizamos um
processo de pesquisa profundamente ponderado e completo com
ênfase no aprendizado e no atendimento. Ao mesmo tempo,
centralizamos o processo nos públicos e nos contextos. Projetamos
para pessoas reais, não para alvos regionais. Compreendemos que as

Atividade Atividade ––
C t ã  d  C t ã  d  

p p p g p q
pessoas reais estão procurando algo mais e conduzimos nosso clientes,
processos e designs ao criar um valor mais tangível para todos. A
Lanterna Vermelha projeta e constrói Web sites simples, úteis e
atraentes que são rápidos, legíveis e acessíveis – tudo usando os
padrões Web.

Construção do Construção do 
TextoTexto

Somos especializados em: design da interface – projetando e
construindo interfaces Web e modelos usando os padrões Web;
redesenho Web site – se estiver querendo atualizar seu site ou movê‐lo
para CSS; otimização de tags e do css – simplifique a marcação e o css
para melhorar a velocidade e tornar seu site estruturalmente mais
sólido; consultoria – ajuda na estratégia do design, com sugestões do
css e da marcação e seminários.



Bem vindo à nova Lanterna Vermelha Design

A Lanterna Vermelha é uma pequena firma de Web design e consultoria especializada noA Lanterna Vermelha é uma pequena firma de Web design e consultoria especializada no
design Web e no desenvolvimento baseados em padrões. Nosso objetivo é construir
páginas Web simples e bonitas que tornam suas informações fáceis de encontrar e
deixam seus usuários contentes.

Se você ou sua empresa estiver interessado em trabalhar conosco, verifique nosso
portfólio de design e trabalho de qualidade e entre em contato com os detalhes de seu
projeto Esperamos seu contato e tornar sua presença na Web um pouco mais simples eprojeto. Esperamos seu contato e tornar sua presença na Web um pouco mais simples e
fácil de encontrar.

Visualiza nosso portfólio completo

Contate a Lanterna Vermelha

Construção do TextoConstrução do Texto





ResultadoResultado



Pré-Produção: usando AI, construímos uma
planta

Navegação: Baseada no diagrama AI. Mais do 
q e liga  páginas  aj da os s á ios a que ligar páginas, ajuda os usuários a 
encontrarem as informações

Layout: Construir os códigos do que foi proposto 
no papelno papel

Escrita: Preenche o design com o conteúdo

Design Centrado no UsuárioDesign Centrado no Usuário


