Portal anterior e a disposição de seus conteúdos
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No Portal anterior, como ilustrado na figura acima, o cabeçalho e a pesquisa nos jornais eram
integrados, de forma que as abas da pesquisa ficavam sobre o cabeçalho. Ainda no cabeçalho,
os serviços da Imprensa eram exibidos por ícones.
Menu
O menu era compacto, com apenas cinco itens: Acesso à Informação, Institucional, Museu da
Imprensa, Serviços e Fale Conosco.
Rodapé
No rodapé existiam algumas imagens com conexões externas, o endereço, CEP, CNPJ e
telefone da Central de Atendimento da Imprensa.
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As abas da pesquisa mudaram, mas a forma de pesquisar continua exatamente igual;
Os serviços da Imprensa antes eram representados por ícones, agora estão numa área
destacada e com suas siglas e nomes, seguidos por uma conexão para contato;
Acrescentou-se um serviço de busca no portal, em que apenas os conteúdos que são
publicados no portal podem ser buscados.
Acrescentou-se a função de alto contraste — um recurso para aumentar o contraste de cores
de alguns textos e imagens na tela do computador, tornando esses itens mais distintos e
fáceis de identificar.

Corpo do Portal
No corpo do Portal as alterações foram de leiaute. Os conteúdos continuam da mesma forma,
exceto pelo fato de que, no final, é possível utilizar a âncora “Voltar para o topo”.
Menu
O menu do Portal anterior foi desmembrado para que as informações pudessem ficar mais
acessíveis aos usuários.
No primeiro menu, percebe-se que a maioria das conexões são externas, exceto o Museu da
Imprensa e Outros Diários Oficiais.
Os demais menus foram resultado do desmembramento deste menu antigo.
Observações:





Acesso à Informação se transformou em um menu, assim como Serviços;
Institucional mudou para o menu Acesso à Informação;
Museu da Imprensa seguiu para o primeiro menu, citado acima; e
Fale conosco está em Contato, destacado no cabeçalho do Portal, como mostrado
anteriormente.

Rodapé
No rodapé atual estão fixados os mesmos conteúdos do menu, uma área contendo os
indicativos de navegação e dois ícones que remetem ao Portal de Acesso à informação e ao
Portal Brasil.
As imagens do rodapé anterior foram substituídas por conexões no menu atual. E o endereço,
CEP, CNPJ e telefone da Central de Atendimento estão em Contato, no cabeçalho.

