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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a produção de um Blog em formato diferenciado, característico de um 

website, em plataforma gratuita na internet e com design responsivo, para divulgação de 

experiências acadêmicas no Curso de Jornalismo. O site se caracteriza como Blog, uma vez que 

tem como principal função o relato de experiências acadêmicas e pessoais. Possui conteúdo 

informativo: reportagens, videorreportagens e produtos audiovisuais, produtos que foram 

resultados finais em disciplinas ou de atividade em projetos nas e Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC e Universidade Federal do Amazonas – UFAM, onde as alunas relacionaram a 

teoria e a prática do Jornalismo. O blog Sem Norte é uma proposta da disciplina de Webdesign 

Aplicado ao Jornalismo, do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O blog “Sem Norte” foi produzido como trabalho final na disciplina de Webdesign 

Aplicado ao Jornalismo, sob orientação da professora Rita Paulino. A disciplina propôs a criação 

e o desenvolvimento de um blog na área do jornalismo online, através do conhecimento e 

exploração dos recursos multimídia e ferramentas de Gestão de Conteúdo, escolha e instalação de 

templates, e finalização com publicações de conteúdo e customização com ferramentas free da 

internet, sendo a plataforma Wix, a escolhida para a criação do blog. O blog Sem Norte 

desenvolvido pelas alunas propõe-se a divulgação dos produtos audiovisuais e textuais, 

produzidos pelas alunas ao longo do curso de Jornalismo, tanto na Universidade Federal do 

Amazonas, quanto na Universidade Federal de Santa Catarina, como uma espécie de portfólio e 

também produto informativo. O blog em formato de website contém reportagens, 

videorreportagens, produtos audiovisuais e de fotojornalismo, realizados em diversas disciplinas 

do curso de Jornalismo. 

 

A criação de um blog requer pensar no público e na forma como esse produto vai ser 

adquirido pelos leitores. Por isso, o blog se moldou em um design responsivo, apresentando uma 

leitura e adequação de tela diferente para smartphone/tablet, e também para visibilidade em tela 

de computador.  

.  

Pensar as modalidades da comunicação na Internet e, especialmente, do 

Webjornalismo, é um esforço no intuito de compreender as novas 

modalidades das estratégias discursivas capazes de ser implementadas na 

Web. O caminho aberto pelas possibilidades tecnológicas, por seu turno, 

viabilizam outros posicionamentos discursivos, ou seja, novas formas de 

simulação de contato. (DALMONTE, 2009, p. 69). 

 

 

Os referidos dispositivos de enunciação descritos por Dalmonte (2009, p.70) 

“configuram-se como uma forma de reorganização dos processos concernentes às instâncias de 
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produção e de reconhecimento, oscilando entre mostrar e olhar”. Os recursos utilizados no 

ambiente Web propiciam a criação de novas estratégias de contato, e essas novas possibilidades 

de organização dos gêneros jornalísticos na Web faz com que o leitor participe de forma 

interativa com aquilo que está sendo apresentado, o leitor/internauta/usuário passa a ser o 

organizador do discurso. Isso pode ser visto no design responsivo, no qual se propicia a recriação 

de uma informação em diferentes formas de interação, fazendo com que o leitor participe do que 

é noticiado.  

 

No blog Sem Norte, o design responsivo se apresenta ao possibilitar ao usuário a leitura 

em diferentes tipos de plataformas, um layout adaptado das páginas a qualquer dispositivo, tela e 

resolução.  Dessa forma, apresenta características de blog e garante em diferentes meios uma boa 

navegação e leitura adequada, sem comprometimento ou perda das abas (botões/links) e dos 

conteúdos.  

 

Em outras palavras, o design responsivo ou layout responsivo expande e 

contrai com a finalidade de se acomodar de maneira usável e acessível à 

área onde é visitado ou, mais genericamente, ao contexto onde é 

renderizado, seja um smartphone, um tablet, um leitor de tela, um 

mecanismo de busca etc. (SILVA, M.S, apud SILVA, 2014, p.35). 

 

Construído com um design responsivo, o blog se propõe a uma leitura mais abrangente e 

se fundamenta na importância da comunicabilidade e usabilidade no Jornalismo, privilegiando 

interfaces variadas para diferentes usuários. “A interface possui papel importante em um sistema, 

pois é através dela que o usuário se comunica com o sistema, quanto maior for a usabilidade da 

interface, maior será a comunicação”. (RIBEIRO, 2007, p.2). 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo do blog Sem Norte é divulgar em formato de portfólio e como produto de 

webjornalismo, os trabalhos desenvolvidos pelas alunas no Curso de Jornalismo, em diferentes 

disciplinas do Curso. O blog também apresenta um formato diferente dos demais blogs atuais, 

caracteriza-se como blog por ser um relato de experiências, mas possui uma formatação de 

website. Apresenta ainda, a relação entre a prática e teoria, praticados em duas Universidades 

brasileiras, apresentando formatos variados de produção jornalística. Visto dessa forma, o blog 

traz em sua essência a vivência acadêmica em duas regiões: a Norte e a Sul do país, experiência 

desfrutada pela participação das alunas em mobilidade acadêmica nestas regiões. A logo do blog, 

em formato de catavento, significa esse teor regional e de deslocamento (relacionado ao voar para 

novos ares), caracterizando a proposta de contar as diversas histórias vividas em realidades 

distintas. Além disso, é importante frisar que o blog foi construído como proposta de produto 

final da disciplina de Webdesign Aplicado ao Jornalismo, para avaliar os procedimentos para 

preparação de um site em plataforma gratuita, desde a avaliação da temática abordada, esta 

voltada para produtos jornalísticos (notícia, reportagem, videorreportagem); como também a 

relação aos diversos modelos de navegação existentes, trabalhar com os recursos multimídia e 

ferramentas de Gestão de Conteúdo; e foi pensado de forma responsiva para novas usos 

tecnológicos na comunicação virtual. Assim, avaliando o processo de desenvolvimento do 

produto, o blog poderia contextualizar diferentes temas e conteúdos.  

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Desenvolver um blog responsivo e comunicacional em Jornalismo Online, em formato 

diferenciado dos blogs normais, mais familiarizado com websites, que apresentasse o processo de 

construção de um websites, sua materialização como produto, e que representasse o trabalho 

prático das alunas durante a academia. Partindo desse objeto, o trabalho passa a ser uma proposta 
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em webjornalismo, que analisa os valores de temporalidade, usabilidade, interfaces e gestão de 

conteúdo.  A editoração do blog e as matérias, em formato de vídeo ou textos, contextualizam o 

trabalho do Jornalista e do estudante, apresentando o que a academia tem a oferecer na prática 

educacional, além de ser também uma proposta para outros tipos de conteúdos, para plataformas 

responsivas. 

 

As múltiplas plataformas disponíveis são observadas como oportunidades 

e desafios pelas empresas de comunicação neste momento de tantas 

mudanças provocadas pela convergência de meios. Essas empresas têm se 

preocupado com a fragmentação da audiência, por isso adotam a 

convergência jornalística. (QUADROS; RASÊRA; MOSCHETTA,  2013, 

p. 151). 

 

A finalização do blog demonstra essa relação com as múltiplas plataformas, nas quais as 

mídias têm se apropriado como divulgação que atinja mais usabilidade. Trabalhando com uma 

interface responsiva que se adeque as variedades de meios comunicacionais. Essa discussão é 

importante no jornalismo porque avalia a prática do jornalismo em meio profissional e a forma 

como está sendo trabalhado o wedesign em sala de aula. Uma relação direta com o papel do 

jornalista e do alcance ao público.  

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Em meio a um grupo restrito de opções de ferramentas que permitem a criação de 

sites/blogs de forma gratuita, foi escolhida a plataforma online Wix.com. De fácil utilização, o 

Wix permite que os usuários editem blogs sem precisar entender de programação ou afins. 

Potencializado pelo HTML5, que facilita ainda mais a edição, o Wix se baseia em dois 

movimentos: arrastar e soltar. O que torna o processo de criação intuitivo, assim como a 

visualização. 

 

Antes de se começar a pensar no design e estrutura do blog, foram definidos os objetivos 

do produto, o que foi imprescindível para entender as necessidades técnicas, assim como o que 
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gostaríamos de transmitir com o produto final. Para a estrutura do blog, apesar da facilidade, 

optou-se por não usar os templates disponibilizados pelo editor, para que se tivesse mais 

liberdade no processo de montagem do blog. De design simples, com base no branco, o blog 

exibe trabalhos de texto e imagem com mais destaque.  

 

Durante o processo usamos somente duas ferramentas principais, o próprio editor Wix e o 

software de design Corel Drawx7, para a criação da identidade visual. A logo consiste em um 

catavento de várias cores que gira no inicio da navegação ao blog.  

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

O conceito “Sem norte” faz referência à região de origem das criadoras do blog, que 

nasceram e foram criadas na região norte do Brasil e saíram das suas cidades para aprimorar os 

estudos em jornalismo. Fazendo referência aos ventos, que cruzam o país e fazem com que todas 

as regiões, apesar da distância geográficas, influenciem climaticamente uma a outra, foi escolhido 

um catavento como logo do blog.  

 

Figura 1- Logo Sem Norte 

 

 Fonte: os autores 

 

A logomarca aparece em todo momento no blog. Além de identificar, é também link para 

que o navegador volte para a página inicial, que também pode ser acessada através do link 

“início” ao lado esquerdo da tela, que também é acompanhado pela logo em tamanho reduzido.  
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A estrutura do blog é dividida em três partes: cabeçalho, logo, menu, conteúdo e rodapé. 

Essa estrutura é a mesma em todas as páginas. 

 

Figura 2: Sem norte 

 

Fonte: semnorteufsc.wix.com/norte 

 

O cabeçalho e rodapé complementam o conteúdo redirecionando para outras páginas 

dentro do próprio blog e para as redes sociais. O cabeçalho tem um total de sete botões: o 

primeiro, sinalizado pelo catavento, redireciona para a página inicial; o segundo é o botão de 

contato, que se repete no menu e no rodapé; os seguintes são botões que redirecionam para as 

redes sociais como Facebook, Instagram, Youtube, entre outros. Logo abaixo do cabeçalho está 

a logo do blog, que permanecem em todas as páginas, porém só executa a animação de giro no 
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primeiro acesso ao navegador, uma vez que apenas o conteúdo recarrega quando o navegador 

escolhe uma página. O cabeçalho, rodapé, logo e menu, não recarregam à cada página.  

 

O menu contém cinco botões principais e outros cinco dentro do botão de vídeo, que 

mudam de cor quando selecionados. O primeiro botão “quem somos” abre a segunda página do 

blog, que identifica os objetivos e apresenta as desenvolvedoras do produto. O segundo botão, 

“reportagens”, abre a terceira página caracterizada pelo formato de blog, pois tem como 

conteúdos, textos desenvolvidos pelas estudantes tanto em disciplinas do curso, quanto textos e 

vídeos sobre o dia-a-dia e descrição de experiências na universidade.  

 

O terceiro botão, “vídeos” dá acesso ao submenu, que separa os vídeos por assunto. Os 

produtos são divididos por projetos ou quando dentro de disciplinas, por universidades. Foi 

escolhido exibir os vídeos na página já em tamanho de visualização, incorporando os vídeos do 

Youtube por meio da ferramenta de anexação do Wix. Assim, o navegador só precisa clicar para 

assistir, sem ser redirecionado para uma outra página. Entre os vídeos foram colocado boxes 

com a descrição de cada produto, como nomes de quem produziu, ano e orientadores. O quarto 

botão, “cliques”, redireciona o navegador à página de fotografias, registros da cidade de origem 

das desenvolvedoras e de Florianópolis. Para a visualização de cada imagem, a ferramenta usada 

foi a de slide. Ao clicar, a imagem redimensionará e terá como auxilio para acessar outras 

imagens sem ter que diminuir setas laterais.  

 

O último botão é o de “contato”, que em sua página contém o endereço de e-mail do blog 

e um box para que o navegador possa escrever sua mensagem pelo próprio blog. Logo abaixo, 

vem o rodapé, que nada mais é do que a reprodução do menu. Foi pensado dessa forma para que 

o navegador não precisasse subir à página para acessar outro botão.  
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6. CONSIDERAÇÕES 

 

O trabalho desenvolvido proporcionou o aprendizado do processo de criação de um 

modelo de website, este que foi intitulado blog por apresentar características de relatos de 

experiências. Ao processo de criação foi atribuído técnicas de confecção do produto, que partiram 

da temática até estruturação do Blog. Foi avaliado desde a percepção através da teoria das cores, 

a publicação de conteúdo e customização, hipertextualidade, tipos de interatividade, até chegar no 

estudo de layout, para se ter um Web Design Responsive. Isso possibilitou a compreensão da 

teoria e da prática em Webdesign Aplicado ao Jornalismo, além de divulgar os trabalhos 

desenvolvidos pelas alunas ao longo do Curso de Jornalismo, suas experiências na vida 

acadêmica.  

 

Como atividade de preparo à profissionalização do aluno, o trabalho possibilitou o 

conhecimento e usabilidade do web design responsivo, em virtude do avanço de novas 

tecnologias e do surgimento de um novo público usuário, não somente leitor em telas de 

computador, mas através de smartphones e tablets. Foi também uma oportunidade de repensar 

sobre o novo modelo de negócio no Jornalismo, em que atualmente as mídias estão buscando 

aprimorar na interatividade e contato com o público mais jovem, usuário do Jornalismo Online. 

 

O trabalho oportunizou a profissionalização do futuro jornalista e na compreensão da 

prática midiática, e pode ser uma proposta de disponibilização futura de novos conteúdos, um 

espaço para divulgar outros materiais de cunho jornalístico que venham a ser realizados nas 

demais disciplinas do curso. Um modelo para novas possibilidades de divulgação pensadas 

também na relação aluno e Universidade, e no estudo de plataformas gratuitas na internet.  
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