IX – ESTRUTURA DO PROJETO

1) Conteúdo Jornalístico
Notícias cadastradas em suas devidas seções, com diferentes níveis de layout e navegação
para a capa. Em seu conteúdo, cada registro acompanha os recursos de comentar a notícia,
impressão e envio de link para um e-mail escolhido pelo usuário.
O recurso COMENTE ESTA NOTÍCIA será monitorado por um profissional da CNM/CUT,
que analisará o conteúdo, podendo torná-lo público ou não no website.
O recurso "Notícias CNM/CUT em seu website" será disponibilizado em 3 níveis de layout
para todos os websites que pretenderem publicar notícias CNM/CUT. Será distribuído de
forma gratuita, sem nenhuma exigência em troca, sendo que os links remeterão ao webiste
da CNM/CUT.
2) Conteúdo Institucional
Textos e imagens publicadas de acordo com a necessidade do conteúdo.
3) Indicadores
Pesquisas realizadas pela CNM/CUT contendo textos, gráficos e imagens para modelar o
conteúdo.
4) Setores
Cada setor contará com um conjunto de títulos, textos e imagens para modelar o conteúdo.
5) Empresas
Cada empresa contará com um conjunto de títulos, textos e imagens para modelar o
conteúdo.
6) Cadastre-se
Sistema de cadastro de e-mails para ser utilizado em Mailing List.
7) Banners de Parceria
Espaço para inclusão de banners de parceiros com ou sem link.
8) Banners Informativos
Sistema que oferece múltiplos níveis de apresentação e tecnologia:
- Imagens GIF ou JPG
- Tecnologia Flash com ou sem mouse-over
- Com ou sem Links
- Randômicos ou estáticos para página inicial
- Acompanha cinco tipos de layout pré-produzidos em tecnologia flash
9) Geral
A seção Geral oferece a inclusão de assuntos variados e aleatórios acompanhados dos
recursos de comentar o artigo, impressão e envio de link para um e-mail escolhido pelo
usuário.
O recurso COMENTE ESTE ARTIGO será monitorado por um profissional da CNM/CUT,
que analisará o conteúdo, podendo torná-lo público ou não no website.
10) Login
Campos de login para acesso ao Webmail e a Extranet.
11) PODCast

Lista de áudio e vídeos (nas dimensões 240x180 pixels) disponíveis em formato .MOV,
acompanhados dos recursos de comentar vídeo/áudio e envio de link para um e-mail
escolhido pelo usuário.
O recurso COMENTE ESTE VÍDEO/ÁUDIO será monitorado por um profissional da
CNM/CUT, que analisará o conteúdo, podendo torná-lo público ou não no website.
12) CNM Internacional
Boletim CNM Internacional disponível para consulta via Website ou em formato PDF.
13) Publicações
Publicações disponíveis em formato PDF para download, com destaque para as mais
recentes e listagem de edições anteriores de cada publicação.
14) Agenda
Principais Informações sobre a agenda da CNM/CUT, além de consulta integral a agenda.
15) Busca
Sistema com opção de busca simples, que compreende uma palavra-chave dentro de uma
ou todas as seções do website. A opção busca avançada oferece, além das opções
simples, uma busca detalhada entre opções de datas e múltiplas seções.
16) Sistema ADM.WEB
O Sistema de Gestão ADM.WEB de website oferece 100% de autonomia para o
gerenciamento dos cadastros como inclusões, exclusões, manutenção e publicação de
arquivos disponíveis no website.
O sistema conta também com múltiplos níveis de permissões, ou seja, cadastramento de
usuários do sistema com acesso restrito às manutenções de cada seção do website, pois
cada uma possui sua área exclusiva para manutenção, oferecendo assim segurança,
praticidade e estabilidade na manutenção.
Suas funções vão desde a criação de novos registros de informações, upload de arquivos
em diversos formatos, aplicação de níveis de layout e disposição da capa do website,
manutenção dos registros já publicados, conteúdo disponível para "Notícias CNM/CUT em
seu website", além de monitoramento de mensagens enviadas pelos usuários.
Mais funções devem ser implementadas de acordo com a análise de necessidades de
gestão de cada seção para que o Sistema ADM.WEB ofereça perfeitas condições de gestão
do conteúdo.

17) Mailing List
O Mailing List vai oferecer uma ferramenta para enviar mensagens para uma base de emails cadastrados a partir da seção Cadastre-se. Haverá a opção de o usuário retirar seu email da lista, que será observada na área de gestão do website.
O conteúdo proposto do Mailing List é:
- Últimas notícias
- Últimos vídeos
- Último assunto Geral
- Agenda
Outras seções podem ser sugeridas para que possamos adicionar ao conteúdo da
mensagem.

X – AGENDA DE DESENVOLVIMENTO

Nos primeiros 7 dias:
1) Análise de Banco de Dados
- Estudo de Dados
- Estudo de Tabelas e Campos
2) Estrutura do Banco de Dados para o novo sistema
- Reestruturação e migração do Banco de Dados
- Adaptação dos Módulos existentes
- Criação de novos Módulos
- Aplicação e integração dos Módulos
- Conceito e implementação de lógicas para inserções, consultas e manutenções ao Banco
de Dados
OBS.: entende-se por Módulo todas as seções existentes na estrutura do website, suas
funções, relacionamento com usuário e gestores de conteúdo.
Dos dias 8 a 20
3) Produção
- Segurança
- Implementação de Logs
- Gestão de conteúdo
- Lógica relacional entre usuário e gestor
- Linha de montagem de scripts
Dos dias 21 a 50
4) Programação Visual
- Aplicação do layout
- Adaptação de conteúdo
Dos dias 51 a 70
5) Homologação de cada Módulo
- Aplicação de testes sistemáticos
- Simulações de campo com a Equipe CNM/CUT
- Pré-treinamento da equipe de gestão em paralelo às simulações
- Correções e ajustes
- Homologação

Dos dias 71 a 74
6) Treinamento
- Simulações gerais
- Testes de manutenção
- Levantamento de revisões e ajustes
Dos dias 75 a 90
7) Publicação
- Últimos ajustes
- Homologação final
- Escolha da data de publicação

