PROJETO 1522/2021 - Reestruturação e aperfeiçoamento continuado do Portal da
Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina
AÇÃO: Prover informações contextualizadas no Portal da Transparência adotando mini
tutoriais, scripts, fluxos, termos, leis e outros relacionados a funcionalidades específicas
Esta ação procurou reestruturar os instrumentos de Transparência Ativa, utilizando do
desenho centrado no usuário para melhorar a qualidade, usabilidade e acessibilidade da
informação pública, juntamente com a disponibilização de formatos abertos.
Inicialmente, a ideia desta ação era aplicar a linguagem cidadã a todo o Portal da
Transparência, entretanto, constatou-se que tal alteração levaria muito mais tempo do que o
previsto na ação. Sendo assim, optou-se por diminuir o escopo e começar a reestruturar as
informações de forma a fazer a simplificação a longo prazo e com foco no novo portal que
será proposto no início de 2023.
Nesse sentido, foram escolhidas as pesquisas de “Receita” e “Despesa” por serem
acessadas com frequência e apresentarem alta complexidade para o público-alvo, o cidadão.
Foi adicionado o ícone de informação (i) na lateral direita para que as pessoas possam
clicar e acessar as informações contextualizadas. Está disponível a possibilidade de colocar
os links de tutoriais dos conceitos complexos que aparecem no gráfico para integrar e facilitar
a linguagem mais simples. Vídeos também aumentam a acessibilidade, visto que possuem
legenda e áudio.

As informações contextualizadas são apresentadas em forma de “caixinhas” ao lado
do que está sendo exibido na tela. Foi disponibilizado quatro opções de itens no
“Informações”:
1. Termo: título da informação contextualizada
2. Descrição: mesmo texto que está no glossário do Portal da Transparência
3. Link: neste item pode-se incluir variados links para vídeos, sites e outros conteúdos
4. Descrição do Link: inserir um texto resumo do link

Ao lado esquerdo à medida que se clica no gráfico, desce um nível de agrupamento da
receita e fica sinalizado com a cor verde o atual nível de desdobramento. Ao mesmo tempo as
informações contextualizadas são adicionadas no lado direito.

Quando utilizado pelo celular, o Portal da Transparência exibe as mesmas
funcionalidades.
As melhorias implementadas no Portal da Transparência do Poder Executivo do
Estado de Santa Catarina corroboram para atender a Ação 4 - “Prover informações
contextualizadas no Portal da Transparência adotando mini tutoriais, scripts, fluxos, termos,
leis e outros relacionados a funcionalidades específicas”, apresentando-se uma interface de
usabilidade com maior facilidade para todas as pessoas, incluindo as que não necessariamente
conhecem sobre os termos mais técnicos, mostrando, ainda, as informações com a descrição
dos conceitos, e também melhorando a visualização em vídeos educativos com os links
complementares em formato de tutoriais. Estas são possibilidades que podem ser
implementadas, e a medida que os conteúdos forem sendo criados, serão adicionados no
espaço de “informação contextualizada”. No momento, estão sendo exibidos apenas os
termos e sua descrição do que mostra na tela.

