
Conheça as principais 
mudanças e 
novidades do novo 
portal institucional do 
Tribunal de Justiça de 
Roraima.
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Design
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2016

1. Interação
Acesso as informações de contato como
E-mail, Telefones, Ouvidoria, Endereços e 
Transparência.

2. Pesquisa
Busca conteúdo de interesse a partir de 
filtros como Todas as Palavras, Qualquer 
Palavra ou Frase Exata.

3. Navegação Horizontal
Acesso as categorias de conteúdo mais 
utilizadas baseado em relatório de acesso 
dos usuários ao portal.

4. Notícias
Principais acontecimentos diários 
relacionado ao Poder Judiciário do Estado 
de Roraima.
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5. Serviços
Acesso aos principais serviços oferecidos 
ao usuário, de acordo com relatório de 
acesso ao portal.

6. Redes Sociais
Maior interação entre o usuário e o poder 
Judiciário por meio das redes sociais.

7. Informação Personalizada
Facilidade ao acesso a informações 
organizadas por perfil de usuário(Cidadão, 
Advogado, Magistrado e Servidor).

8. Consulta Processual
Consulta pública as informações 
relacionadas a processos judiciais (PJe, 
PROJUDI e SISCOM)
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9. Sistemas Judiciais
Acesso rápido aos principais sistema 
judiciais.

10. Notícias em Destaque
Notícias relacionadas a campanhas ou 
ações institucionais de maior relevância a 
comunidade.

11. Canal de Vídeos
Entrevistas e acontecimentos destacados 
por meio de vídeos.

12. Acesso Rápido
Acesso direto por meio de links textuais 
aos serviços e sites mais utilizados e 
relevantes de acordo com relatório de 
acesso ao portal.



Conteúdo e Serviços – ACIMA DA DOBRA
A dobra, é o final do conteúdo visível aos usuários na página 
antes que estes façam a rolagem para baixo

Essa metáfora deriva 
do conceito de dobra 

em um jornal 
dobrado.

Principais 
informações, 

conteúdo e serviços 
na mesma hierárquia

de navegação.
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Conjunto de técnicas que 
permite com que o layout do 
site possa se adaptar ao 
dispositivo utilizado pelo 
usuário.

A ideia é proporcionar a melhor 
experiência de visualização, 
leitura e interação ao conteúdo.
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Antes e depois da Responsividade
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O Desafio do Web Design Responsivo
Conjunto de técnicas que permite com que o layout do site possa se 
adaptar ao dispositivo utilizado pelo usuário.

Este conceito está 
alinhando com a 

tendência mundial no 
que diz respeito ao 
futuro da Internet.

INTERNET DAS COISAS.



Melhoria Progressiva
Ouvindo o usuário, continuaremos em processo
de melhoria progressiva.

Se ainda restar alguma dúvida ou tiver 
sugestões, utilize o formulário de contato do 

nosso portal "FALE CONOSCO".


