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RESOLUÇÃO Nº 27, DE 13 DE ABRIL DE 2015.

A  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  DIRETOR da  Fundação  Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, e com o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, resolve,  
ad referendum:

Art. 1º  Aprovar as  Normas para Criação de Sites Institucionais hospedados no 
Núcleo de Tecnologia da Informação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Capítulo I – Dos Objetivos

Art. 2º  Estabelecer critérios, layouts e estrutura dos sites institucionais hospedados 
no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFMS. 

Capítulo II - Das Definições

Art. 3º  Para efeitos destas Normas, entende-se por:
I  -  site:  conjunto  de  páginas  na  internet  acessíveis  por  meio  de  um  software 

navegador, devendo conter informações relacionadas à pesquisa, ensino, extensão e de natureza 
administrativa;

II - hospedagem: serviço de armazenamento de um site e sua disponibilização na 
internet;

III - menu: lista de opções de acesso presente na barra principal do site;
IV –  layout: esboço que mostra a estrutura física da página na internet; e
V - link: ligação entre documentos na internet, podendo ser de um texto para outro 

texto, imagem, som ou vídeo.

Capítulo III - Das Regras e Diretrizes Gerais

Art.  4º   São  considerados  sites  institucionais  todos  aqueles  com  o  domínio 
“ufms.br”, hospedados no Núcleo de Tecnologia da Informação.

Art.  5º   Compete  ao  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  prover  espaço  de 
armazenamento e recursos computacionais para hospedar sites institucionais das Unidades de 
Administração da UFMS, de projetos e de eventos.

Art.  6º   Os  sites  institucionais  devem  ser  utilizados  de  maneira  responsável, 
consistente,  visando difundir  o  ensino,  a  pesquisa,  a  extensão e  os  atos  administrativos  da 
UFMS, definidos por meio de seu Estatuto, planos institucionais, e outras normas internas bem 
como os pressupostos da legislação vigente.

Art.  7º   É  obrigatória  a  utilização  da  logomarca  da  UFMS  em todos  os  sites 
institucionais, de acordo com as regras e os padrões estabelecidos no Manual de Identidade 
visual da Instituição.
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Art.  8º   É  proibida  a  utilização  de  logomarcas  de  empresas  privadas  nos  sites 
institucionais, exceto nos sites de eventos, dos quais as empresas figuram como apoiadoras.

Capítulo IV - Das Responsabilidades

Art.  9º   É  de  responsabilidade  do  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  prover 
infraestrutura de armazenamento para os sites institucionais, de acordo com os modelos de sites 
definidos.

Art. 10.  O conteúdo do site é de responsabilidade da Unidade de Administração à 
qual está relacionado; e, em caso de eventos e projetos, a responsabilidade será do coordenador.

Parágrafo  único.  Caberá  aos  responsáveis  pelos  respectivos  sites  indicar,  no 
mínimo, duas pessoas para efetuar a inserção e a atualização das informações do site.

Art. 11.  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para a permanência dos sites:
I - de eventos: no máximo até trinta dias, após sua realização; e
II - de projetos: no máximo até trinta dias após o término da sua vigência.

Capítulo V - Da Estrutura Dos Sites

Art. 12.  Os sites da UFMS devem ser divididos nas seguintes categorias:
I - principal: é o site oficial da UFMS - http://www.ufms.br.;
II  –  Unidades  Centrais:  sites  das  Unidades  da  Administração  Central  (Pró-

Reitorias) e das Unidades Suplementares da UFMS;
III  –  Unidades  Setoriais:  sites  das  Unidades  da  Administração  Setorial 

(Centros/Câmpus/Faculdades/Institutos/Escolas); e
IV - outros: sites de projetos, programas, eventos e outras atividades relacionadas à 

UFMS.

Art. 13. Os sites da categoria Unidades Centrais/Suplementares deverão conter, no 
mínimo, os seguintes menus:

I - página inicial: link com a página inicial do site;
II  –  a  Unidade:  informações  sobre  a  Unidade,  tais  como  a  descrição  das  suas 

atribuições;
III – Coordenadorias (se houver): um link para todas as Coordenadorias; e
IV - contato: deverá conter todos os contatos da Unidade, e das Coordenadorias e 

Divisões subordinadas.

Parágrafo  único.  Os  sites  dessa  categoria  deverão,  obrigatoriamente,  seguir  o 
organograma da UFMS.

Art. 14.  Os sites da categoria Unidades Setoriais deverão conter, no mínimo, os 
seguintes menus:

I - página inicial: link com a página inicial do site;
II  -  institucional:  informações  sobre  a  Unidade,  tais  como,  a  descrição  de  suas 

atribuições, histórico, e outras informações relevantes;

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados – COC/RTR
Cidade Universitária, s/n   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041/7042/7189
79070-900  Campo Grande-MS  / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br



15/04/2015

BS N° 6019
Pg. 3

III  -  graduação:  informações  sobre todos os cursos de graduação ofertados pela 
Unidade, sendo sugerido criar uma página para cada curso; 

IV - pós-graduação: informações sobre todos os cursos de pós-graduação ofertados 
pela Unidade, sendo sugerido criar uma página para cada curso; e

V - contato: todos os tipos de contatos da Unidade, tornando também disponíveis os 
contatos das Secretarias Acadêmicas.

Art.  15.   Não haverá a disponibilização de hospedagem exclusiva para sites ou 
domínios para:

I - cursos de graduação ou de pós-graduação; laboratórios; ou grupos de pesquisa;
II – domínios pessoais; ou
III – Coordenadorias, Divisões ou Seções.

Parágrafo único. As informações sobre os itens listados neste artigo deverão estar 
contidas no site da Unidade a que estão vinculados.

Capítulo VI - Da Nomenclatura Dos Sites

Art. 16. Os sites das Unidades da Administração Central,  Administração Setorial e 
Unidades  Suplementares  deverão  ser  compostos  pela  sigla  da  Unidade  seguida  do  domínio 
“ufms.br”.

Art. 17. Os demais sites, nos quais estão os eventos/projetos, deverão ser compostos 
pelo nome ou pela sigla do evento/projeto, desde que esteja disponível, seguido(a) do domínio 
“ufms.br”.

Capítulo VII - Dos Recursos Disponíveis

Art.  18.  O  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  e  a  Coordenadoria  de 
Comunicação Social disponibilizarão um layout padronizado para todos os sites institucionais 
a serem hospedados no NTI.

Art. 19.  O NTI disponibilizará espaço para armazenamento dos sites institucionais.

Art. 20.  Caberá ao NTI disponibilizar capacitação para os responsáveis pelo site 
poderem gerenciar as informações.

Capítulo VII - Das Penalidades

Art. 21.  Caso algum site não atenda estas Normas, o responsável por ele receberá 
um comunicado contendo as adequações necessárias e o prazo para executá-las.

Art. 22.  Se depois do prazo estabelecido no comunicado a que se refere o artigo 
anterior, as adequações não forem realizadas, o site será retirado do ar.

Art. 23.  Em caso de conteúdo ilegal ou impróprio, o responsável pelo site será 
responsabilizado e poderá sofrer sanções de acordo com a legislação vigente.
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Art. 24.  São responsáveis pela aplicação e fiscalização destas Normas o Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NTI) e a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), subsidiados 
pela Comissão Permanente de Tecnologia da Informação (CPTI).

Art. 25.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

CÉLIA MARIA SILVA CORREA OLIVEIRA
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