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1. DIAGRAMAÇÃO DE SITE: WIREFRAMES (ESQUELETO DO SITE) 

A FASE DE Diagramação é uma das fases relacionadas ao ciclo de desenvolvimento web. Nesta fase 

definem-se, a composição que o layout deve ter através de Wireframes (esqueletos de um web site), a 

construção do layout que pode ou não ser inserida diretamente nos Wireframes e a modelagem do banco 

de dados. Um wireframe é a planta de um website; um rascunho rápido usado para demonstrar a 

funcionalidade e começar a construção de um site. 

Um Wireframe define um esboço visual, indicando a forma da interface e onde cada conteúdo estaria. 

Wireframes são úteis quando você está se comunicando com clientes, pois lhes permite visualizar suas 

ideias mais facilmente do que quando você apenas as descreve verbalmente. Desenvolver Wireframes é 

um passo necessário no processo de design! Mesmo se o site que se está projetando seja incrivelmente 

minimalista e simples, fazer o Wireframe ajuda a esclarecer exatamente o que precisa ser feito nos 

diferentes tipos de página do projeto. 

Criar wireframes é tão simples ou tão complicado quanto você queira. Em sua forma mais básica, um 

wireframe poderia ser nada mais do que um esboço numa folha de papel. Outros “wireframes” são criados 

digitalmente e são realmente mais como protótipos, com objetos clicáveis e toda a interatividade prevista. 

O tipo de wireframe que será criado vai depender do que o projeto demanda. Projetos mais complicados 

provavelmente requerem wireframes mais elaborados, enquanto sites simples pode ter wireframes 

simples. 

Os wireframes devem incluir informações suficientes para refletir o que precisa aparecer em cada página 

do projeto web. Pense sobre os elementos gerais da maioria das páginas web: cabeçalhos, rodapés, barras 
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laterais, áreas de conteúdo, meta-informação, busca, widgets, gráficos, etc. Depois de ter uma idéia do que 

terá o site, comece a criar os wireframes com base nesses elementos. 

Exemplos de Wireframe 
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1.1. ATIVIDADE 

Wireframes podem ser construídos em papel ou utilizando ferramentas computacionais. Diante 

disto, o grupo deverá apresentar o esboço (wireframes) da página principal do site/sistema e também 

das páginas que serão derivadas da página principal.  

é : ó
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OBS: Não é necessário apresentar o wireframe de todas as páginas que serão derivadas a partir 

da página principal. Escolha algumas que considerem importante para que seja desenvolvido o 

wireframe. 

Os wireframes podem ser criados utilizando papel e lápis (Escanear para apresentar no Datashow) 

ou utilizando diversos softwares disponíveis para isto na web. Caso você utilize um software, durante 

apresentação o grupo deverá mostrar o software que foi utilizado. 

 

 

 

 

2. SiteMap 

Sitemap ou mapa do site, como é mais conhecido no Brasil, é, basicamente, uma lista com todas as páginas 

(URLs) do site. Ele funciona como uma espécie de mapa que irá ajudar o usuário, a navegar e encontrar 

páginas do site. 

A criação de um sitemap é recomendada para qualquer blog ou site, pois facilita os processos de 

indexação e revela uma preocupação por parte do webmaster. O Google é, basicamente, um parceiro de 

negócios, então você também precisa ajudá-lo para que haja reciprocidade. 

Neste trabalho não iremos levar em consideração a criação de arquivos XML para mapa do site, portanto o 

termo SiteMap será usado para definir a estrutura de páginas que serão acessadas através do seu 

site/sistema a partir da página inicial. Esta estrutura poderá ser usada para definir os menus de acesso as 

páginas do projeto. 

Exemplos de mapa do site: 

 

: 

 Balsamiq Mockups 

 Cacoo 

 Canva 

 Axure 
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2.1. ATIVIDADE 

Utilizando editores de textos ou outra ferramenta, elabore um Fluxograma relacionando as páginas 

que serão acessadas através da página HOME de seu projeto.  

O Fluxograma deve ser desenvolvido levando em consideração a HIERÁRQUIA entre as páginas. 

3. SUGESTÃO PARA APRESENTAÇÃO 

 

 Breve descrição sobre o tema do projeto 

 Avanços e situação atual 

 Apresentação dos Wireframes 

 Apresentação do Mapa do Site 

 Considerações finais 

 

Hoje em dia, com a velocidade com que novas empresas surgem no mercado e a necessidade atender 

clientes de forma mais rápida é importante ter soluções que precisam estar online o quanto e para isso, 

templates podem ser a solução ideal. 
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Template, de forma bem resumida, é um site pronto. Ou seja, um template traz toda a estrutura, 

diagramação e design do site, blog ou loja virtual. Alguns ainda trazem melhorias para funcionalidades de 

alguns itens do projeto, como sistema de comentários, carrinho de compras, ferramenta de notícias etc. 

Mas claro, mesmo que um template seja um site pronto, ele não é o suficiente para você ter seu 

site/sistema, afinal você precisará incluir as marcas e identidade visual de seu cliente, a contratação do 

domínio e hospedagem e claro os requisitos únicos indicados pelo contratante de seu serviço e a 

customização para o cliente. 

Existem diversos sites na internet com templates gratuitos para download e outros que vendem templates 

prontos. Alguns sites gratuitos são: 

 https://freewebsitetemplates.com/ 

 https://www.freewebtemplates.com/ 

 http://www.free-css.com/free-css-templates 

Pesquise pelo termo: TEMPLATES WEB GRATIS, TEMPLATES WEB FREE, FREE TEMPLATES WEB e você 

encontrará diversos modelos que podem ser adaptados ao seu projeto. 

 

 

 

í á á :

 https://br.freepik.com 


