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INTRODUÇÃO: 
Com o advento da iniciativa do Balcão do Consumidor Virtual, surgiu a necessidade da 
criação de uma linha do tempo online direcionada a história da defesa do consumidor, 
suas raízes, e suas realizações. Para tanto, foi realizada uma busca por ferramentas 
que auxiliariam na produção da mesma. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Uma timeline é uma maneira de visualizar uma lista de eventos em ordem cronológica 
e consiste geralmente num desenho gráfico que mostra uma barra longa com a 
legenda de datas junto da barra do uso do tempo que (normalmente) indica os 
eventos junto dos pontos onde eles aconteceram. A partir da necessidade da produção 
de uma timeline virtual para o projeto Balcão do Consumidor, um projeto de extensão 
da faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo que tem como foco a 
mediação das relações de consumo promovendo a defesa do consumidor, iniciou-se 
uma busca por ferramentas que pudessem ser utilizadas gratuitamente para auxiliar 
na produção desta. Era vital que houvesse suporte nativo a adição de imagens, vídeos 
e arquivos de áudio, além de embedding de outra fontes, formatação de texto e 
responsividade para ambos computadores e aparelhos mobile. Após uma comparação 
entre quatro ferramentas populares, decidiu-se a utilização da Timeline-JS, pois esta 
apresentou a melhor facilidade de uso aliada ao suporte a diferentes tipos de mídia e 
datas A.C., além de boa documentação e editabilidade. A ferramenta escolhida possui 
uma tabela que pode ser editada simultaneamente via Google Drive e suporta inclusão 
de imagens, áudio, vídeos em mp4  e de diversos serviços web por meio de 
embedding, além de formatação de texto com o uso de marcadores html, alteração de 
cores de fundo e controle individual dos slides para alterações específicas. Um 
protótipo foi criado para testar as funcionalidades e a responsividade da timeline em 



 

diversas plataformas entre desktop e mobile assim como as possibilidades de 
embedding desta no site que a incluiria. Este consistiu em um slide inicial de 
introdução e subsequentes que continham conquistas da história da defesa do 
consumidor em ordem cronológica, com imagens relacionadas a tais.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A busca pelas diversas ferramentas demonstrou as peculiaridades do funcionamento 
de cada, e possibilitou a criação de uma timeline visualmente agradável e funcional 
que atendia as necessidades do projeto de forma mais ágil, vista sua facilidade de uso 
e maleabilidade.  
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ANEXOS: 
 
Figura 1: Primeiro slide da Timeline 

 

Figura 2: Tabela de edição da Timeline 



 

 


