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RESUMO
Esse estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da informação e serviços
oferecidos pelo Portal Aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como a
usabilidade do sistema, considerando a opinião de graduandos da Instituição. Para
avaliar a qualidade da informação foram utilizados nove dos 16 critérios de avaliação
constantes no framework de Eppler, e para usabilidade, as cinco categorias de
Nielsen. Avaliaram-se também os serviços oferecidos pelo Portal. A abordagem
adotada foi a centrada nos consumidores. O instrumento de coleta de dados foi um
questionário com 37 questões fechadas, abordando os três aspectos focalizados. As
questões referentes à qualidade da informação e à usabilidade utilizaram cinco níveis
de julgamento, do tipo Likert: Discordo Totalmente, Discordo Parcialmente, Neutro,
Concordo Parcialmente e Concordo Totalmente. O terceiro aspecto, qualidade dos
serviços, considerou cinco níveis de julgamento: Péssimo, Ruim, Regular, Bom e
Ótimo. Ao final do questionário, três questões abertas solicitaram pontos fortes e
fracos do Portal, bem como sugestões de melhoria. As 37 questões quantitativas,
submetidas à análise fatorial, foram agrupadas em cinco fatores: Qualidade da
Informação no Portal, Aprendizado e Memorização no Uso do Portal, Suporte no Uso
do Portal, Serviço de Emissão de Documentos do Portal e Serviços Acadêmicos do
Portal. As questões qualitativas foram categorizadas a partir das análises textual e
temática. A conclusão do estudo enfatiza julgamento favorável aos fatores
Aprendizado e Memorização no Uso do Portal, e Serviços de Emissão de
Documentos. Os fatores Qualidade da Informação, Suporte ao Uso e Serviços
Acadêmicos do Portal foram julgados predominantemente com conceito regular para
bom, acrescido de sugestões de aprimoramento. As recomendações incluíram desde
melhorias no Portal Aluno até sugestões de novos estudos envolvendo tecnologias
móveis.
Palavras-chave: Qualidade da Informação. Usabilidade. Portal Acadêmico.

ABSTRACT
This research involves the evaluation of the information quality and services offered by
the student Portal of the Federal University of Rio de Janeiro, as well as the usability
of the system, considering the opinion of undergraduate students of the institution. To
evaluate the information quality, nine of the 16 evaluation criteria of Eppler framework
were used. To evaluate the usability, the five Nielsen categories were used. The
services offered by the Portal were also evaluated. The approach adopted was
consumer-centric. The data collection instrument was a questionnaire with 37 closed
questions, addressing the three focused aspects. Information quality and Usability
used typical five-level Likert evaluation: totally disagree, partially disagree, neutral,
partially agree and totally agree. The third aspect, quality of services, considered five
levels of evaluation: very poor, poor, fair, good and excellent. At the end of the survey,
three open questions asked for the Portal's strengths and weaknesses as well as for
improvement suggestions. The 37 quantitative questions, submitted to a factor
analysis, were grouped into five factors: Portal information quality, learning and
memorization using the Portal, Portal use support, Portal document issuing service
and Portal academic services. Qualitative issues were categorized using textual and
thematic analysis. The conclusion of this research emphasizes positive results
concerning the factors learning and memorization using the Portal, and document
issuing services. The factors Portal information quality, Portal use support and Portal
academic services were evaluated predominantly with regular concept to good, and
received a lot of improvement suggestions. The recommendations included
improvements to the student Portal, and suggestions of new studies involving mobile
technologies.
Keywords: Information Quality. Usability. Academic Portal.
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1 A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES
As aceleradas transformações pelas quais passaram os usos dos
computadores e das comunicações, no final do século passado, impactaram todos os
tipos de organizações sociais e as formas de produção de bens e serviços
(SCHLESINGER et al., 2008). Em decorrência, os setores da sociedade
contemporânea foram amplamente afetados: o mercado passou a ser cada vez mais
globalizado, os consumidores tornaram-se mais exigentes, o ciclo de vida dos
produtos mostrou-se mais curto, os limites de tempo e espaço tornaram-se
inexistentes.
A inovação de processos, produtos e serviços consolidou-se como atividade
permanente no âmbito das organizações e, na medida em que passou a ser buscada
e desenvolvida, na maioria das vezes pelos próprios funcionários, desencadeou novas
informações e conhecimentos que retroalimentaram as organizações e a própria
sociedade (SCHLESINGER et al., 2008).

Segundo alguns estudiosos de nossa época, estaríamos vivendo um
momento único e novo, denominado por um deles (Castells) de Era da
Informação. Nesse sentido, tal como indica a denominação, nunca
como nos dias atuais a informação teve um lugar tão central e
determinante na história humana. Se sempre foi objeto de atenções,
de lutas e disputas muitas vezes violentas, jamais ocupara o papel que
ocupa na vida contemporânea graças, sobretudo, ao caráter global da
cultura de nossa época e à emergência de tecnologias (de informação
e comunicação) que vêm mudando nossos modos de ser, de saber,
de sentir, de estar em contato com os outros, de nos relacionar. [...]
Em outros termos, vivemos uma nova era, caracterizada pela explosão
informacional sem tréguas e precedentes, com consequências
importantes sobre os vários aspectos de nossa vida física e mental,
tanto nas dimensões pessoais como nas sociais. (PERROTTI, 2008,
p. 4).

Na sociedade contemporânea, a disseminação da informação tornou-se
condição para a geração do conhecimento individual, coletivo e organizacional. Cada
vez mais, as organizações de quaisquer naturezas dependem de informações de
qualidade, o que significa dizer de informações que sejam claras, precisas e atuais e
que, ainda, sejam capazes de responder as suas necessidades e as de seus
membros. Sendo assim, embora pese o valor das fontes internas ou externas
(TARAPANOFF, 2006), a informação constituiu-se no principal objeto das
organizações e da sociedade contemporânea, cumprindo nelas o papel de agente
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mediador da produção de conhecimento num ciclo contínuo (SCHLESINGER et al.,
2008). As relações entre informação e conhecimento são impossíveis de “serem
deixadas

de

lado,

desconsideradas,

anuladas.

Há

entre

as

duas

uma

interdependência tal que, sem medo de errar, podemos dizer que sem informação não
há conhecimento, da mesma forma que sem conhecimento, não há informação.”
(PERROTTI, 2008, p. 3).
Segundo Santos e Valentim (2014, p. 20), hoje, a efetividade das ações
organizacionais é função da dinâmica dos fluxos informacionais e está intimamente
ligada às práticas desenvolvidas, evidenciando que

os ambientes organizacionais possuem uma relação necessária e
constante com os fluxos de informação. Essa relação é direta porque
envolve todos os processos desenvolvidos pelos sujeitos [...] e setores
de uma organização, em um processo naturalmente conduzido a partir
das atividades, tarefas e decisões realizadas.

Santos e Valentim (2014 p. 21) ainda destacam a importância de as
organizações atentarem para a natureza dos fluxos informacionais, uma vez que,
dependendo de seu âmbito, expressam conhecimentos diferenciados e fundamentam
atividades distintas. Se forem formais ou estruturados, traduzem um conhecimento
explícito; se informais ou não estruturados, retratam um conhecimento tácito. Os
primeiros são oriundos da estrutura organizacional e se relacionam às suas atividades
e práticas. Devido a isso, atendem a padrões, normas e procedimentos institucionais,
e se apresentam registrados em papel, meios eletrônicos ou digitais. Os segundos,
por sua vez, resultam das vivências e experiências dos próprios sujeitos,
considerando as suas relações de aprendizagem na interação com o contexto
organizacional (SANTOS; VALENTIM, 2014). Sendo assim, os diferentes tipos de
conhecimentos, presentes nas organizações, constituem meios estratégicos para o
desenvolvimento e a sobrevivência organizacional (SOUZA; SANTOS, 2016).
O crescente volume dos fluxos informacionais, formais e informais, tem
demandado, respectivamente, processos complexos de gestão da informação e de
gestão do conhecimento nas organizações, envolvendo equipes diferenciadas e
altamente especializadas, notadamente oriundas e vinculadas às áreas de
Administração, Ciência da Computação, Ciência da Informação e Engenharia de
Produção (SOUZA; DIAS; NASSIF, 2011). Embora distintos e com propósitos
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diversos, ambos os processos de gerenciamento promovem alguns benefícios
comuns às organizações, conforme observam Santos e Valentim (2014): (a) melhores
entendimentos acerca das mudanças ocorridas nos ambientes interno e externo, e
melhores condições para aprendizagem e para o compartilhamento de ideias e
conhecimentos organizacionais entre seus membros; (b) maiores segurança para a
tomada de decisões, capacidade para produzir conhecimento voltado à inovação, e
facilidade de acesso, utilização e reutilização dos dados, informações e
conhecimentos disponíveis. Assim,

O gerenciamento dos fluxos informacionais é significativo para a
eficácia da comunicação organizacional, uma vez que esta influi
positivamente na compreensão do ambiente, das decisões tomadas e
das ações realizadas. Quando os fluxos não são bem gerenciados,
afetam diretamente a comunicação trazendo ambiguidade ao
ambiente organizacional, bem como dificulta as interações entre os
sujeitos organizacionais. Ainda [...] destaca-se que os fluxos formais e
informais são essenciais para gerar a confiança necessária entre os
distintos setores e pessoas, uma vez que os dados, informações e
conhecimentos perpassam todos os níveis hierárquicos, resultando
em mais qualidade e produtividade aos processos organizacionais [...]
(SANTOS; VALENTIM, 2014, p. 30-31).

Portanto, a gestão da informação e a gestão do conhecimento constituem, por
si, grandes desafios a serem enfrentados por todos os tipos de organização, inclusive
as públicas. Como afirmado anteriormente, tais processos gerenciais compõem
campos de atuação especializados e, neles, a obtenção de resultados satisfatórios
depende da utilização de pessoas, conteúdos e tecnologias (SOUZA; DIAS; NASSIF,
2011). As pessoas atuam como produtoras, disseminadoras e/ou usuárias de
informação. Os conteúdos correspondem genericamente a toda estrutura material de
produtos e serviços que compõem os recursos informacionais, categorizados em
fontes de informação, serviços e produtos de informação, e sistemas de informação
(HORTON JUNIOR, 1979). No que tange às tecnologias de informação e
comunicação, além de favorecerem aos processos de criação, compartilhamento e
transferência de informação e conhecimento, são fatores estratégicos nas
organizações públicas porque impactam positivamente o desempenho organizacional,
a eficiência e a eficácia dos serviços prestados socialmente (SOUZA; SANTOS,
2016). Por conseguinte,
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esses três elementos – conteúdos, pessoas e tecnologias –convergem
para obter resultados satisfatórios, na gestão da informação e do
conhecimento, no que se efetiva nas práticas e nos processos
organizacionais a ela direcionados, [...] [e] são condicionados pelo
comportamento individual e pela cultura organizacional. (SOUZA;
DIAS; NASSIF, 2011, p. 62).

Também sujeitas aos impactos gerados pela nova sociedade, as instituições
públicas de ensino superior têm buscado otimizar seus processos gerenciais. No que
diz respeito, especialmente, àqueles relacionados à gestão acadêmica, têm
concebido, desenvolvido e/ou implantado recursos informacionais, por meio dos
dispositivos tecnológicos disponíveis. Entretanto, o número desses recursos tem se
avolumado nessas instituições sem que processos avaliativos correspondentes
tenham sido gerados de maneira a informar acerca de suas qualidades.
Como as demais instituições de mesma natureza e finalidade, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vem investindo fortemente em recursos
informacionais, objetivando otimizar o complexo processo de gestão institucional. Tal
medida justifica-se ante o expressivo número de demandas, oriundas de uma
comunidade constituída por cerca de 60.000 alunos de graduação e pós-graduação,
7.000 docentes e 3.000 funcionários técnico-administrativos atuantes em secretarias
acadêmicas. Dentre os produtos e serviços que integram a estrutura tecnológica, que
se refere à gestão da informação e conhecimento da UFRJ, citam-se, por exemplo,
sistemas de acervo das bibliotecas, de recursos humanos e de processos
administrativos, bases de dados, softwares educacionais. Nesse contexto, o Portal
Aluno da UFRJ constitui-se em recurso informacional de alta relevância, por reunir
todas as funcionalidades relacionadas à vida acadêmica do segmento estudantil.
Devido ao fato de a informação, disponibilizada pelo Portal Aluno, ser
fundamental à vida acadêmica da vasta comunidade, vinculada a cursos e unidades,
que possuem demandas diferenciadas, e de ainda não ter sido avaliada formalmente,
urge à Instituição buscar conhecer, especialmente, se essa informação fornecida
atende às necessidades dos usuários e se a usabilidade do sistema também lhes é
favorável.
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1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade da informação e dos serviços
oferecidos pelo Portal Aluno da UFRJ, bem como a usabilidade do sistema,
considerando a opinião dos próprios graduandos.
Justifica-se esse interesse considerando-se dois tipos de argumentos: o
primeiro destaca ganhos institucionais advindos da criação do Portal Aluno e o
segundo, ganhos extramuros. Desta forma, internamente, é esperado que a avaliação
contribua para a melhoria do sistema, tornando-o mais adequado às necessidades
concretas de seus principais usuários e, ainda, maximize as facilidades para seu uso.
Externamente à Universidade, espera-se que a avaliação forneça subsídios capazes
de contribuir para a qualidade de portais acadêmicos de outras instituições de ensino
superior, que, à semelhança da UFRJ, buscam responder com propriedade às
expectativas das comunidades a que se dedicam.
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2 O REGISTRO ACADÊMICO DA UFRJ
O Capítulo acha-se organizado em três seções: a primeira inclui breve histórico
acerca da evolução do controle do registro acadêmico na UFRJ; a segunda descreve
o Portal Aluno da UFRJ, ilustrando os seus serviços por meio de telas representativas,
e a terceira focaliza critérios considerados na avaliação de portais, tal como o estudo
requer.

2.1 HISTÓRICO
A UFRJ é a maior universidade pública do Brasil. Desde 1920, ano de sua
criação, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro (BRASIL, 1920), e a partir de
1937 a 1965, já chamada Universidade do Brasil, vem permanentemente
implementando mudanças de diversas ordens, com o intuito de se manter na
vanguarda das instituições de ensino superior do país, investindo em cursos de
graduação e pós-graduação de qualidade (OLIVEIRA, 2008).
No campo da educação superior, a UFRJ detém números significativos de
alunos e professores, que somam aproximadamente 70.000 pessoas, atuando nas
principais áreas do conhecimento – Ciências da Saúde, Ciências Tecnológicas,
Ciências Humanas e Sociais, Ciências Matemáticas e da Natureza, Ciências Jurídicas
e Econômicas. Em quase um século de existência, organiza-se por meio de Centros,
Unidades, Cursos e divisões administrativas. A Divisão de Registro do Estudante,
criada na década de 60, é uma das divisões de grande importância na Instituição. É
responsável pelos registros da vida acadêmica dos alunos, dos atos acadêmicos, dos
históricos e notas em disciplinas, e pelo atendimento de toda comunidade acadêmica
da graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2017a).
Inicialmente, todos os registros da Divisão eram feitos manualmente e
armazenados em volumosos arquivos. Em 1967, com a criação do Núcleo de
Computação Eletrônica da UFRJ, órgão que marcou o início da pesquisa e
desenvolvimento da Informática na Instituição, a UFRJ passou a ser uma referência
para o processamento de dados e para o apoio computacional interno. A princípio,
sua atuação concentrou-se na programação de software e, depois, em pesquisas de
hardware. A filosofia que permeou todas as atividades do Núcleo de Computação
Eletrônica enfatizava que o computador não devia ser apenas utilizado como máquina
de processamento de dados, pois era meio capaz de modificar a cultura da sociedade
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na era da Informática. Essa filosofia proporcionou não só uma intensa formação de
pessoal qualificado no campo da Tecnologia da Informação, mas também a
industrialização de projetos de pesquisa (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO, 2017b).
Em 1971, foi criada a primeira versão do programa de controle do registro
acadêmico da UFRJ, o Sistema DRE. Com a chegada dos computadores de grande
porte, da marca Burroughs, em 1974, a equipe de desenvolvimento do Núcleo de
Computação Eletrônica modernizou todo o processo de documentação acadêmica,
introduzindo novos conteúdos e novas tecnologias computacionais. O Sistema DRE
passou a ser denominado Sistema de Registro Acadêmico - SIRA (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 1974).
Novos conceitos de análise aplicados sobre o Sistema SIRA, somados à
facilidade de desenvolvimento de programas, a partir do uso da linguagem COBOL,
favoreceram a criação de três vertentes do Sistema, que tiveram nomeações e
públicos diferenciados: o Sistema de Registro Acadêmico destinado à graduação
(SIRA-GRAD), à pós-graduação em geral (SIRA-POS) e aos programas de pósgraduação e pesquisa em Engenharia (SIRA-COPPE) (UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, 1979). Cada um desses sistemas se utilizava de bases de
dados relacionais específicas, facilitando a construção da estrutura, a integridade e a
manipulação das informações que lhes eram relativas (DATE, 2003). Nessa época,
cartões perfurados eram utilizados para a entrada de dados e os processamentos
feitos em batch, ou seja, em lotes, caracterizando um processo que demandava
trabalho, tempo e desgaste para a condução do registro acadêmico de toda a
Instituição.
Na década de 80, terminais on-line foram disponibilizados e com isso as
entradas de dados puderam ser facilmente alimentadas, por vários usuários, ao
mesmo tempo, a partir da digitação. Entretanto, como alunos e professores não
tinham acesso direto ao sistema, cabia-lhes o preenchimento manual de formulários
e relatórios a serem repassados às secretarias acadêmicas, para que, interagindo
com o sistema, digitassem as novas informações. O fato de as secretarias terem que
intermediar a comunicação entre os dois segmentos da comunidade universitária
apontava para uma grande limitação no uso do sistema, uma vez que os principais
usuários ainda estavam excluídos do acesso direto a ele.
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Em 1998, a prestação dos serviços de manutenção do computador de grande
porte da UFRJ foi suspensa, levando a Instituição a optar pela integração dos sistemas
SIRA-GRAD, SIRA-POS e SIRA-COPPE. Essa decisão fez com que a equipe de
desenvolvimento otimizasse o gerenciamento das informações das três bases, a partir
da supressão das redundâncias. Entendeu-se que a nova plataforma concebida
deveria agregar requisitos funcionais (relativos às funções necessárias ao
atendimento dos serviços) e não funcionais (relativos aos requisitos tecnológicos e de
software),

desejados

pela

comunidade

acadêmica,

há

algum

tempo.

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 1998).
Dentre o conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, dois destacavamse especialmente: o uso da plataforma livre JAVA WEB, linguagem orientada a
objetos, e a criação de serviços voltados ao atendimento de professores e alunos. O
primeiro justificou-se ante às qualidades da plataforma quanto à portabilidade, à
robustez, à segurança, à manutenibilidade, ao alto desempenho e à atratividade
(CLARO; SOBRAL, 2008). O segundo requisito, por possibilitar aos principais usuários
o acesso direto ao sistema, alimentando-o e extraindo dele suas próprias informações.
No final do ano 2000, a nova plataforma, ainda incompleta, foi apresentada com
o nome SIRA 2001. A seguir, totalmente implantada, passou a ser denominada
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ – SIGA, tendo por principal objetivo
integrar as informações de todos os níveis de ensino, possibilitando à comunidade
acadêmica a democratização do acesso à informação (UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, 2000). O gerenciador de banco de dados escolhido foi o
SQLServer, da Microsoft, que, embora sendo um software proprietário, era o mais
conhecido na Instituição. Era, também, utilizado pelo Sistema de Recursos Humanos
(SIRHU), da Pró-Reitoria de Pessoal, o que possibilitava a imediata integração das
duas bases de dados (SIGA- SIRHU) em um único banco de dados corporativo da
UFRJ.
A migração dos dados da base de dados do computador de grande porte para
a base do SIGA, bem como a sua implantação, demandaram cuidados por parte da
equipe responsável pelo desenvolvimento do Núcleo de Computação Eletrônica. Isto
porque a imensa dinâmica dos atos acadêmicos, que ocorria a cada instante na
Instituição, não permitia paralisar um sistema para dar vez ao outro. Sendo assim,
algumas funcionalidades passaram a operar no SIGA, enquanto outras foram
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mantidas nos sistemas anteriores de plataforma COBOL, até que, ao final do ano
2001, foi possível promover a total integração.
Tamanho desafio gerou muitos erros e críticas, à ocasião. Em 2005, melhorias
na performance da plataforma, modificações na interface e resoluções institucionais,
dos Conselhos Deliberativos, a exemplo das de nº 01/2005 e 03/2005, impactaram o
SIGA, passando o sistema a registrar as bolsas acadêmicas dos alunos da UFRJ. A
nova versão construída, dotada de características tecnológicas mais flexíveis, passou
a ser denominada pelos usuários de SIGA LIGHT (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO, 2017d).
A partir daí, novas resoluções estabelecidas pelos Conselhos Universitários,
como por exemplo as de nº 01/2010 e 02/2010 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO, 2017e), alteraram as normas de trancamento de matrícula e instituíram
a comissão de acesso aos cursos de graduação, o que requereu do sistema passar
por outras manutenções. A quantidade de alunos também cresceu visivelmente,
principalmente em decorrência do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais – Reuni (BRASIL, 2007):
Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para
retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições
para que as universidades federais [...] [ promovessem ] a expansão
física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior.
[...].
As ações do programa [...] [contemplaram] o aumento de vagas nos
cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a
promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre
outras metas [...] [com] o propósito de diminuir as desigualdades
sociais no país.

O aumento da demanda ao sistema, aliado ao interesse da equipe de
desenvolvedores do Núcleo de Computação Eletrônica, em prestar serviço de
atendimento diferenciado aos diferentes grupos de usuários – discentes vinculados
aos cursos de graduação e de pós-graduação, docentes e funcionários técnicoadministrativos das secretarias acadêmicas –, sinalizou para a necessidade de se
aprimorar a comunicação. Para tal, foram acrescidos canais de e-mail e redes sociais
(twitter e facebook) viabilizando o contato direto, frequente e pessoal entre os dois
grupos propriamente - usuários e equipe de desenvolvimento.
Em meados de 2014, utilizando-se de processo de desenvolvimento de
sistemas, com metodologias ágeis, essa mesma equipe decidiu criar, a partir do SIGA,
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aplicações no formato de portal, destinadas a grupos específicos: alunos, docentes e
técnico-administrativos. O primeiro a ser desenvolvido e disponibilizado foi o Portal
Aluno da UFRJ, que teve impacto imediato junto à comunidade de usuários que se
mostrou receptiva a ele.

2.2 O PORTAL ALUNO DA UFRJ
O Portal Aluno da UFRJ é acessado a partir do endereço portalaluno.ufrj.br ou
portal.ufrj.br. A tela inicial é a de identificação do usuário que é cadastrado no sistema
tão logo sua matrícula seja implantada pela Divisão de Registro do Estudante. Por
ocasião da matrícula presencial, o ingressante recebe comunicação impressa que
informa o endereço do Portal, a identificação e senha iniciais que correspondem ao
seu CPF, possibilitando o login. Havendo esquecimento da senha, o usuário poderá
recuperá-la através de link próprio (Recuperar Senha), situado abaixo da caixa de
texto de registro da senha (Figura 1).
Figura 1 – Tela inicial do Portal Aluno da UFRJ

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).

Uma vez logado, na opção de menu Notícias, o usuário tem acesso a tela
Notícias, sendo imediatamente identificado pelo sistema a partir de sua foto, nome e
perfil acadêmico. A tela contém informações técnicas e orientações quanto ao uso do
sistema, além de avisos importantes. Ao lado do nome do usuário, é apresentada uma
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seta para baixo que, sendo clicada, exibe opções que permitem ao usuário alterar o
perfil, caso possua mais de um, a senha e o e-mail, contatar a equipe de
desenvolvimento, a partir da opção fale conosco além de sair do sistema (Figura 2).
Figura 2 – Tela de Notícias

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).

A partir da opção de menu Documentos, o usuário tem acesso as abas Meus
Documentos e Autenticação, que remetem, respectivamente, às telas Emissão de
Documentos (Figura 3) e Autenticação de Documentos. A primeira lhe permite emitir
certidões ou outros documentos acadêmicos, dependendo de sua situação de
matrícula na UFRJ. Dentre as certidões, incluem-se: regularmente matriculado com
período, regularmente matriculado, concluinte, bolsista da DAE (leia-se Divisão de
Assistência ao Estudante), bolsista, cotista e nome social. No conjunto dos
documentos acadêmicos constam histórico escolar, boletim escolar, boletim de
orientação acadêmica (BOA) e CRID (leia-se Confirmação de Registro de Inscrição
em Disciplina). A segunda tela, Autenticação de Documentos, autentica todas as
certidões possíveis de serem emitidas pelo sistema, bem como a CRID.
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Figura 3 – Tela Emissão de Documentos

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).

A opção seguinte do menu é Inscrição em Disciplina. Caso o aluno possua mais
de uma matrícula na UFRJ, uma tela solicita que escolha a matrícula a ser utilizada.
Após atender à solicitação, tal como o aluno de matrícula única, é remetido para a tela
Visualização de Inscrição em Disciplina (Figura 4).
Figura 4 – Tela Visualização de Inscrição em Disciplina

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).
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A tela acessada – Visualização de Inscrição em Disciplina - possui quatro abas.
A primeira, Minha Grade Horária, apresenta todas as ofertas de turmas das disciplinas
relativas ao currículo do aluno, no período corrente. A segunda, Situações dos
Pedidos, exibe a situação de cada pedido de inscrição feito anteriormente pelo aluno.
Assim, informa se alguma solicitação possui irregularidade, a exemplo da falta de
requisito curricular, sobreposição de horário, lotação esgotada na turma, e se os
conjuntos de pedidos de inscrição ultrapassaram a 32 créditos ou não integralizaram
seis. A terceira aba, Locais de Aula, indica a localização das salas de aula de todas
as turmas escolhidas pelo aluno. A quarta e última, Minhas Ações de Extensão,
informa as inscrições em atividades extensionistas, requisitadas por requerimento.
Após analisadas e autorizadas pelo Coordenador de Curso ou orientador acadêmico,
as solicitações passam a constar do histórico escolar do aluno como Requisito
Curricular Suplementar.
A próxima opção, Grades, contém três abas: Grade Horária (Figura 5), Grade
Curricular e Grade Horária de Outros Cursos, que se referem, respectivamente, às
turmas oferecidas para o curso do aluno, ao conjunto de todas disciplinas integrantes
do currículo do seu curso, e às turmas oferecidas para os outros cursos, de maneira
a favorecer a consulta ou a inscrição.
Figura 5 – Tela Grade Horária

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).
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A opção de Dados Pessoais (Figura 6) possibilita ao aluno verificar se seus
dados pessoais estão cadastrados de forma correta ou, em caso contrário, alterá-los.
Figura 6 – Tela Dados Pessoais

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).

O item de menu Pesquisa Avaliativa dá acesso a aba Avaliação de Disciplinas.
Nela, o aluno poderá, no calendário disponibilizado, avaliar as disciplinas cursadas no
período anterior e seus respectivos professores. Essa iniciativa visa o aprimoramento
das práticas docentes e das disciplinas cursadas. Também disponibiliza, por
decorrência da demanda criada por esse estudo, realizar a avaliação do Portal a partir
da aba Avaliação do Sistema (Figura 7).
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Figura 7 – Tela Pesquisa Avaliativa

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).

A última opção, Requerimentos, dispõe de duas abas para atendimento ao
aluno. A primeira, denominada Solicitar Requerimentos (Figura 8), permite requerer
ações de extensão, pedido para cadastramento de nome social e pedido para
inscrição em oferta da pós-graduação. A segunda, Meus Requerimentos, possibilita o
acompanhamento da evolução das análises das solicitações feitas e, por decorrência,
o parecer final.
Figura 8 – Tela Seleção de Aluno e Requerimento

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2017c).
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Em síntese, o Portal Aluno da UFRJ constitui-se em ferramenta que permite ao
aluno acompanhar, requerer, cadastrar e emitir todos os seus atos acadêmicos,
decorridos durante sua vida universitária.

2.3 AVALIAÇÃO DE PORTAIS
A avaliação de portais corporativos de instituições de ensino superior tem sido
uma prática frequente, no Brasil e em outros países do mundo, a exemplo dos Estados
Unidos, do Reino Unido, das Filipinas, da Índia e da Espanha (HILERA et al., 2013).
Em geral, fatores que justificam a iniciativa relacionam-se à importância e
complexidade desse tipo de serviço, que responde à multiplicidade de processos
internos às instituições, expressando demandas dos diversos usuários, setores e
unidades acadêmicas, a serem atendidas em suas especificidades.
A leitura e o estudo do tema em questão permitem observar que parcela
considerável das pesquisas e avaliações realizadas levam em conta dois grandes
grupos de categorias: avaliação da qualidade das informações e usabilidade dos
portais (COSTA, 2008; SILVA JUNIOR, 2012; BRINGULA; BASA, 2011; OLIVEIRA,
2014).
Após questionar quais parâmetros devem ser observados no julgamento da
qualidade da informação, Oleto (2006) afirma que, no estágio atual de
desenvolvimento da Ciência da Informação, parece não haver consenso em torno do
constructo qualidade da informação. Embora Oleto (2006, p. 58-59) reconheça que
alguns autores questionem a cientificidade do constructo, a exemplo de Nehmy
(1996), Nehmy e Paim (1998), Valls e Vergueiro (1998), afirma que,

Mesmo assim, a ciência da informação faz tentativas de estudos da
qualidade da informação em uma dicotomia que se revela na literatura
em abordagens que tendem a avaliar os sistemas de informação (a
qualidade sendo um desses critérios de avaliação) a partir do próprio
sistema (avaliando seu projeto, conteúdo, atendimento ao usuário),
mais propícia a operacionalização dos conceitos e mais voltada para
aspectos objetivos, baseada no produto, e abordagens que tendem a
avaliar os sistemas de informação a partir de considerações centradas
na pessoa e enfocando aspectos mais subjetivos, com base no
usuário.
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Dentre as contribuições voltadas para a avaliação da qualidade da informação,
no âmbito das Ciências da Informação, constam diversos estudos. Em sua proposta,
O’ Brien (2004) considera três dimensões - tempo, conteúdo e forma, que abarcam 15
critérios avaliativos; Stair e Reynolds (2011) relacionam apenas um conjunto de 11
atributos; Ferreira (2011), por sua vez, considera três categorias - meio, conteúdo e
uso - que reúnem 40 critérios de julgamento. A proposta de Eppler (2006 apud
NAZÁRIO; SILVA; ROVER, 2012, p. 192) corresponde a um framework (ou estrutura)
que se propõe a fornecer uma linguagem conceitual capaz de facilitar a avaliação da
qualidade da informação, coordenando as ações envolvidas.

Esse framework apresenta quatro elementos principais: primeiro, os
níveis ou visões da comunidade-alvo; segundo, as fases do ciclo de
vida da informação, a partir do ponto de vista do usuário; terceiro os
critérios da qualidade da informação; e, por último, os princípios
envolvidos nesses critérios. (VIEIRA, 2015, p. 30).

De maneira mais detalhada, os Níveis ou Visões da comunidade-alvo incluem
quatro categorias que remetem à relevância da informação, à solidez da informação,
à otimização do processo e a confiabilidade da infraestrutura. As fases - identificação,
avaliação, alocação e aplicação - se apoiam nos princípios gerenciais da integração,
validação, contextualização e ativação. A totalidade dos níveis e fases compreende o
mesmo conjunto de critérios, em número de 16. O framework (ou estrutura) permite
várias possibilidades de leitura, propiciando ao avaliador priorizar um elemento em
detrimento de outro: leituras horizontais (em linhas) informam acerca dos Níveis;
leituras verticais (em colunas), acerca das Fases. A estrutura do framework de Eppler
está representada na Figura 9.

30

Figura 9- Representação do framework de Eppler

Fonte: EPPLER (2006) adaptado de VIEIRA (2015).

Ao adotar o framework (ou estrutura) de Eppler, para avaliar a qualidade da
informação, o avaliador tem sua atividade facilitada porque o julgamento de cada um
dos critérios considerados se faz com base em perguntas-chave (Quadro 1).
Quadro 1 – Framework de Eppler: perguntas-chave por critério
Categorias

Relevância

Solidez

Processo

Critérios

Perguntas- chave
O escopo da informação é adequado (existe informação de
Compreensiva
mais ou de menos)?
A informação é precisa e próxima da realidade o
Precisa
suficiente?
Clara
A informação é compreensível para o grupo?
Aplicável
As informações podem ser aplicadas diretamente?
A
informação
é
pontual,
evitando
elementos
Concisa
desnecessários?
Consistente
A informação é livre de contradições?
Correta
A informação é livre de distorção ou erro?
Corrente
A informação é atualizada e não obsoleta?
Conveniente
A informação atende às necessidades dos usuários?
Oportuna
A informação é disponibilizada em tempo adequado?
O background da informação está disponível (autor, data,
Rastreável
etc.)?
O processo de informação pode ser adaptado pelo
Interativa
consumidor da informação?

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias

Critérios
Acessível
Segura

Infraestrutura
Sustentável
Rápida

Perguntas- chave
A forma de se obter a informação é contínua e
desobstruída?
A informação é protegida de perdas e acesso não
autorizado?
A informação possui manutenção, é organizada e
atualizada na base de dados?
A infraestrutura corresponde ao ritmo de trabalho do
usuário?

Fonte: EPPLER, 2006 apud NAZÁRIO; SILVA; ROVER, 2012.

No que diz respeito à avaliação da usabilidade, cabe, a princípio, destacar
algumas das definições encontradas na literatura: “Usabilidade refere-se à medida em
que um usuário final é capaz de realizar tarefas necessárias, com êxito e sem
dificuldade, usando o sistema de aplicativo de computador.” (RAVDEN; JOHNSON,
1989, p. 9). “Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia quão fácil é usar uma
interface de usuário. [...] também se refere a métodos para melhorar a facilidade de
uso durante o processo de design.” (NIELSEN, 2012, não paginado). Usabilidade
refere-se à “Capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido,
operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições especificadas.”
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 9).
Várias categorizações foram elaboradas por estudiosos para orientar a
avaliação da usabilidade. No universo das possibilidades constam as proposições de
Scapin e Bastien (1997), que incluem 18 grupos de recomendações ergonômicas, a
saber: Presteza/condução, agrupamento por localização, agrupamento por formato,
feedback, legibilidade, concisão, ações mínimas, densidade informacional, ações
explícitas, controle do usuário, flexibilidade, experiência do usuário, proteção contra
erros, boas mensagens de erro, correção de erros, consistência, elementos com
significado e compatibilidade. Segundo Rubin e Chisnell (2008), os quesitos a serem
considerados na apreciação da usabilidade são: facilidade de aprendizado, eficiência,
satisfação, utilidade, eficácia e acessibilidade. Nielsen (2012), cuja contribuição, em
particular, é considerada de vanguarda, relaciona cinco categorias - facilidade de
aprendizagem, facilidade de memorização, suporte a erros, satisfação e eficiência,
apresentadas, por meio do Quadro 2.
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Quadro 2 – Categorias de usabilidade de Nielsen
Categoria
Facilidade de
Aprendizagem
Facilidade de
Memorização
Suporte a Erros
Satisfação
Eficiência

Definição
O usuário consegue interagir rapidamente e de maneira fácil com o
sistema
O usuário consegue lembrar facilmente do funcionamento do sistema,
mesmo o usando pouco, não necessitando de novo processo de
aprendizagem.
O usuário deve cometer poucos erros ao utilizar o sistema e se o mesmo
ocorrer deve poder recuperar seus dados.
O usuário deve se sentir satisfeito com o uso do sistema, através de uma
interface amigável, legível e agradável.
O usuário consegue ter alto nível de produtividade ao aprender a utilizar
o sistema.

Fonte: O Autor (2017).

Devido ao seu notório reconhecimento para orientar o julgamento de
usabilidade, a categorização de Nielsen além de ter sido reconhecida como
metodologia de valor, é capaz de fornecer resultados relevantes, na opinião de Costa
e Ramalho (2010).
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3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Um dos elementos fundamentais à realização de estudos avaliativos é a
definição de uma ou mais abordagens, que

correspondem às concepções que orientam o campo da Avaliação, os
esforços que ordenam os conteúdos de um campo novo e parcial em
algum tipo de estrutura lógica; são os quadros de referência da
avaliação como elemento de orientação. (CRUZ; MOREIRA, 2015, p.
3).

Em geral, essa definição ocorre simultaneamente ou logo após a elaboração
do objetivo do estudo. Segundo Cruz e Moreira (2015, p. 3), as abordagens dizem
respeito a um “sistema classificatório relacionado à afinidade teórica, usos e
propósitos da avaliação.” No presente estudo, a abordagem escolhida é a centrada
nos consumidores, uma vez que seu objetivo é avaliar a qualidade da informação e
dos serviços oferecidos pelo Portal Aluno da UFRJ, bem como a usabilidade do
sistema, considerando a opinião dos próprios graduandos.
O termo consumidor é aplicável à pessoa que adquire produtos e/ou serviços,
na expectativa de atender ou responder a alguma vontade ou necessidade própria.
De acordo com Jardim (2014), no contexto dos estudos em Avaliação, consumidor
corresponde ao sentido denotativo da palavra destinatário: “aquele a quem se destina
ou remete alguma coisa.” (FERREIRA, 2000, p. 663). A relação de consumo
pressupõe que a oferta do produto ou serviço seja feita e/ou suprida por outra pessoa
ou elemento, o fornecedor.
Em Chianca (2001, p. 22), encontram-se os principais benefícios dessa
abordagem: (a) possibilitar, a partir da consulta aos consumidores, o acesso amplo a
informações capazes de ajudar os fornecedores na tomada de decisão sobre
produtos, processos e serviços oferecidos à determinada clientela; (b) aumentar os
conhecimentos dos fornecedores acerca dos critérios mais apropriados a considerar
na oferta dos produtos, processos e serviços, de maneira a atender às demandas da
clientela.
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3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
As questões avaliativas do presente estudo são:
1) Em que medida a informação fornecida pelos serviços do Portal Aluno da
UFRJ mostra-se com qualidade?
2) Até que ponto a usabilidade do Portal Aluno da UFRJ acha-se em
conformidade com fatores de qualidade?
3) Como os graduandos da UFRJ qualificam os serviços oferecidos pelo Portal
Aluno?

3.3 INSTRUMENTAÇÃO
3.3.1 Tipo de instrumento e fundamentação geral
Dentre os instrumentos de medida e avaliação, os questionários se destacam
por ser amplamente utilizados em avaliações e pesquisas. Tendo natureza
quantitativa, o
Questionário é um instrumento [...] constituído por uma série de
questões sobre determinado tema. O questionário é apresentado aos
participantes da pesquisa [ou da avaliação], chamados respondentes,
para que respondam às questões e [o enviem eletronicamente ou o]
entreguem [...] preenchido ao entrevistador, que pode ou não ser o
pesquisador [ou avaliador] principal. As respostas são transformadas
em estatísticas. [...]
Questionários bem feitos produzem informações valiosas. (VIEIRA,
2009, p. 16).

Colton e Covert (2007) observam que, de modo geral, os instrumentos de
medida e avaliação devem conter título, instruções gerais aos respondentes, itens
propriamente ditos e, se necessário, tanto instruções específicas para grupos de itens,
quanto informações complementares.
As questões de um questionário, também chamadas perguntas ou itens, podem
ser classificadas como fechadas ou abertas: as primeiras buscam coletar respostas
quantitativas, isto é, que se apresentam com valores numéricos discretos ou
contínuos, e as segundas, qualitativas, pois nelas o respondente se expressa
livremente por meio de palavras (VIEIRA, 2009). Independentemente de serem de um
tipo ou de outro, questões são construções diretamente derivadas do conjunto de
critérios privilegiado por determinada pesquisa ou avaliação.
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Antes de iniciar a construção de um questionário, o avaliador deve se certificar
da existência de algum outro que possa atender aos propósitos avaliativos. Na
existência dele, passa a decidir se irá utilizá-lo na íntegra ou não e, nesse caso, se
cabe o processo de adaptação de modo a adequar o instrumento original às
especificidades do novo estudo. Não encontrando instrumento que atenda às
particularidades da avaliação, o avaliador deve construir o seu próprio questionário,
observando as orientações da literatura. Qualquer que seja o processo realizado –
construção ou adaptação de instrumento de medida e avaliação – o avaliador precisa
se assegurar acerca das características psicométricas de validade e fidedignidade do
instrumento de que irá se utilizar.

3.3.2 Critérios de construção do questionário
No estudo, ao se decidir avaliar a qualidade da informação e a usabilidade do
Portal Aluno da UFRJ, respectivamente, a partir do framework (ou estrutura) de Eppler
(2006 apud NAZÁRIO; SILVA; ROVER, 2012) e das categorias de Nielsen (2012),
constatou-se que:
 a categoria Infraestrutura, do framework, não deveria ser considerada na
avaliação, por não ser compatível com o propósito do estudo na medida em que se
refere a questões técnicas de manutenção do Portal;
 as perguntas-chave relativas às categorias Relevância, Solidez e Processo
foram em parte utilizadas, ou na forma original ou adaptadas, sendo descartadas
aquelas relativas aos atributos Aplicável (categoria Relevância), Rastreável e
Interativa (categoria Processo), devido ao fato de extrapolarem o contexto da
avaliação;
 o framework de Eppler, por não explicitar seus indicadores, não seria
abordado nesta seção da dissertação, mas naquela referente à construção do
instrumento;
 as categorias de Nielsen precisariam ser melhor especificadas a partir de
indicadores, de modo a favorecer tanto a construção quanto a categorização de itens
já existentes, capazes de subsidiar a presente avaliação.
No que se refere à pormenorização dos indicadores frente às categorias de
Nielsen (Quadro 3), reproduziu-se a maioria daqueles considerados por Oliveira
(2014), que, em parte: são de sua própria autoria; foram propostos por Costa (2008);
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ou obtidos a partir de outros instrumentos avaliativos consolidados: Software Usability
Measurement Inventory – SUMI (KIRAKOWSKI; CLARIDGE; WHITEHAND, 1998);
System Usability Scale –SUS (BROOKE, 1996); ISONORM 9241/11- S (PRUMPER,
1993); Web Analysis and MeasureMent Inventory – WAMMI (DIAS, 2007); Post-Study
System Usability Questionnaire – PSSUQ (LEWIS, 1992).

Quadro 3 - Indicadores de usabilidade, por categoria e fonte
Categoria

Indicadores
Facilidade de retorno após tempo
sem uso
Adequação da disposição das
opções
Tempo de aprendizagem de uso
Facilidade de aprendizagem de
uso
Adequação da quantidade de
menus

Facilidade de
Memorização

Facilidade de
Aprendizagem

Simplicidade das tarefas
Entendimento das mensagens de
erro
Facilidade para correção de erros
Adequação da velocidade de
resposta
Aderência do Portal ao tipo de
resposta esperada
Suficiência das funcionalidades
Segurança no uso
Prazer de uso

Suporte a Erros

Eficiência

Satisfação

Fontes
Costa (2008)
Oliveira (2014)
Prumper (1993)
Costa (2008)
Kirakowski; Claridge;
Whitehand (1998)
Prumper (1993)

Kirakowski; Claridge;
Whitehand (1998)
Lewis (1992)
Brooke (1996)
Dias (2007)

Fonte: O autor (2017).

Seis outros indicadores foram criados pelo autor de maneira a garantir ao
instrumento avaliativo a especificidade requerida pela avaliação. O Quadro 4 mostra
a relação desses indicadores e as categorias a que se relacionam.
Quadro 4 – Indicadores de usabilidade estabelecidos
Categorias
Facilidade de Memorização
Facilidade de Aprendizagem
Suporte a Erros
Eficiência
Fonte: O autor (2017).

Indicadores
Facilidade de memorização dos serviços
Adequação dos termos dos menus
Existência de canal de comunicação
Existência de ajuda online
Disponibilidade para uso
Suficiência dos filtros de busca/ recuperação

37

3.3.3 Construção e validação do questionário
Vencida a etapa relativa à fundamentação teórica, passou-se à construção do
questionário, que constou de quatro blocos. No primeiro, relativo ao julgamento da
qualidade da informação, as perguntas de Eppler, mostradas no Quadro 5, usadas em
suas formas original e adaptada, deram origem a nove itens do instrumento avaliativo.
Quadro 5 – Utilização de perguntas-chave de Eppler, no estudo
Categorias

Relevância

Solidez

Processo

Forma
Original Adaptada

Perguntas- chave
O escopo da informação é
adequado (existe informação
de mais ou de menos)?
A informação é precisa e
próxima da realidade
o
suficiente?
A informação é compreensível
para o grupo?
A informação é pontual,
evitando
elementos
desnecessários?
A informação é livre de
contradições?
A informação é livre de
distorção ou erro?
A informação é atualizada e
não obsoleta?
A informação atende às
necessidades dos usuários?
A informação é disponibilizada
em tempo adequado?

Tipo de adaptação

_

X

Substituição,
inclusão e exclusão
de termos

_

X

Exclusão de termos

_

X

Exclusão de termos

X

_

_

_

X

Substituição
termos

_

X

Exclusão de termos

_

X

X

_

_

X

de

Substituição
e
exclusão de termos
_
Substituição
e
exclusão de termos

Fonte: O autor (2017).

Por ocasião da construção do segundo bloco do questionário, relativo à
usabilidade, os 13 itens selecionados do instrumento construído por Oliveira (2014),
passaram por adaptações discriminadas no Quadro 6.
Quadro 6 – Utilização de itens elaborados por Oliveira (2014), no estudo
Categorias

Facilidade de
Memorização

Itens

Tipo de adaptação

Após um tempo sem utilizar o Portal, é
Substituição, inclusão e
fácil o retorno, não sendo necessário
exclusão de termos
reaprendê-lo.
A disposição das opções nas barras é
Substituição de termos
adequada no Portal.

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias

Facilidade de
Aprendizagem

Suporte a Erros

Eficiência

Satisfação

Itens
O Portal requer pouco tempo para
aprender a utilizá-lo.
É fácil aprender a utilizar o Portal sem
ajuda externa ou de um manual técnico ou
de uso.
A quantidade de menus do Portal é
adequada.
As tarefas, em geral, podem ser
realizadas de uma maneira simples.
O Portal fornece mensagens de erro que
são fáceis de entender.
O Portal requer, geralmente, pouco
esforço para você corrigir um erro.
A velocidade do Portal é adequada.
O Portal faz exatamente o que desejo, de
forma fácil.
O Portal tem todas as funções e
capacidades que eu estava esperando.
Eu me sinto confiante (seguro) usando o
Portal.
Eu gosto de usar o Portal.

Tipo de adaptação
Inclusão de termos
Exclusão de termos
Inclusão de termos
Substituição, inclusão e
exclusão de termos
Inclusão e exclusão de
termos
Exclusão de termos
Inclusão de termos
Substituição, inclusão e
exclusão de termos
Inclusão e exclusão de
termos
Substituição e exclusão
de termos
Substituição de termos

Fonte: O autor (2017).

Os seis itens que foram construídos pelo autor são apresentados a partir do
Quadro 7, em correspondência aos indicadores que lhes deram origem.
Quadro 7 – Itens elaborados, segundo os indicadores de origem
Indicadores

Itens elaborados
É fácil localizar cada serviço no Portal por
Facilidade de memorização dos serviços
meio dos nomes dos itens do menu
Os termos utilizados no menu para identificar
Adequação dos termos dos menus
os serviços do Portal são adequados
O Portal fornece um canal de comunicação
Existência de canal de comunicação
caso você tenha alguma dúvida em utilizá-lo
O Portal fornece ajuda online para execução
Existência de ajuda online
dos serviços
Disponibilidade para uso
O Portal, em geral, está acessível para uso
Os filtros de busca nos serviços do Portal
Suficiência dos filtros
de busca/
possuem os campos necessários para facilitar
recuperação
a recuperação da informação desejada
Fonte: O autor (2017).

As questões desses dois blocos de itens, referentes à qualidade da informação
e à usabilidade, foram respondidas por meio de opções de respostas em escala do
tipo Likert, de cinco pontos: 1- Discordo Totalmente, 2- Discordo Parcialmente, 3-
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Neutro (Não Discordo nem Concordo), 4- Concordo Parcialmente e 5- Concordo
Totalmente.
O foco da avaliação do terceiro bloco do instrumento centrou-se na qualidade
dos serviços oferecidos pelo Portal: emissão de histórico/boletim, emissão de CRID,
emissão de BOA, emissão de certidão, inscrição em disciplinas, grades
horária/curricular, dados pessoais, pesquisa avaliativa e requerimentos. Para esse
bloco, os níveis de julgamento também foram dispostos em escala do tipo Likert, de
cinco pontos: 1- Péssimo, 2- Ruim, 3- Regular, 4- Bom, 5- Ótimo.
O último bloco buscou conhecer aspectos qualitativos, isto é, pontos fortes e
fracos e sugestões de melhoria do Portal Aluno da UFRJ, conforme recomendam
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004 p. 57):

A avaliação serve para identificar pontos fortes e fracos, destacar o
que é bom e expor defeitos, mas não pode, sozinha, corrigir
problemas, pois esse é o papel da administração e de outros
responsáveis, que podem usar as conclusões da avaliação como um
instrumento de ajuda nesse processo.

Na sequência dos procedimentos, o questionário foi validado quanto ao
conteúdo e à técnica:
[a primeira] abrange uma gama de significados relacionados ao
conceito ou constructo focalizado. [É estabelecida por especialistas da
área de conhecimento].
[a segunda é a que] se relaciona ao fato de o instrumento e suas
questões apresentarem qualidade técnica de construção, obedecendo
a regras demandadas pela literatura pertinente à área. [...] são
especialistas em medidas ou avaliação que verificam se o instrumento
possui características técnicas preconizadas e indicam as
modificações
necessárias
[...].
(ELLIOT;
HILDENBRAND;
BERENGER, 2012, p. 62-63).

No caso, duas especialistas em Avaliação, professoras do Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, foram convidadas a julgar a validade técnica do
instrumento quanto à clareza redacional. A validação de conteúdo foi feita por dois
especialistas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo um deles
também Mestre em Avaliação. Os comentários desses profissionais limitaram-se à
adequação vocabular dos itens. A versão final do questionário integra o Apêndice A.
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3.4 APLICAÇÃO
Para viabilizar a aplicação do instrumento, junto aos alunos de graduação, o
autor enviou carta à Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ, solicitando autorização para
desenvolver o estudo avaliativo (APÊNDICE B). Obtida a autorização, criou-se, no
próprio Portal Aluno, um serviço específico para acolher instrumentos de medida e
avaliação, capazes de levantar informações de interesse da comunidade acadêmica
da UFRJ. A partir desse serviço, o questionário foi disponibilizado, de forma on-line,
facilitando a resposta às suas questões, por estar em ambiente conhecido e utilizado
pelos graduandos, contando com o aval da própria Universidade.
O acesso ao questionário foi liberado para todos os graduandos ativos da
UFRJ, que somam aproximadamente 48.000 alunos, distribuídos em 250 cursos.
Esses cursos possuem áreas representadas pelos seis Centros da Instituição:
Ciências da Saúde; Tecnologia; Letras e Artes; Ciências Matemáticas e da Natureza;
Ciências Jurídicas e Econômicas; Filosofia e Ciências Humanas.
Para motivar a cooperação dos graduandos, enviou-se a todos os graduandos
um e-mail (APÊNDICE C) no sentido de destacar não só o objetivo e a importância da
avaliação, mas também a forma pela qual teriam acesso ao questionário. O período
compreendido entre 23 a 30 de outubro 2017 foi destinado à coleta de dados. Faltando
dois dias para o término desse período, nova mensagem via e-mail foi enviada aos
respondentes. Por meio dela, destacou-se a importância da participação do alunado
para a melhoria do serviço (APÊNDICE D), além do que contribuiu para o aumento do
número de respondentes, que totalizou 1020.

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
As etapas metodológicas de análise e de interpretação dos dados,
estreitamente relacionadas, foram concebidas a partir de suas próprias definições. De
acordo com Gresler (2004, p.186), a “análise é a discussão, a argumentação e
explicação nas quais o pesquisador [ou avaliador] se fundamenta para anunciar as
proposições. É a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno
estudado e outros fatores.” Com base nas respostas dos respondentes, contabilizados
segundo seus Centros Acadêmicos, os dados obtidos possibilitaram a geração de
gráficos e tabelas para a realização das análises cabíveis. A interpretação, por sua
vez, foi realizada na forma de atividade intelectual na qual o autor “procura dar um
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significado mais amplo às respostas [dadas pelos respondentes], vinculando-as a
outros conhecimentos.” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 152).
Para proceder à análise dos dados quantitativos, foi aplicada uma das técnicas
da Estatística Multivariada, visando simplificar a estrutura das relações entre as
variáveis utilizadas no estudo, reduzir dados e agrupá-los de acordo com suas
dependências (JOHNSON; WICHERN, 1992). A técnica multivariada escolhida foi a
análise fatorial, que promove a redução da dimensionalidade de um conjunto de
variáveis, a partir da análise de componentes principais ou dos fatores comuns. Por
meio dela, identificaram-se os fatores ou variáveis latentes gerados: (a) em ordem
decrescente de importância, de maneira que o primeiro fator explica a maior proporção
da variância total das variáveis originais e assim sucessivamente; e (b) em menor
número, o que os tornam mais fáceis de serem analisados, a partir das variáveis
originais agrupados por correlação. Importa observar que, em cada fator, há uma
informação principal do conjunto, e que esses fatores encontrados não se
correlacionam entre si (MINGOTI, 2005).
No estudo, a aplicação da técnica foi do tipo exploratória, servindo à busca da
estrutura dos dados, a partir da redução deles a um conjunto de variáveis (HAIR
JUNIOR et al., 2005).
A utilidade e adequação da análise fatorial dependem da aplicação de duas
medidas: o teste de esfericidade de Barlett e a medida de adequação de KaiserMeyer-Olkin (KMO). A primeira testa a suposição de que as variáveis não sejam
correlacionadas na população, ou seja, que a matriz de correlação da população é
uma matriz identidade, o que serve para indicar que o modelo fatorial é inapropriado.
Nesse caso, a significância para o teste não deve ultrapassar 0,05. A segunda
corresponde ao índice KMO, cujos valores variam entre 0 e 1, evidenciando a
adequabilidade da análise fatorial, conforme especifica a Tabela 1.
Tabela 1 – Adequação da análise fatorial, a partir do índice KMO
Índices do KMO
0,9 – 1,0
0,8 – 0,9
0,7 - 0,8
0,6 – 0,7
0,5 – 0,6
< 0,5
Fonte: O autor (2017).

Nível de Adequação da
Análise Fatorial
Muito Boa
Boa
Média
Razoável
Ruim
Inaceitável
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Em virtude de as questões do instrumento avaliativo referirem-se a dois grupos
de atributos de distintas naturezas (qualidade da informação e usabilidade, e serviços
do Portal), a análise fatorial foi gerada em duas etapas. A primeira incluiu as questões
de 1 a 28 com opções de resposta: Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente,
Neutro, Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente. A segunda, relativas aos
serviços do Portal Aluno, abarcou as questões 29 a 37, tendo por opções de resposta
os níveis de julgamento Ótimo, Bom, Regular, Ruim, Péssimo.
Em seguida, a ferramenta estatística Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), aplicada aos dados com base na análise fatorial, permitiu a distribuição deles
em dois grupos de fatores: o primeiro, relativo às categorias qualidade da informação
e usabilidade, foi denominado Grupo de Fatores I; o segundo, referente à categoria
qualidade dos serviços do Portal, recebeu a denominação Grupo de Fatores II.
A partir de cálculos estatísticos, o SPSS atribuiu um valor, por respondente,
indicando a sua posição frente ao fator gerado. A partir dos valores inferiores e
superiores de cada fator, criou-se uma escala de pontuação segmentada em três
partes, visando favorecer a categorização da qualidade dos fatores, como Ruim,
Regular ou Boa. A avaliação de cada fator também foi estudada por Centro
Acadêmico, dando a conhecer se a área de formação do graduando interferia no
julgamento. Esses resultados deram origem a gráficos que, em termos percentuais,
evidenciam o julgamento dos respondentes, considerando o conjunto dos resultados
obtidos no estudo, de forma global e separadamente por Centro Acadêmico.
Os dados qualitativos, oriundos das três perguntas abertas do questionário,
foram apreciados a partir das análises textual e temática (SEVERINO, 2013).
A primeira das análises, realizada a partir da leitura cuidadosa dos comentários e
opiniões registrados pelos graduandos, permitiu a identificação dos elementos básicos
que haviam sido comunicados. Em seguida, aprofundou-se a análise anterior, a partir
do procedimento da análise temática, o que levou a identificar e categorizar as ideias
centrais contidas nos comentários e opiniões apreciados. Por fim, foram destacados
os 10 pontos mais fortes, os 10 pontos mais fracos do Portal Aluno da UFRJ, e suas
sugestões de melhoria.
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4 RESULTADOS
A organização do presente Capítulo consta de quatro seções: Perfil dos
Respondentes; Grupo de Fatores I; Grupo de Fatores II; Pontos Fortes, Fracos e
Sugestões de Melhoria. As três primeiras são de natureza quantitativa e a última,
qualitativa.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
Dos 47.583 graduandos ativos na UFRJ, 1020 (2,14%) participaram do
presente estudo. A distribuição desses alunos por Centro consta da Tabela 2.
Tabela 2 – Percentual de respondentes, por Centro Acadêmico
Centro Acadêmico
Centro de Ciências da Saúde
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Centro de Letras e Artes
Centro de Tecnologia
Total

Total de
respondentes
230
162
138
138
208
144
1020

Percentual (%)
22,55
15,88
13,53
13,53
20,39
14,12
100,00

Fonte: O autor (2017).

Dos 1020 graduandos, 582 são do sexo feminino e 438 do masculino.
A Tabela 3 exibe número e percentual dos respondentes por período cursado.
Tabela 3 – Percentual de respondentes, por intervalo de período cursado
Intervalo de período
1–3
4–6
7 ou mais
Total

Total de respondentes
386
291
343
1020

Percentual (%)
37,84
28,53
33,63
100,00

Fonte: O autor (2017).

Destaca-se maior a participação dos alunos do primeiro ao terceiro períodos.
O total e percentual de respondentes por Centro Acadêmico, em relação ao
total de graduandos ativos, é exposto na Tabela 4. À exceção dos Centros de Filosofia
e Ciências Humanas e do de Letras e Artes, os demais incorporam os quantitativos
de alunos vinculados aos polos de Macaé e de Xerém, além daqueles ligados aos
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Cursos que se acham associados a vários Centros. Nesse caso, a lotação dos
graduandos foi atribuída ao Centro principal a que se subordina cada Curso.
Tabela 4 – Relação entre graduandos ativos e do estudo, por Centro Acadêmico
Centro Acadêmico
Ciências da Saúde

Percentual
Graduandos
(%)
no Centro no estudo
13273
230
1,73

Ciências Jurídicas e Econômicas

7201

162

2,25

Ciências Matemáticas e da Natureza

6334

138

2,18

Filosofia e Ciências Humanas

5930

138

2,33

Letras e Artes
Tecnologia

7787
7058
47583

208
144
1020

2,67
2,04
2,14

Total
Fonte: O autor (2017).

O Centro Acadêmico que teve a maior participação no estudo, em relação à
quantidade total de graduandos ativos, foi o de Letras e Artes (2,67%) e o de menor
participação (1,73%), o de Ciências da Saúde.

4.2 GRUPO DE FATORES I
A medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), com valor de 0,954 (muito boa) e o teste
de esfericidade de Bartlett, com significância no valor 0,000 (menor que 0,05),
atestaram a adequação da análise fatorial realizada nessa parte do estudo avaliativo
(Tabela 5).
Tabela 5 – Medidas para adequação da análise fatorial: Grupo de Fatores I
Medidas realizadas

Resultados obtidos

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação

0,954

Teste de esfericidade de Bartlett – significância

0,000

Fonte: O autor (2017).

Esse Grupo de Fatores, que reúne as categorias qualidade da informação e
usabilidade, incluiu três fatores: qualidade da informação no Portal (QIP), aprendizado
e memorização no uso do Portal (AMP) e suporte no uso do Portal (SUP). A matriz de
componente rotativa, produto derivado da análise realizada pelo SPSS, sugeriu esses
fatores em decorrência não só das correlações existentes entre suas questões, como
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também das cargas fatoriais correspondentes a cada variável, no fator, como ilustra o
Quadro 8.

Quadro 8 - Matriz de componente rotativa: Grupo de Fatores I
Questão no instrumento
2- A informação é precisa e próxima da realidade.
4- A informação é pontual, evitando elementos desnecessários.
6- A informação é livre de erro.
5- A informação é livre de redundâncias.
7- A informação é atual.
9- A informação é fornecida em tempo adequado às suas
necessidades.
1- A abrangência da informação é adequada, isto é, não existe
nem informação de mais, nem de menos.
3- A informação é compreensível.
8- A informação atende às necessidades dos usuários.
28- Você gosta de usar o Portal.
12- A disposição dos itens de menu é adequada no Portal.
11- É fácil localizar cada serviço no Portal por meio dos nomes
dos itens do menus.
14- É fácil aprender a utilizar o Portal sem ajuda externa ou de
um manual.
16- Os termos utilizados no menu para identificar os serviços do
Portal adequados.
13- O Portal requer pouco tempo para se aprender a utilizá-lo.
15- A quantidade de itens de menus do Portal é adequada.
17- As tarefas do Portal, em geral, podem ser executadas de
maneira simples.
10- Após um tempo sem utilizar o Portal, é fácil retornar o seu uso
sem precisar reaprendê-lo.
27- Você se sente seguro ao usar o Portal.
21- O Portal fornece um canal de comunicação caso você tenha
alguma dúvida em utilizá-lo.
20- O Portal fornece ajuda online para a execução dos serviços.
19- O Portal requer pouco esforço para corrigir um erro.
18- O Portal fornece mensagens de erro compreensíveis.
22- A velocidade de resposta do Portal é adequada às suas
necessidades.
23- O Portal faz exatamente o que você deseja.
25- Os filtros de busca nos serviços do Portal possuem os
campos necessários para facilitar a recuperação da informação
desejada.
26- O Portal tem todas as funções que você necessita.
24- O Portal, em geral, está acessível para uso.

QIP
,763
,731
,702
,694
,677

Fator
AMP

SUP

,669
,663
,656
,646
,520
,767
,749
,747
,745
,705
,692
,683
,656
,445
,802
,773
,678
,665
,643
,572
,537
,489
,427

Fonte: O autor (2017).
Legenda: QIP= Qualidade da Informação no Portal; AMP= Aprendizado e Memorização no Uso do
Portal; SUP= Suporte no Uso do Portal
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4.2.1 Fator qualidade da informação no Portal
Conforme mostra o Quadro 8, o fator qualidade da informação no Portal
abrangeu todas as nove primeiras questões do questionário e associou a elas a de
número 28. Mostrou haver correlação entre os conteúdos referidos por essas
questões, quer no que diz respeito à informação propriamente dita (adequação da
abrangência, precisão, compreensibilidade, informação pontual, ausência de
redundâncias, ausência de erros, atualidade, atendimento ás necessidades dos
usuários e adequação ao tempo de resposta), quer no que diz respeito à satisfação
do graduando no uso do Portal.
Os valores mínimos (-3,40) e máximo (2,40) do fator qualidade da informação
no Portal, calculados pelo SPSS, a partir das respostas dos graduandos às referidas
questões, permitiram estabelecer, de forma arbitrária, tanto os intervalos de classe a
serem considerados na avaliação do fator, quanto os seus respectivos níveis de
julgamento (Tabela 6).
Tabela 6 – Escala de julgamento do fator qualidade da informação no Portal
Limite inferior
(-3,40)
(-1,47)
(0,46)

Limite superior
(-1,47)
(0,46)
(2,40)

Nível de julgamento
Ruim
Regular
Bom

Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 1 expressa, em termos percentuais, o resultado da avaliação dos
graduandos frente ao fator, considerando os três níveis de julgamento estabelecidos.

Percentual

Gráfico 1 – Julgamento da qualidade da informação no Portal

Fonte: O autor (2017).
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Mais da metade dos respondentes julgou o fator qualidade da informação no
Portal como sendo regular e mais de um terço deles consideraram-no bom. Do total
dos graduandos, pequena parte atribuiu conceito ruim ao fator julgado.
O julgamento da qualidade da informação, veiculada pelo Portal, na
perspectiva de cada Centro Acadêmico da UFRJ, acha-se representado no Gráfico 2.

Percentual

Gráfico 2 – Julgamento da qualidade da informação no Portal, por Centro Acadêmico

Fonte: O autor (2017).
Legenda: CCS – Centro de Ciência da Saúde; CCJE – Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas; CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza; CFCH – Centro
de Filosofia e Ciências Humanas; CLA - Centro de Letras e Artes; CT- Centro de
Tecnologia.

A qualidade da informação no Portal foi julgada de modo aproximado por quatro
dos Centros: Ciências da Saúde, Ciências Jurídicas e Econômicas, Ciências
Matemáticas e da Natureza, e Filosofia e Ciências Humanas. Contudo, observa-se
que os mais altos julgamentos bom, regular e ruim foram expressos, respectivamente,
pelos Centros de Ciências da Saúde, de Tecnologia e de Letras e Artes.

4.2.2 Fator aprendizado e memorização no uso do Portal
O fator aprendizado e memorização no uso do Portal (Quadro 8) privilegiou oito
questões do questionário, associadas a esses dois aspectos da usabilidade, além da
de número 27. As correlações existentes entre essas questões relacionaram os
seguintes conteúdos: facilidade em retornar ao uso depois de um tempo, facilidade de
encontrar o serviço pela sua denominação, adequação da disposição dos menus,
aprendizado de uso rápido, facilidade de uso sem necessidade de manual, adequação
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do número de itens do menu, identificação dos serviços por meio da denominação do
menu, simplicidade na execução das tarefas. Além destas foi associada a questão 27,
quanto a segurança no uso do Portal.
Os valores mínimo (-4,12) e máximo (2,07), calculados nas respostas das
questões que integram o fator aprendizado e memorização no uso do Portal, de cada
graduando, possibilitaram a definição dos intervalos de classe considerados na
avaliação do fator, bem como seus respectivos níveis de julgamento (Tabela 7).
Tabela 7 – Escala de julgamento do fator aprendizado e memorização no uso do Portal
Limite inferior
(-4,12)
(-2,06)
(0,00)

Limite superior
(-2,06)
(0,00)
(2,07)

Nível de julgamento
Ruim
Regular
Bom

Fonte: O autor (2017).

Ao processar os valores dessa escala, obteve-se o resultado da avaliação, na
forma de percentuais, relativos ao fator aprendizado e memorização no uso do Portal,
considerando os níveis ruim, regular e bom (Gráfico 3).

Percentual

Gráfico 3 – Julgamento do aprendizado e memorização no uso do Portal

Fonte: O autor (2017).

Ao julgar o fator aprendizado e memorização dos respondentes, quanto ao uso
do Portal, mais da metade deles o considerou bom e mais de um terço, regular.
Poucos graduandos atribuíram ao fator o conceito ruim.
O Gráfico 4 traz o julgamento do mesmo fator, a partir da perspectiva de cada
Centro Acadêmico.
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Percentual

Gráfico 4 – Julgamento do aprendizado e memorização no uso do Portal,
por Centro Acadêmico

Fonte: O autor (2017).
Legenda: CCS – Centro de Ciência da Saúde; CCJE – Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas; CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza; CFCH – Centro de
Filosofia e Ciências Humanas; CLA - Centro de Letras e Artes; CT- Centro de Tecnologia.

A avaliação dos graduandos, no que tange ao fator aprendizado e memorização
no uso do Portal, foi positiva, superior a 50%, em todos os Centros Acadêmicos. Os
melhores desempenhos ocorreram nos Centros de Ciências Jurídicas e Econômicas,
e de Tecnologia, quando mais de 60% dos respondentes julgaram-no como bom. O
julgamento regular desse fator variou de 34,4 (Centro de Tecnologia) a 42,4% (Centro
de Letras e Artes).

4.2.3 Fator suporte no uso do Portal
O fator suporte no uso do Portal abarcou as questões do questionário
associadas à usabilidade, que se referem às categorias suporte a erros (questões 18
a 21), eficiência (questões 22 a 25) e satisfação (questão 26). As correlações
estabelecidas entre essas questões (Quadro 8) envolveram os seguintes conteúdos:
compreensão das mensagens de erro, pouco esforço para correção de erro,
fornecimento de ajuda on-line, fornecimento de canal de comunicação para dúvidas,
adequação da velocidade de resposta, disponibilidade de uso, suficiência de campos
para os filtros de busca, aderência do Portal ao tipo de resposta esperada e suficiência
das funções do Portal.
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Os valores mínimo (-2,90) e máximo (2,00) do fator considerado definiram os
intervalos de classe equivalentes, favorecendo a criação da escala mostrada na
Tabela 8.
Tabela 8 – Escala de julgamento do fator suporte no uso do Portal
Limite inferior
(-2,90)
(-1,27)
(0,36)

Limite superior
(-1,27)
(0,36)
(2,00)

Nível de julgamento
Ruim
Regular
Bom

Fonte: O autor (2017).

A partir do Gráfico 5, ilustra-se o desempenho do julgamento do fator estudado,
em termos percentuais, segundo os três níveis considerados.

Percentual

Gráfico 5– Julgamento do suporte no uso do Portal

Fonte: O autor (2017).

Cerca da metade dos respondentes avaliou o desempenho do fator suporte no
uso do Portal como regular, mais de um terço deles disseram ser bom e o restante,
ruim.
O julgamento do fator, por Centro Acadêmico da UFRJ, acha-se representado
no Gráfico 6.
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Percentual

Gráfico 6 – Julgamento do suporte no uso do Portal, por Centro Acadêmico

Fonte: O autor (2017).
Legenda: CCS
– Centro de Ciência da Saúde; CCJE – Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas; CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza; CFCH – Centro de
Filosofia e Ciências Humanas; CLA - Centro de Letras e Artes; CT- Centro de Tecnologia.

Na leitura do Gráfico 6 constata-se que o nível de julgamento regular predomina
na avaliação do fator suporte no uso do Portal. Os mais altos julgamentos do nível
bom foram alcançados junto aos Centros de Ciências da Saúde, de Filosofia e
Ciências Humanas, e de Ciências Matemáticas e da Natureza. Observa-se ainda que
o último desses Centros atingiu o mais alto percentual de julgamento ruim, referido
por cerca de um quinto dos graduandos.

4.3 GRUPO DE FATORES II
Os dados relativos à medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e ao teste de
esfericidade de Bartlett, que certificam a propriedade da análise fatorial realizada com
os resultados dos fatores integrantes do Grupo de Fatores II, estão na Tabela 9.
Tabela 9 –- Medidas para adequação da análise fatorial: Grupo de Fatores II
Medidas realizadas

Resultados obtidos

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação

0,879

Teste de esfericidade de Bartlett – significância

0,000

Fonte: O autor (2017).

O Grupo de Fatores II, relacionado aos serviços oferecidos pelo Portal, disse
respeito aos fatores emissão de documentos do Portal (EDP) e serviços acadêmicos
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do Portal (SAP). Devido não só às correlações evidenciadas entre questões afins, mas
ainda às cargas fatoriais correspondentes a cada variável, no fator, a matriz de
componente rotativa ficou constituída conforme consta do Quadro 9.
Quadro 9 – Matriz de componente rotativa: Grupo de Fatores II
Questão no instrumento
30- Emissão de BOA.
29- Emissão de Histórico e Boletim.
31- Emissão de CRID.
32- Emissão de Certidão.
34- Consulta Grades Horária ou Curricular.
33- Inscrição em Disciplinas.
37- Requerimentos.
35- Dados Pessoais.
36- Pesquisa Avaliativa.

Fator
EDP SAP
,900
,871
,827
,752
,792
,756
,740
,633
,632

Fonte: O autor (2017).
Legenda: EDP= Emissão de Documentos do Portal; SAP= Serviços Acadêmicos do Portal.

4.3.1 Fator emissão de documentos do Portal
De acordo com o Quadro 9, o fator emissão de documentos do Portal disse
respeito às quatro questões relativas à consulta/impressão das certidões e dos
documentos do Portal. Ficou evidente a correlação entre os conteúdos abordados
pelas questões de número 29 a 32: emissão de histórico e boletim, emissão de BOA,
emissão de CRID e emissão de certidão.
Os valores mínimo (-4,50) e máximo (1,56) do fator emissão de documentos
do Portal possibilitaram não só estabelecer os intervalos de classe considerados na
avaliação dele, como também seus respectivos níveis de julgamento (Tabela 10).
Tabela 10 – Escala de julgamento fator emissão de documentos do Portal
Limite inferior
(-4,50)
(-2,48)
(-0,46)

Limite superior
(-2,48)
(-0,46)
(1,56)

Nível de julgamento
Ruim
Regular
Bom

Fonte: O autor (2017).

O resultado da avaliação realizada pelos graduandos, em relação ao fator,
acha-se expressa no Gráfico 7 em termos percentuais, considerando os três níveis de
julgamento.
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Percentual

Gráfico 7 – Julgamento da emissão de documentos do Portal

Fonte: O autor (2017).

Mais do que 70% dos respondentes atribuíram conceito bom ao fator, um
quarto deles classificaram-no como regular e apenas uma pequena minoria, como
ruim.
O Gráfico 8 exibe o julgamento dos graduandos quanto ao fator, segundo seus
Centros Acadêmicos de origem.

Percentual

Gráfico 8 – Julgamento da emissão de documentos do Portal,
por Centro Acadêmico

Fonte: O autor (2017).
Legenda: CCS – Centro de Ciência da Saúde; CCJE – Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas; CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza; CFCH – Centro de
Filosofia e Ciências Humanas; CLA - Centro de Letras e Artes; CT- Centro de Tecnologia.
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O fator emissão de documentos do Portal foi julgado positivamente em todos
os Centros Acadêmicos. Em cinco deles mais de 70% dos respondentes atribuíram
conceito bom. Nos Centros, os julgamentos regulares corresponderam a um quarto
das opiniões e o conceito ruim, a percentual inexpressivo.

4.3.2 Fator serviços acadêmicos do Portal
O fator serviços acadêmicos do Portal agregou as cinco questões do
questionário, que estão associadas aos serviços não caracterizados como relatórios inscrição em disciplinas, consulta a grades horária e curricular, dados pessoais,
pesquisa avaliativa e requerimentos - e que mantêm correlação entre si (Quadro 9).
Em atenção aos valores mínimo (-3,00) e máximo (2,10) do fator serviços
acadêmicos do Portal criou-se a escala de julgamento (Tabela 11), que relaciona os
três níveis considerados aos intervalos de classe.
Tabela 11 – Escala de julgamento do fator serviços acadêmicos do Portal
Limite inferior
(-3,00)
(-1,30)
(0,40)

Limite superior
(-1,30)
(0,40)
(2,10)

Nível de julgamento
Ruim
Regular
Bom

Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 9 expõe o resultado da avaliação dos graduandos quanto ao fator,
em termos percentuais, distribuídos segundo os níveis de julgamento.

Percentual

Gráfico 9 – Julgamento dos serviços acadêmicos do Portal

Fonte: O autor (2017).
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Mais da metade dos respondentes (52,3%) qualificou o fator serviços
acadêmicos do Portal como sendo regular e mais de um terço, como bom. O
percentual de respondentes que considerou o fator como ruim correspondeu a 11,8%.
Na sequência o Gráfico 10 exibe o desempenho do fator, segundo os Centros
Acadêmicos.

Percentual

Gráfico 10 – Julgamento dos serviços acadêmicos do Portal,
por Centro Acadêmico

Fonte: O autor (2017).
Legenda: CCS – Centro de Ciência da Saúde; CCJE – Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas; CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza; CFCH – Centro
de Filosofia e Ciências Humanas; CLA - Centro de Letras e Artes; CT- Centro de
Tecnologia.

Em relação ao fator serviços acadêmicos do Portal, o julgamento predominante
nos Centros da UFRJ foi o regular, correspondendo a mais da metade dos
respondentes, exceto nos Centros de Ciências da Saúde e de Ciências Matemáticas
e da Natureza, que alcançaram os melhores desempenhos, no nível de julgamento
bom, correspondendo respectivamente aos percentuais de 39,8% e 42,2%.

4.4 PONTOS FORTES, FRACOS E SUGESTÕES
Os resultados da aplicação das técnicas de análise selecionadas para
apreciação dos dados qualitativos, representados pelas livres expressões dos
usuários do Portal, favoreceram a categorização de 60 pontos fortes, 52 pontos fracos
e 57 sugestões de melhorias, apresentados na sequência e seguidos da interpretação
do autor, que na UFRJ gerencia o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e, por
decorrência, o Portal Aluno. Estas questões não foram separadas por Centro, pois, à
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semelhança do que foi evidenciado na análise quantitativa, o julgamento realizado
pelos graduandos independeu da área de formação.

4.4.1 Pontos fortes do Portal Aluno
A Tabela 12 apresenta os 10 principais pontos fortes do Portal Aluno da UFRJ,
identificados no estudo e agrupados segundo os fatores considerados a partir da
análise fatorial.
Tabela 12 – Pontos fortes do Portal Aluno, segundo fatores gerados
Pontos Fortes

Fatores
Qualidade da Informação
no Portal
Aprendizagem e
memorização no uso do
Portal
Emissão de documentos
do Portal
Serviços Acadêmicos do
Portal

Qualificações atribuídas
Objetividade da informação
Rapidez de resposta
Praticidade de uso do Portal
Facilidade de acesso ao Portal
Interface limpa e agradável
Aparência leve e simples
Facilidade de uso do Portal
Emissão de documentos e
certidões
Serviço de consulta às grades
horárias e curriculares
Serviço de inscrição em disciplina

Pontuação
Total do
fator
Frequência
65
154
89
57
111
96
517
94
159
232
64

232
156

92

Fonte: O autor (2017).

A partir da Tabela 12, constata-se que os 10 pontos fortes listados pelos
graduandos dizem respeito a quatro dos cinco fatores considerados na avaliação:
Aprendizagem e Memorização no Uso do Portal, Emissão de Documentos do Portal,
Serviços Acadêmicos do Portal e Qualidade da Informação no Portal, com destaque
para o primeiro deles que corresponde a aspectos do atributo da usabilidade.
Outros pontos fortes atribuídos ao Portal, porém citados com menores
frequências, foram os de ser organizado, útil e intuitivo, de apresentar serviços de
dados pessoais, de dispor de aplicativo para celular, e de estar passando
continuamente por melhorias.

4.4.2 Pontos fracos do Portal Aluno
A seguir, acham-se discriminados os 10 principais pontos fracos do Portal
Aluno da UFRJ, indicados pelos respondentes.
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Tabela 13 – Pontos fracos do Portal Aluno, segundo fatores gerados
Pontos Fracos
Fatores

Suporte no uso do
Portal
Emissão de
documentos do Portal

Serviços Acadêmicos
do Portal

Qualificações

Frequência

Instabilidade do Portal
Lentidão do Portal
Divulgação de notícias e
informações
Falta de ajudas online
Ampliação da oferta de emissão de
documentos
Informações inconsistentes na
Inscrição em disciplina
Informações desatualizadas nas
Grades horárias e curriculares
Poucas opções de requerimentos
Falta de autonomia para registro e
alteração de dados pessoais
Falta de presteza na liberação da
avaliação dos professores

196
80
28

Pontuação
Total do
fator

323

19
27

27

168
138
25

400

44
25

Fonte: O autor (2017).

A leitura da Tabela 13 mostra que os 10 pontos fracos destacados pelos
respondentes correspondem a três dos cinco fatores apreciados: Suporte no Uso do
Portal, Emissão de Documentos do Portal e Serviços Acadêmicos do Portal, com
destaque para o último deles.
Pontos fracos citados pelos graduandos, em menor frequência, decorreram
principalmente de problemas de natureza administrativa, a saber: falta de divulgação
do Calendário Acadêmico, demora no lançamento de notas, frequente manutenção
de máquinas servidoras sem a devida incorporação de melhorias, pequeno tempo da
sessão no Portal e dificuldade para obtenção da carteira de estudante.

4.4.3 Sugestões de melhoria do Portal Aluno
A Tabela 14 exibe as 10 principais sugestões de melhoria do Portal Aluno,
elencadas pelos graduandos que colaboraram com o estudo.
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Tabela 14 – Sugestões de melhoria do Portal Aluno, segundo fatores gerados
Fatores

Suporte no uso
do Portal

Qualidade da
Informação no
Portal

Serviços
Acadêmicos do
Portal

Emissão de
Documentos do
Portal
Aprendizado e
Memorização no
uso do Portal

Sugestões de Melhoria
Sugestões
Frequência
Estabilidade dos servidores que
servem o Portal, principalmente no
período de inscrição em disciplina,
151
quanto ao número de acessos
simultâneos.
Criação de mecanismo de suporte
on-line com a equipe de
35
desenvolvimento, para sanar
eventuais erros com agilidade.
Melhoria dos filtros de busca de
63
ofertas da grade horária
Criação de mecanismo para dispor
comunicação entre os próprios
alunos e professores de cada
73
turma, bem como com suas
secretarias acadêmicas.
Melhoria do cadastramento das
ofertas de turma contendo os
horários, as salas de aula e os
professores que ministrarão a
133
disciplina, de modo a repassar ao
graduando todos os dados
relativos à grade horária.
Utilização da página de notícias do
Portal para divulgar as atividades,
os eventos e demais
39
comunicações de interesse dos
alunos.
Criação de novos requerimentos, a
partir do Portal, para pedido de
declarações, certidões, atos
70
acadêmicos, acertos de dados e
documentos.
Ampla melhoria do serviço de
36
inscrição em disciplina
Criação de mecanismo para
emissão de carteiras do estudante
28
pelo Portal
Melhoria do design do Portal,
tornando-o mais intuitivo em
24
termos de seus menus .

Pontuação
Total do fator

322

172

106

28

24

Fonte: O autor (2017).

As 10 principais sugestões de melhoria do Portal Aluno, listadas na Tabela 12,
recaíram sobre todos os cinco fatores considerados no estudo, sendo que o primeiro
dos fatores - Suporte no uso do Portal – foi o mais enfatizado: a ele couberam 322
ocorrências agrupadas nas quatro sugestões.
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O conjunto das sugestões, que totalizou 57 contribuições, serviu de base à
elaboração das recomendações desta avaliação, apresentadas no Capítulo seguinte.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este Capítulo inclui as conclusões e recomendações decorrentes desse estudo
que avaliou a qualidade da informação e dos serviços oferecidos pelo Portal Aluno da
UFRJ, bem como a usabilidade do sistema, na perspectiva dos graduandos da
Instituição. As conclusões foram estabelecidas a partir da construção das respostas
às três questões avaliativas. Em seguida, as recomendações foram elaboradas não
só a partir das reflexões do autor, mas também a partir das próprias sugestões de
melhoria do Portal externadas pelos graduandos.

5.1 CONCLUSÕES
Considerando-se os resultados deste estudo, pode-se afirmar, em resposta à
primeira questão avaliativa, que a qualidade da informação fornecida pelos serviços
do Portal Aluno da UFRJ varia de regular para boa, segundo a opinião dos
graduandos. Este julgamento encontra amparo no fato de as informações,
disponibilizadas no Portal, terem sido julgadas incompletas, inconsistentes e
desatualizadas, como reiterado a partir dos pontos fracos exibidos. Nesse sentido,
cabe observar que essas limitações ocorrem porque a alimentação das informações
do Portal transcende os trabalhos da equipe de desenvolvimento do Sistema de
Gestão Acadêmica da UFRJ: elas envolvem setores e profissionais diversos, como as
Secretarias Acadêmicas, a Divisão de Ensino, os Coordenadores de Curso e
professores. Sendo seu registro descentralizado e a cargo de tantos atores, que
atuam segundo seus tempos próprios, a qualidade da informação fica vulnerável a
atributos como os relacionados.
No que tange à segunda questão, a qualificação da usabilidade do Portal Aluno
da UFRJ mostrou-se a partir do desempenho dos fatores aprendizado e memorização
no uso do Portal e suporte no uso do Portal. O primeiro foi qualificado como bom, por
57,1% dos graduandos, que atribuíram esse mérito às praticidade e facilidade no uso
ou acesso ao Portal, que também apresenta interface limpa e agradável, e aparência
leve e simples. Em relação ao segundo fator, a qualificação tendeu de regular para
bom, enquanto concentrou respectivamente os percentuais 51,4% e 38,9% deles. As
razões que justificaram os julgamentos foram a falta de ajudas on-line, inexistência de
canal de comunicação direto com a equipe de desenvolvimento, e a instabilidade do
Portal nas ocasiões em que há alta quantidade de acessos simultâneos.

61

Com relação à terceira questão avaliativa, qualificação dos serviços oferecidos
pelo Portal Aluno, consideraram-se os desempenhos dos fatores emissão de
documentos do Portal e serviços acadêmicos do Portal. O primeiro deles teve o
julgamento mais favorável da avaliação: 71,9% das opiniões dos graduandos
imputaram-lhe o conceito bom, além de alguns elogios que evidenciaram sua
satisfação. O fator Serviços Acadêmicos do Portal teve qualificação mais
desfavorável, variando de regular para bom, na opinião de 52,3% e de 35,9% dos
respondentes, respectivamente. Nesse caso, as fragilidades apontaram problemas
em dois serviços - o de inscrição em disciplina e o de consultas às grades horária e
curricular. No primeiro deles, admitiram que o alto número de acessos ao sistema gera
uma sobrecarga, tornando o Portal, muitas vezes, lento e instável. Também
questionaram a qualidade do filtro de busca que lhes permite conhecer as ofertas de
turmas de outros cursos da Universidade. Quanto às grades horária e curricular,
comunicaram haver muitos erros e omissões de informação, quando da alimentação
dos dados pelos setores acadêmicos. Em decorrência, encontram, com frequência,
informações equivocadas em relação às salas de aula e aos professores regentes, o
que impacta, por sua vez, o serviço de inscrição em disciplina, pois o mesmo faz uso
desses dados para a criação do quadro de disciplinas nas quais o aluno acha-se
inscrito.
Quanto à análise dos cinco fatores por Centro Acadêmico, verificou-se que os
graduandos da UFRJ têm visões semelhantes acerca do Portal, pois o estudo não
mostrou diferenças de julgamento nas diferentes áreas de formação.
Em síntese: o Portal foi bem avaliado como um todo, muito embora necessite
de ações de melhoria voltadas ao atendimento dos usuários no que se refere à
qualidade da informação, à usabilidade no que tange o suporte ao uso, e a algumas
manutenções em serviços acadêmicos. Também cabe registrar a necessidade de que
o registro das informações, feitas pelos vários atores, aconteça de forma cuidadosa,
precisa e no tempo adequado às necessidades acadêmicas dos graduandos.

5.2 RECOMENDAÇÕES
As recomendações desta avaliação são as que se apresentam:
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1) Pesquisar uma nova configuração sobre o banco de dados para suportar a
quantidade de conexões esperadas no período da inscrição em disciplinas visando a
sua estabilidade.
2)

Criar serviço de chat para atendimento às consultas, além de manter a

comunicação via e-mail.
3) Modificar a apresentação da grade horária de modo a: apresentar a ementa
das disciplinas; permitir sua impressão ou download em .pdf; exibir o nome da(s)
disciplina(s) que são pré-requisito(s);
4) Melhorar os filtros de busca, incluindo pesquisa por horário e por texto
exato, visando facilitar a identificação de disciplinas de interesse dos graduandos.
5) Criar requerimentos para viabilizar, via Portal, solicitação de processos,
documentos oficiais e acertos de dados.
6) Utilizar, com dinamismo, o painel de entrada do Portal, destinado a notícias,
para promover divulgações, atividades e eventos.
7) Criar mecanismo de comunicação entre os alunos e professores das
turmas, com espaço para troca de experiências e acesso à material didático.
8) Facilitar o encaminhamento do pedido de emissão das carteiras de
estudante.
9) Dispor, na forma de um fluxograma, a grade curricular dos cursos e permitir
a sua impressão.
10) Criar roteiros para alguns serviços do Portal, externando as suas regras
para maior compreensão de seus funcionamentos, o que inclui especificação do
conteúdo de cada menu, cadastramento de fotos, inscrição em disciplinas, inscrição
em ações de extensão, autenticação de certidões, calendário acadêmico e significado
dos documentos boletim, histórico, CRID, BOA e certidões.
11) Estender, por todo o período letivo o acesso à pesquisa avaliativa,
destinada à avaliação das disciplinas e dos professores.
12) Prover ajuda on-line em todos os serviços do Portal.
13) Introduzir foto dos graduandos em todas as certidões.
14) Mostrar o tempo de sessão do Portal, de forma decrescente, de modo a
facilitar o seu controle por parte do graduando.
15) Investir nos aplicativos do Portal, para dispositivos móveis, de modo que
também incorporem todas as funcionalidades da versão WEB.
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16) Criar mecanismo para contato eletrônico entre o graduando e as
Secretarias Acadêmicas de modo a sanar possíveis dúvidas por e-mail.
17) Fazer com que todos os documentos abram no navegador e não
necessitem de download.
18) Melhorar a atualização das situações dos alunos de ensino à distância
19) Mostrar a posição do aluno concorrente à turma, por ocasião da inscrição
em disciplina.
20) Permitir que notas parciais das disciplinas sejam registradas no Portal e
não somente as notas finais, bem como o controle de frequência.
21) Avaliar os aplicativos do Portal Aluno em dispositivos móveis, já
disponibilizados na Universidade e com grande utilização por parte dos alunos.
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APÊNDICE A – Questionário de Avaliação de Qualidade do Portal Aluno UFRJ
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APÊNDICE B – Carta ao Pró-Reitor de Graduação a UFRJ

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2017.

Senhor Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Como é de conhecimento de V. Sª, sou servidor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, com atuação na Superintendência de Acesso e Registro da PróReitoria de Graduação (PR-1), e atualmente exercendo a função de Coordenador
Executivo do Sistema de Gestão PR1.
Estou realizando o curso de Mestrado em Avaliação da Fundação Cesgranrio
e o objetivo do estudo é avaliar a qualidade e suficiência da informação e dos serviços
oferecidos pelo Portal Aluno da UFRJ, bem como a usabilidade do sistema,
considerando a opinião dos alunos de graduação da UFRJ. No intuito de alcançar o
citado objetivo, elaborei três questões avaliativas, a saber:
1) Em que medida a informação fornecida pelos serviços do Portal Aluno da
UFRJ mostra-se com qualidade?
2) Até que ponto a usabilidade do Portal Aluno da UFRJ acha-se em
conformidade com fatores de qualidade?
3) Como os graduandos da UFRJ qualificam os serviços oferecidos pelo Portal
Aluno?
Atualmente estou em fase de elaboração da dissertação, e para que seja
possível a realização do estudo, será necessária uma pesquisa com os alunos de
graduação ativos da UFRJ através de um questionário aplicado por meio do próprio
Portal. Desta forma, solicito a autorização de V. Sª para a aplicação deste instrumento
comprometendo-me a não utilizar as informações coletadas para outros fins que não
seja a realização do estudo em questão, e a manter o anonimato dos respondentes.
Esclareço, ainda, que além de ser requisito para a obtenção do título de Mestre
em Avaliação, o estudo, através dos resultados obtidos será utilizado como subsídio
na adoção de ações para o aperfeiçoamento do Portal Aluno da UFRJ e do Sistema
de Gestão Acadêmica como um todo.
Atenciosamente,

Ricardo Storino.
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APÊNDICE C – Carta e-mail de convite para os respondentes

Prezado aluno da UFRJ,
A equipe do Sistema de Gestão Acadêmica da UFRJ (SIGA) vem trabalhando
para melhorar a qualidade dos seus serviços e torná-lo mais moderno e eficiente.
Dentre as ações promovidas, criamos um acesso direto e agrupamos os serviços
dedicados aos alunos na forma de um Portal. Entretanto, sabemos que sem a
avaliação dos seus usuários é quase impossível adaptá-lo às suas reais
necessidades.
Desta forma, com o objetivo de buscar técnicas, optei por realizar o curso de
Mestrado em Avaliação, na Faculdade Cesgranrio. Com o curso praticamente
concluído e com as técnicas adquiridas, chegou a hora de avaliarmos a qualidade dos
serviços que oferecemos, com o intuito de evoluir e aplicar as melhorias necessárias.
Esta é uma iniciativa inédita e uma grande oportunidade de inserir os estudantes no
processo de construção e evolução do sistema.
Estamos disponibilizando no próprio Portal do Aluno, no menu Pesquisa
Avaliativa, na aba Avaliação do Sistema, um questionário para registrar sua opinião.
O seu anonimato será garantido.
Este estudo, além de ser pré-requisito para a obtenção do título de Mestre em
Avaliação, será usado, sobretudo, para gerar subsídios para a elaboração de ações
de melhoria dos serviços do Portal.
O questionário estará disponível do dia 23/10/2017 até o dia 30/10/2017.
Qualquer dúvida, utilize avaliacaoportal@dre.ufrj.br .
Desde já, agradeço pela sua colaboração.
Atenciosamente,
Ricardo Storino - Equipe SIGA – UFRJ.
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Prezado aluno.
Se você já participou de nossa avaliação do Portal Aluno respondendo o
questionário, gostaria de agradecer e dizer que sua colaboração brevemente irá
refletir em melhorias nos nossos serviços.
Se você não participou, ainda dá tempo. O questionário estará disponível até o
dia 30/10/2017 (segunda-feira). Não deixe de participar. Queremos tornar o Portal
Aluno mais moderno e eficiente, e para isso dependemos de sua colaboração.
Esta iniciativa é inédita e uma grande oportunidade de inserir os estudantes no
processo de construção e evolução do sistema.
O questionário está disponibilizado no próprio Portal do Aluno. Basta logar;
clicar no menu Pesquisa Avaliativa; e na aba Avaliação do Sistema, colocar sua
opinião. O anonimato será garantido.
Qualquer dúvida entre em contato no e-mail: avaliacaoportal@dre.ufrj.br.
Ricardo Storino - Equipe SIGA – UFRJ

