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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de satisfação de um aplicativo, implementado
no Campus Humaitá II do Colégio Pedro II, destinado a facilitar a comunicação entre
a direção do Colégio e os discentes e seus pais/responsáveis. Denominado SESOPCampus HU2, o aplicativo vem sendo utilizado desde junho de 2016. No estudo foi
utilizada a abordagem avaliativa centrada nos consumidores. Os dados foram obtidos
por meio de um questionário online contendo 40 questões: as cinco primeiras
fechadas e caracterizam os respondentes, uma questão mista e 34 do tipo Escala de
Likert. O questionário foi disponibilizado por meio do software SurveyMonkey, onde
os respondentes puderam acessar diretamente pelo aplicativo ou clicando no próprio
e-mail que foi enviado. Na análise dos dados, o estudo considerou separadamente os
dois grupos de respondentes: pais/responsáveis e discentes. Com o auxílio do
software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, foi feita uma análise de
fatores com os 34 itens do instrumento versando sobre a avaliação. O principal
objetivo dessa técnica estatística é a redução de dimensionalidade, facilitando a
interpretação dos resultados. Dos fatores extraídos, aquele com maior grau de
importância para o segmento pais/responsáveis foi o fator que trata da acurácia do
aplicativo, enquanto que para os discentes, o fator facilidade de uso foi o mais
significativo. Ambos os grupos demonstraram estar parcialmente satisfeitos quanto à
precisão com que as informações são apresentadas e quanto à qualidade delas (fator
conteúdo). Esses dados mostraram que o aplicativo disponibiliza informações úteis e
necessárias para os dois grupos, necessitando melhorar a precisão. Conclui-se,
ainda, que a comunicação no ambiente escolar foi facilitada com essa nova
ferramenta. Por essa razão, recomenda-se o uso do aplicativo não somente no
Campus Humaitá II, mas também nos demais Campi do Colégio Pedro II.
Palavras-chave: Avaliação de Satisfação. Aplicativos Móveis. Colégio Pedro II.

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the degree of satisfaction of an application,
implemented in Humaita II Campus of the Pedro II College, to facilitate communication
between the direction of the College and the students and their parents / guardians.
Named SESOP-Campus HU2, the application has been in use since June 2016. The
study used a consumer-centric approach and the data were obtained through an online
questionnaire containing 40 questions, of which the first five are closed and
characterize the following is a mixed question and the other 34 are of the Likert Scale
type. The questionnaire was made available through SurveyMonkey software, where
respondents could access directly through the application or by clicking on the email
that was sent. In the analysis of the data, the study considered separately the two
groups of respondents and, with the help of the SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) software, a Factor analysis was made with the 34 items of the
instrument dealing properly with the evaluation. The main objective of this statistical
technique is the reduction of dimensionality, facilitating the interpretation of the results.
From the factors extracted, the one with the highest degree of importance for the
parents / guardians segment was the factor that deals with the accuracy of the
application, whereas for the students, the factor Ease of Use was the most significant.
Both groups were partially satisfied with the accuracy of the information presented and
their quality (content factor). These data showed that the application provides useful
and necessary information for both groups, needing to improve accuracy. It is also
concluded that communication in the school environment was facilitated with this new
tool. For this reason, it is recommended to use the application not only in Campus
Humaita II, but also in other Campi of Pedro II College.
Keywords: Degree of Satisfaction. Mobile Applications. Colégio Pedro II.
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1 GERAÇÃO Z – DO ACESSO À INTERNET AO USO DOS SMARTPHONES
O conceito de gerações engloba o conjunto de indivíduos nascidos em uma
mesma

época,

influenciados

por

um

contexto

histórico,

determinando

comportamentos e causando impacto direto na evolução da sociedade (KULLOCK,
2010).
Há um consenso entre os especialistas que essas gerações de fato são regras
em nossas vidas. Embora as pessoas mantenham a sua individualidade, todos foram
criados sob um aspecto histórico e cultural que foi o mesmo para todo mundo em
algum momento. De acordo com Bortoli (2013), com a finalidade de definir grupos
sociais adotou-se o hábito de classificar gerações nomeando-as geralmente por letras.
Assim, o grupo de nascidos entre 1965 a 19771 são nomeados de geração X. Esta
geração, devido ao fato de ter vivenciado grandes transformações históricas e
culturais, caracteriza-se pela procura em equilibrar a vida pessoal e profissional,
quebrando tabus. Já a geração seguinte, dos nascidos após 1980, nomeada de
geração Y (também chamada geração do milênio ou geração da internet),
desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos, prosperidade
econômica, facilidade material e, efetivamente, em ambiente altamente urbanizado,
sendo sucedida pela geração Z.

1.1 GERAÇÃO Z
Formada por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos
portáteis e, preocupados com o meio ambiente, a Geração Z seriam os nascidos na
segunda metade da década de 1990. O Z vem de zapear, ou seja, trocar os canais da
TV de maneira rápida e constante com um controle remoto, em busca de algo que
seja interessante de ver ou ouvir ou, ainda, meramente por hábito. Zap, do inglês,
significa ‘fazer algo muito rapidamente’ e também energia ou entusiasmo.
Em síntese, a geração Z seria:

Geração de indivíduos nascidos no final da década de 1990 até o
presente. São pessoas imediatistas, pois querem tudo para agora.
Possuem intimidade com os avanços tecnológicos, como
computadores de última geração, internet, videogames, telefone
celular etc. A vida dos indivíduos dessa geração é alimentada por
1

Alguns estudiosos consideram até 1980.
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muita informação, porém prejudicada pelo não desenvolvimento das
relações interpessoais. Diante disso, enfrentam problemas de
interação social, falta de expressividade na comunicação verbal e uma
certa incapacidade de ouvir o outro. Os representantes dessa geração
são pessoas com rapidez de pensamento e muita habilidade em certas
áreas de atuação, porém em atividades que exigem concentração,
pesquisa científica e seriedade revelam algumas dificuldades.
(MICHAELIS, 2016).

Alguns especialistas apontam que a Geração Z é compreendida como uma
geração que nasceu atrelada ao mundo da tecnologia, sendo impossível dar
continuidade nas tarefas cotidianas sem a internet (XIMENES FILHO; CARVALHO,
2015). Os indivíduos da Geração Z já nasceram familiarizados com a internet,
celulares e MP3 players, acessando a rede internacional não apenas de suas casas,
mas também por smartphones (telefones inteligentes). Uma característica comum
desses indivíduos é fazer várias coisas ao mesmo tempo: assistir televisão, ouvir
músicas, falar/enviar mensagens pelo celular e navegar na internet.
Não é necessário ser um pesquisador social para perceber que as pessoas
estão cada vez mais conectadas ao mundo virtual. Há um tempo atrás a conexão com
a internet fazia-se majoritariamente por meio dos desktops. Posteriormente vieram os
notebooks, depois os netbooks e os tablets e, com intuito de facilitar a mobilidade,
vieram os smartphones, tornando uma realidade o acesso virtual ao alcance das mãos
e em qualquer local.
De acordo com os dados da 28ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de
Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de
São Paulo (2017), nos últimos anos ocorreu um aumento considerável na utilização
de dispositivos móveis, em especial dos smartphones. O Brasil chegou, em Outubro
de 2017, a 208 milhões de smartphones em uso, atingindo a marca de um smartphone
por habitante. Ainda segundo esse estudo, a expectativa é de que, nos próximos dois
anos, o país tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo nas mãos dos consumidores.
Para Fernando Meirelles, professor da FGV-SP, responsável pelo estudo, há
um novo comportamento no uso de dispositivos e o mais desafiador é o uso do
smartphone pelo jovem (MEIRELLES, 2017). Essa afirmação explica o fato pelo qual
o smartphone consolidou-se como a principal forma de acesso à internet para o
usuário doméstico, como pode ser visto nos dados a seguir.
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Gráfico 1 - Percentual de domicílios brasileiros por tipo de equipamento utilizado para
acessar a internet

Fonte: O autor (2017).

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/IBGE (2015),
em 2014, pela primeira vez, o acesso à internet via telefone celular, nos domicílios
brasileiros, ultrapassou o acesso via microcomputador. Em 2015, esse cenário se
repetiu. De 2013 para 2015, entre os domicílios que acessaram a internet (inclusive
os que utilizaram mais de uma forma de acesso), o percentual dos que o fizeram por
microcomputador recuou de 88,4% para 70,1%, enquanto a proporção dos domicílios
que acessavam a internet por celular saltou de 53,6% para 92,1% conforme
apresentado no Gráfico 1.
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Gráfico 2 – Percentual de crianças e adolescentes (9 a 17 anos), por tipo de equipamento
utilizado para acessar a internet

Fonte: O autor (2017).

Dados de pesquisa realizada pela TIC Kids Online Brasil (2015) apontam que
cerca de 23 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos são usuários de
internet, que, de acordo com o conceito adotado, estão entre aqueles que utilizaram
a rede nos três meses anteriores à entrevista. Isso corresponde a 79% da população
brasileira que está nessa faixa etária (Gráfico 2).
Ainda segundo essa pesquisa, 85% dos usuários de internet de 9 a 17 anos
declararam ter acessado a internet por meio de um telefone celular. Isso representou
um aumento de 32 pontos percentuais na utilização desse equipamento em relação
ao ano de 2013. Como consequência, a queda no uso dos demais equipamentos tais
como computador de mesa e computador portátil, que eram bastante utilizados,
confirma a tendência de diminuição do acesso à internet por esses meios a cada ano
no Brasil.
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Gráfico 3 – Percentual de crianças e adolescentes, por habilidades para o uso de
dispositivos móveis, por faixa etária (2015)

Fonte: O autor (2017).

Na edição da TIC Kids Online Brasil (2015) foi incorporada a medição de
habilidades para o uso de mídias digitais, sendo realizada por meio de questões que
buscavam medir a percepção de crianças e adolescentes sobre suas habilidades para
o uso da internet.
Em 2015, a pesquisa apontou que as principais habilidades para o uso de
dispositivos móveis reportadas por crianças e adolescentes de 11 a 17 anos foram:
conectar-se a uma rede wi-fi (88%), baixar ou instalar aplicativos (86%) e colocar
senha para que outras pessoas não consigam usar seus dispositivos móveis, como o
celular ou tablet (82%), como mostrou o Gráfico 3.

1.2 GERAÇÃO Z NO COLÉGIO PEDRO II
Após essa breve descrição do perfil comportamental da Geração Z na
atualidade, cabe um breve relato de como ela se apresenta no locus deste estudo, o
Colégio Pedro II, Campus Humaitá II.
Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma das mais
tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil. Ao longo de sua história,
foi responsável pela formação de estudantes que se destacaram por suas carreiras
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profissionais e influência na sociedade. Seu quadro de egressos possui figuras
expoentes como presidentes da República, músicos, compositores, poetas, médicos,
juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros.
Em seus quase 180 anos, o Colégio passou por períodos de expansão e
modernização sem deixar de lado as características que o tornaram referência no
cenário educacional brasileiro. Equiparado aos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, com a sanção da lei 12.677/12 (BRASIL, 2012), o Colégio Pedro
II conta com 14 Campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, um em Niterói e um
em Duque de Caxias. Além desses, conta também com o Centro de Referência em
Educação Infantil Realengo.
Com quase 13 mil estudantes, o Colégio Pedro II oferece turmas desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, nas áreas de formação de
informática, meio-ambiente e técnico em instrumento musical, além da Educação de
Jovens e Adultos (Proeja).
O Campus Humaitá II, em 2017, acolhe 1.249 estudantes, distribuídos em 43
turmas (20 turmas no 1º turno, 18 no 2º turno e cinco turmas no 3º turno), todos na
faixa etária de 11 a 19 anos de idade, cursando do 6º ano do ensino fundamental à 3ª
série do Ensino Médio.
Os períodos de expansão e modernização pelos quais o Colégio Pedro II
passou demandaram ações que o colocasse em sintonia com um público cada vez
mais conectado e acostumado a obter informações via internet. Uma expressão
dessas ações foi o desenvolvimento de um site, onde são disponibilizadas uma série
de informações. O Campus Humaitá II, assim como os demais Campi, dispõe de um
espaço apensado ao site do Colégio Pedro II para a divulgação de informes próprios,
noticiários, circulares, etc. A Figura 1 apresenta, particularmente, os Informes do
Campus Humaitá II.
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Figura 1 – Informes do Campus Humaitá II no site do Colégio Pedro II

Fonte: COLÉGIO PEDRO II (2017).

Embora cumprindo com seu propósito inicial, atendendo os quesitos de
qualidade e transparência da informação, o site frequentemente tem sido alvo de
críticas, tanto por parte dos alunos, quanto de responsáveis, em relação à dificuldade
em localizar registros de informações relevantes do cotidiano escolar. Este fato, não
raramente, acaba por acarretar falhas no processo de comunicação entre o corpo
discente e o corpo técnico/administrativo do Colégio.
Diante desse cenário, o autor deste estudo, que é servidor público técnico
administrativo, lotado no Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP) do
Campus Humaitá II do Colégio Pedro II, buscou desenvolver e implantar um aplicativo
para celular, como ferramenta de comunicação para toda comunidade escolar. Em
abril de 2016 o aplicativo foi desenvolvido com a finalidade de minimizar as falhas de
comunicação e atender às demandas de estudantes e responsáveis por algo mais
conciso e direcionado às questões mais recorrentes do Campus Humaitá II.
Em junho de 2016 o aplicativo passou a ser disponibilizado para uso de toda a
comunidade escolar, recebendo o nome de SESOP-Campus HU2.
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O momento para esse empreendimento foi bastante oportuno, pois o Reitor do
Colégio Pedro II acabara de assinar um contrato, com vigência até junho/2018,
adquirindo um serviço de Wi-fi para todos os Campi do Colégio Pedro II. Tal medida
foi fundamental para facilitar o acesso principalmente dos estudantes ao aplicativo
SESOP-Campus HU2 (COLÉGIO PEDRO II, 2016).
O intuito maior da implantação do aplicativo SESOP-Campus HU2, como dito
anteriormente, foi o de fornecer um instrumento de comunicação mais afeito à geração
Z e que, ao mesmo tempo, pudesse atender às necessidades dos responsáveis com
as informações mais relevantes do Campus Humaitá II do Colégio Pedro II de forma
eficaz.
O Colégio Pedro II é uma instituição pública de ensino e para que não houvesse
custos, o aplicativo SESOP-Campus HU2 foi desenvolvido em uma plataforma
gratuita, tanto para o desenvolvimento de aplicativos, quanto para a publicação e
divulgação dos mesmos.

1.3 OBJETIVO, QUESTÕES AVALIATIVAS E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Como o aplicativo SESOP-Campus HU2 vem sendo utilizado há um ano e ainda
não dispõe de informações sistemáticas a respeito de sua eficiência, o objetivo do
presente estudo é avaliar o grau de satisfação com o aplicativo a partir da visão dos
usuários (pais/responsáveis e discentes).
A partir desse objetivo proposto, o estudo avaliativo foi norteado pelas
seguintes questões avaliativas:
1) Até que ponto o aplicativo atende as necessidades dos usuários em relação
à comunicação no ambiente escolar?
2) Até que ponto o uso do aplicativo facilita o processo de comunicação no
ambiente escolar?
Ao responder essas duas questões, o autor acredita ser possível obter uma
medida do grau de satisfação com o aplicativo a partir da visão dos usuários.
Esse estudo se justifica pelo fato de que o aplicativo SESOP-Campus HU2 é
uma ferramenta relativamente nova, proposta pela Chefia do SESOP, e acabou de
completar um ano de uso. Considerando a importância que essa ferramenta pode vir
assumir, especialmente no que tange à melhoria da comunicação entre esse setor e
a comunidade escolar, é imprescindível à realização de uma avaliação para que se
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possa mensurar o grau de satisfação dos usuários (comunidade escolar). As
informações advindas dessa avaliação serão úteis não apenas para dar o retorno à
Chefia do SESOP, mas principalmente subsidiar os eventuais ajustes necessários.
Cabe ainda ressaltar que a disseminação do uso do aplicativo e a aceitação
por parte dos usuários, verificada no Campus Humaitá II, pode contribuir para que o
mesmo venha a ser implantado nos demais Campi do Colégio Pedro II.
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2 A INFORMAÇÃO NA PALMA DAS MÃOS
O aplicativo SESOP-Campus HU2 se constitui no objeto deste estudo
avaliativo. Para melhor compreendê-lo faz-se necessário, primeiramente, a descrição
de algumas definições de aplicativo, da plataforma em que foi desenvolvida e das
características, funções e situações em que ele, no contexto escolar, tem sido
utilizado.

2.1 APLICATIVOS OU APPS
Apps é a abreviação da palavra applications, ou aplicativos. No contexto dos
smartphones, apps são softwares que desempenham objetivos específicos em
smartphones e tablets.
Estes apps podem ser baixados em seu smartphone por meio das lojas de
aplicativos, também conhecidas como App Stores. As principais lojas são a App Store,
da Apple, e a Google Play, do Android.
Segundo Taurion (2013) temos basicamente três tipos de aplicativos, cada um
com suas potencialidades, mas também com restrições e cuidados especiais: os apps
nativos, os híbridos e os apps web (web móveis). Um app nativo é focado em uma
plataforma ou conjunto de dispositivos específicos e desenvolvido pelo modelo de
programação desta plataforma. Os apps web são entregues via browser (navegador);
e os modelos híbridos agrupam características dos apps nativos com as da web.

2.1.1 Aplicativos Nativos
Os aplicativos nativos segundo Budiu (2013) vivem no dispositivo e são
acessados através de ícones na tela inicial do dispositivo. Aplicativos nativos são
instalados por meio de uma loja de aplicativos (como o Google Play do Android ou a
App Store da Apple). Eles são desenvolvidos especificamente para uma plataforma e
podem tirar o máximo proveito de todos os recursos do dispositivo - eles podem usar
a câmera, o GPS, a lista de contatos e assim por diante. Eles também podem usar o
dispositivo de notificação do sistema e podem trabalhar off-line.
Uma das grandes vantagens de concentrar o desenvolvimento em um
aplicativo nativo é a facilidade de otimizar o código por tratar diretamente com as
bibliotecas do sistema operacional do dispositivo. A desvantagem é que um aplicativo
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nativo custa mais caro, precisa de desenvolvedores com conhecimento mais
específico e ainda tem que passar pela aprovação da loja que vai publicá-lo.

2.1.2 Aplicativos Híbridos
Segundo Budiu (2013) os aplicativos híbridos são parcialmente nativos e
parcialmente web app. Como os nativos, eles devem ser baixados por meio de uma
loja de aplicativos e podem aproveitar os muitos recursos de dispositivo disponíveis.
Como aplicativos da web, eles podem ser baseados em HTML52 sendo processado
em um navegador, com a ressalva de que o navegador esteja incorporado no
aplicativo.
Os aplicativos híbridos também são populares porque permitem o
desenvolvimento de multiplataforma. Assim reduzem significativamente os custos de
desenvolvimento. Ou seja, os mesmos componentes de código HTML podem ser
reutilizados em diferentes sistemas operacionais móveis.

2.1.3 Aplicativos Web Móveis
Web App ou Web Móvel não são aplicativos reais. De acordo com Budiu (2013)
na realidade eles são sites que, de muitas maneiras, parecem com um aplicativo
nativo. Eles são executados por meio de um navegador e normalmente escritos em
HTML5. Os usuários o acessam inicialmente como fariam para acessar qualquer
página da web: eles acessam determinada URL3 e tem a opção de “instalá-los” na tela
inicial do seu dispositivo criando um atalho para aquela página.
Um aplicativo Web Móvel é, em muitos aspectos, difícil de distinguir de um
aplicativo nativo. Por exemplo, não há botões ou barras visíveis do navegador e devido
ao cache4 do navegador, é até possível ler alguma informação off-line. Há ainda o
acesso ao GPS e o recurso de toque para efetuar uma ligação telefônica.

“O HTML5 é a versão mais recente da linguagem de programação conhecida como HTML (Hyper
Text Markup Language), sigla em Inglês para Linguagem de Marcação de Hipertexto. Essa linguagem
usa um texto codificado para criar e organizar conteúdo online.” (WIX BLOG, 2012).
3 “Sigla para Uniform Resource Locator (Localizador Padrão de Recursos), a URL é, basicamente, o
endereço que levará o internauta ao seu site e todo conteúdo inserido nele de forma organizada.”
(ROCHA, 2015).
4 O termo cache indica uma área de armazenamento de dados ou processos frequentemente utilizados
que são guardados para um acesso futuro mais rápido.
2
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2.2 O APLICATIVO SESOP-Campus HU2 E AS SUAS FUNÇÕES
O aplicativo SESOP-Campus HU2 é do tipo web móvel e foi desenvolvido por
meio de uma plataforma gratuita de criação de aplicativos, chamada AppMakr. Tratase de uma plataforma que possibilita qualquer usuário a criar sozinho os seus próprios
apps para iPhone, Android e para versão mobile usando HTML5 - sem precisar saber
de programação de computador, por meio de uma interface simples de ‘arrastar’ e
‘soltar’.
O aplicativo não ocupa memória do smartphone sendo executado por meio de
um navegador e escrito em HTML5. Os usuários o acessam inicialmente como fariam
com qualquer site: acessando a URL do aplicativo (http://h.theapp.mobi/hu2sesop) e
tendo a opção de instalá-lo na tela principal do seu dispositivo, criando assim um
atalho para essa página (Figuras 2 e 3).
Figura 2 – Tela Inicial do aplicativo SESOP-Campus HU2

Fonte: O autor (2017).
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Figura 3 – Segunda tela do aplicativo SESOP-Campus HU2

Fonte: O autor (2017).

Com o intuito de disponibilizar o máximo de informações para a comunidade
escolar do Campus Humaitá II foram inseridos os seguintes ícones no aplicativo
SESOP-Campus HU2.

2.2.1 Ícone Quem Somos
Apresentação do SESOP, suas atribuições e a composição da sua equipe
(Figura 4).
Figura 4 – Ícone Quem Somos

Fonte: O autor (2017).
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2.2.2 Ícone Contatos Ligue
Neste ícone estão disponíveis os principais números telefônicos dos setores do
Campus Humaitá II. Onde a partir de alguns cliques é possível fazer uma ligação do
smartphone sem a necessidade de digitar os números (Figura 5).
Figura 5 – Ícone Contatos Ligue

Fonte: O autor (2017).

2.2.3 Ícone Boletim Online
Os usuários por meio de um link tem acesso ao Sistema de Assentamento
Acadêmico (SIAAC) podendo visualizar as suas notas no Boletim Escolar (Figura 6).
Figura 6 – Ícone Boletim Online

Fonte: O autor (2017).
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2.2.4 Ícone Simulador de Notas
Aqui o usuário poderá fazer uma simulação por meio de uma planilha online
calculando o quanto precisará tirar na 3ª Certificação e/ou na Prova Final de
Verificação (PFV). Há ainda um vídeo contendo as instruções de uso (Figura 7).
Figura 7 – Ícone Simulador de Notas

Fonte: O autor (2017).

2.2.5 Ícone Calendário/Provas
Ícone com acesso ao Calendário Escolar e Horário das Provas (Certificações,
2ª chamadas, Recuperações e Prova Final de Verificação (Figura 8).
Figura 8 – Ícone Calendário/Provas

Fonte: O autor (2017).
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2.2.6 Ícone Horário das Aulas
Acessando este ícone, os usuários têm informações sobre o horário das aulas
do Campus e a grade de aulas de cada turma (Figura 9).
Figura 9 – Ícone Horário das Aulas

Fonte: O autor (2017).

2.2.7 Ícone Planilha de Provas
Esse ícone conduz às planilhas contendo os conteúdos e avaliações para as
provas (Certificações) de cada turma (Figura 10).
Figura 10 – Ícone Planilha de Provas

Fonte: O autor (2017).

2.2.8 Ícone Reforço e Aprofundamento
Ao clicar neste ícone o usuário tem acesso ao horário contendo as aulas de
reforço e aprofundamento (Figura 11).
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Figura 11 – Ícone Reforço e Aprofundamento

Fonte: O autor (2017).

2.2.9 Ícone Iniciação Científica
Este ícone conduz à divulgação, orientação e acompanhamento de Projetos de
Iniciação Científica destinados aos discentes do Ensino Médio (Figura 12).
Figura 12 – Ícone Iniciação Científica

Fonte: O autor (2017).

2.2.10 Ícone Nossos Sites
Neste ícone estão os links de diversos sites: site oficial do Colégio Pedro II, do
Campus Humaitá II e de Departamentos (Figura 13).
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Figura 13 – Ícone Nossos Sites

Fonte: O autor (2017).

2.2.11 Ícones Notícias CPII e Notícias HUII
No aplicativo, o ícone Notícias aparece de duas formas: uma com os links de
notícias do site oficial do Colégio Pedro II e a outra com as principais notícias do
Campus Humaitá II (Figura 14).
Figura 14 – Ícone Notícias CPII e Notícias HUII

Fonte: O autor (2017).

2.2.12 Ícone RSS Educação
O ícone RSS5 Educação conduz aos links das últimas atualizações do portal
Educação do site http://www.brasil.gov.br/educacao do governo federal (Figura 15).

5

“RSS (Really Simple Syndication) é uma tecnologia que permite recebimento automático das
atualizações dos sites de que você mais gosta ou pelos quais se interessa, sem precisar acessá-los
um a um.” (CADERNOS ELETRÔNICOS, 2006).
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Figura 15 – Ícone RSS Educação

Fonte: O autor (2017).

2.2.13 Ícone Legislação e Normas
O ícone disponibiliza o acesso às Legislações, Normas, Portarias e Notas
Oficiais como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), Código de Ética Discente, etc. (Figura 16).
Figura 16 – Ícone Legislação e Normas

Fonte: O autor (2017).

2.2.14 Ícone Avalie este App
O autor deste estudo avaliativo, desde a implantação do aplicativo,
disponibilizou um ícone para que os usuários, por ocasião da avaliação que iria
ocorrer, tivessem acesso ao questionário online. Assim, tão logo a mesma ocorresse,
os respondentes teriam acesso ao instrumento para responde-lo diretamente pelo
aplicativo (Figura 17).
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Figura 17 – Ícone Avalie este App

Fonte: O autor (2017).

2.2.15 Ícone Próxima Tela
O aplicativo foi criado na plataforma AppMakr que permite inserir, no máximo,
16 ícones por tela de forma legível. Assim, como havia a necessidade de se
disponibilizar mais informações, foi inserido este ícone para que pudesse ter acesso
à outra tela (para isso foi criado um novo aplicativo com o link para este ícone).
Os ícones da segunda tela (Figura 18) são os ícones chamados volantes, pois
são disponibilizados de acordo com a demanda do Colégio na divulgação de eventos,
projetos, olimpíadas, vestibulares, etc.
Figura 18 – Ícone Próxima tela e a segunda tela do aplicativo

Fonte: O autor (2017).
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Há um destaque no ícone Assistência Estudantil (Figura 19) onde os discentes
que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica tenham acesso aos Editais
divulgados pela Seção de Assistência ao Educando.
Figura 19 – Ícone Assistência Estudantil

Fonte: O autor (2017).

O ícone Tela inicial (Figura 20) apresentado na segunda tela destina-se ao
retorno para a tela anterior.
Figura 20 – Ícone Tela Inicial

Fonte: O autor (2017).

Uma vez descrito de forma mais detalhada, fica evidente a quantidade de
informações disponibilizadas pelo aplicativo e suas possibilidades de uso. Cabe, no
entanto, verificar como e se isso está sendo utilizado e o grau de satisfação
demonstrado pela comunidade escolar.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos seguidos neste
estudo avaliativo, contemplando: abordagem avaliativa centrada nos consumidores,
seleção dos participantes, fundamentação com base em outros estudos, instrumento
avaliativo, estratégias utilizadas na aplicação do instrumento, coleta e análise dos
dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
De acordo com Worthen, Sanders e Fistzpatrick (2004), o estudo avaliativo
adotou a abordagem centrada nos consumidores, cujo principal objetivo é fornecer
informações avaliativas que possam auxiliar consumidores na escolha de diferentes
produtos ou serviços.
A definição desta abordagem, na concepção de Chianca, Marino e Schiesari
(2001) enfatiza que a avaliação que busca produzir informações úteis sobre produtos
existentes que ajudem a potenciais consumidores no momento de escolher qual
produto atende melhor a suas necessidades.

Os dois principais benefícios dessa abordagem [...] são: 1º possibilitar
o acesso amplo a informações importantes que ajudam no momento
de tomar decisão sobre a adoção ou não de produtos, incluindo assim
pessoas/organizações que não teriam tempo ou recursos para
acessar este tipo de informação; 2º aumentar [...] os conhecimentos
sobre os critérios mais apropriados no momento de selecionar
serviços/produtos de seu interesse. (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI
2001, p. 22).

Ainda de acordo com Chianca, Marino e Schiesari (2001), este estudo deve ser
entendido como uma avaliação somativa, já que seus resultados fornecerão aos
usuários e diretores do Colégio Pedro II dados para a decisão quanto à continuidade
da utilização do aplicativo SESOP-Campus HU2 e implantação nos demais Campi, e
formativa porque fornecerá dados que poderão ser usados para melhoria e
aperfeiçoamento do aplicativo.
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3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO AVALIATIVO
O estudo foi realizado no Campus Humaitá II, do Colégio Pedro II, junto aos
estudantes do 6° ano do Segundo Segmento do Ensino Fundamental até da 3ª série
do Ensino Médio e de seus responsáveis no decorrer do ano letivo de 2017.
Tabela 1 – Quantitativo de alunos e turmas, por série e turno, no Campus Humaitá II,
em 2017
1º Turno
2º Turno
3º Turno
Total
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos
6º ano
2
62
3
88
5
150
7º ano
3
95
3
72
6
167
8º ano
3
92
3
78
6
170
9º ano
3
89
3
75
6
164
1ª série
3
102
2
65
2
66
7
233
2ª série
3
93
2
49
2
64
7
206
3ª série
3
79
2
43
1
37
6
159
Total
20
612
18
470
5
167
43
1249
Ano/
Série

Fonte: O autor (2017).

Para que o estudo pudesse contemplar os três turnos do Colégio, não foi
determinada nenhuma série específica para que os participantes respondessem ao
questionário.
O autor utilizou várias formas de divulgação do questionário para a referida
avaliação, sendo elas: divulgação por parte do avaliador e da equipe do SESOP, junto
aos alunos, em sala de aula; comunicado pelo Facebook em Grupo de Pais do
Campus Humaitá II e envio de convite por e-mail aos pais/responsáveis (Figura 21).
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Figura 21 – Convite enviado por e-mail aos pais/responsáveis dos alunos

Fonte: O autor (2017).

Quanto a esta última forma de divulgação, ressalta-se que, apesar de o
Campus Humaitá II possuir 1249 alunos (Tabela 1), apenas 900 possuíam e-mails
cadastrados junto ao SIAAC.
Ressalta-se, também, que desde a implantação do aplicativo SESOP-Campus
HU2 já havia sido disponibilizado um ícone sobre a futura avaliação do aplicativo para
que pudessem participar quanto ao seu grau de satisfação.
O questionário online (APÊNDICE C) foi disponibilizado para avaliação no dia
23 de agosto de 2017 por meio do software SurveyMonkey6 onde os respondentes
puderam acessar diretamente pelo aplicativo ou clicando no próprio e-mail que foi
enviado.
O questionário ficou disponibilizado inicialmente por 15 dias, conforme
comunicado verbal aos estudantes e responsáveis, em lembretes encaminhados por
e-mail e cartazes disponibilizados nos murais das salas e corredores do Colégio.
Contudo, após uma análise preliminar, verificou-se que o percentual de retorno
dos questionários estava abaixo do esperado, considerando o efetivo do colégio.

6

SurveyMonkey é uma plataforma líder mundial em questionários e pesquisas. Aprovado por mais de
25 milhões de usuários, conta com recursos fáceis de criação, envio e análise de questionários online.
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Assim, na expectativa de sensibilizar mais respondentes potenciais, foram disparados
novos e-mails para os responsáveis e feito um trabalho mais intenso de
convencimento para que os estudantes respondessem ao questionário.
Após consulta e consentimento da Direção do Campus, o autor disponibilizou
10 computadores, no Laboratório de Informática, em horários e dias diversificados,
exclusivamente para esse fim (Figura 22).
Figura 22 – Cartaz de divulgação para os alunos participarem do estudo

Fonte: O autor (2017).

Essa estratégia deu resultado positivo e o número de respondentes aumentou
de 43 para 267 em relação aos estudantes e de 202 para 268 em relação aos
responsáveis.

3.3 FUNDAMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO
Para fundamentar a construção do questionário avaliativo, o autor buscou, na
literatura especializada, artigos, dissertações e teses que continham instrumentos
para avaliar o grau de satisfação dos usuários.
Entendendo

que

“satisfação

consiste

na

sensação

de

prazer

ou

desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido
de um produto em relação às expectativas do comprador.” (KOTLER, 2000, p. 58),
procurou-se, primeiramente, identificar as expectativas que o aplicativo gerou ao ser
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implementado. O passo seguinte, foi pensar como captar, por meio de itens do
questionário, essa sensação de prazer ou desapontamento com o aplicativo.
Segundo Santana et al. (2016), existem diversos instrumentos descritos na
literatura que visam mensurar efetivamente a satisfação de usuários de sistemas
informatizados e/ou o seu sucesso, dentre os quais se podem destacar os listados e
sintetizados no quadro a seguir.
Quadro 1 – Principais instrumentos para mensurar a satisfação de usuários de sistemas

Instrumentos

Bailey e
Pearson
(1983)

Chin e Lee
(2000)

Davis (1989)

DeLone e
McLean
(1992)

Nível de
Análise
Todos os
sistemas
voltados
para
mainframe
Sistemas ou
aplicativos
de
computação
utilizado
pelo usuário
final
Sistemas ou
aplicativos
de
computação
utilizado
pelo usuário
final
Sistemas ou
aplicativos
de
computação
utilizado
pelo usuário
final

Características
Número
Número de
Base
de
fatores
conceitual
questões
válidos

Satisfação
no trabalho

Satisfação
no trabalho

Aceitação
da
tecnologia

Sucesso
do sistema
de
informação

39 no
original e
13 no
simplificado

87

12

66

Fatores
específicos

3, descobertos
empiricamente

Pessoal e
serviços da
área de SI,
bem como
conhecimento
e envolvimento
do usuário

6

Conteúdo,
precisão,
pontualidade,
facilidade de
uso, formato e
velocidade

2 postulados

Utilidade e
facilidade de
uso percebida
pelo usuário

5

Qualidade do
sistema,
qualidade da
informação,
satisfação do
usuário, uso
real e impacto
individual

(Continua)
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(Conclusão)
Instrumentos

Nível de
Análise

Base
conceitual

Características
Número
Número de
de
fatores
questões
válidos

Fatores
específicos

Doll e
Torkzadeh
(1988)

Sistemas ou
aplicativos
de
computação
utilizado
pelo usuário
final

Satisfação
no
trabalho

12

5, descobertos
empiricamente

Etezadi-Amoli
e
Farhoomand
(1996)

Sistemas ou
aplicativos
de
computação
utilizado
pelo usuário
final

Satisfação
no
trabalho

29

7, descobertos
empiricamente

Goodhue
(1998)

Sistemas ou
aplicativos
de
computação
utilizado
pelo usuário
final

Adequação à
tarefa e
tecnologia

32

12 postulados

Parasurama,
Zeithaml e
Berry (1988)

Todos os
sistemas e
serviços
ligados ao
uso
gerencial da
informação

22

Tangíveis,
confiabilidade,
5, descobertos responsabiliempiricamente dade,
segurança e
empatia

Qualidade
percebida

Conteúdo,
acurácia,
pontualidade,
facilidade de
uso e formato
de
apresentação
Documentação,
facilidade de
uso,
funcionalidade,
qualidade nos
resultados,
suporte,
segurança,
desempenho do
usuário
Nível certo de
detalhe,
acurácia,
atualização,
facilidade de
uso,
apresentação,
compatibilidade,
significado,
confusão,
localização,
acesso,
assistência
técnica e
confiabilidade
do sistema

Fonte: SANTANA et al. (2016).

Um dos instrumentos mais utilizado e validado nos últimos anos é o End-User
Computing Satisfaction (EUCS) que foi desenvolvido em 1988 por Doll e Torkzadeh.
Doll e Torkzadeh (1988) em seu artigo informam sobre o desenvolvimento de
um instrumento projetado para medir a satisfação dos usuários que interagem
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diretamente com uma aplicação específica. Esses autores destacam que, ao
desenvolverem o EUCS, tiveram uma preocupação especial em considerar as
seguintes características em relação ao instrumento:
 concentra-se na satisfação com que um produto é fornecido por uma
aplicação específica;
 inclui itens para avaliar a facilidade de uso de uma aplicação específica;
 fornece escalas tipo Likert como uma alternativa à escala diferencial
semântica;
 pode ser usado com uma grande variedade de aplicações;
 é curto, fácil de usar e apropriado para pesquisa e prática acadêmica;
 permite que os pesquisadores explorem as relações entre a satisfação da
computação do usuário final e variáveis independentes plausíveis.
Doll

e

Torkzadeh

(1988)

revisaram

trabalhos

anteriores

de

vários

pesquisadores com o objetivo de formar um modelo próprio. Com base nessa revisão
foram gerados, inicialmente, 31 itens para medir percepções do usuário final. Foram
acrescentados mais sete itens para medir facilidade de uso de uma aplicação e duas
questões globais de satisfação total percebida e sucesso da aplicação, totalizando
assim 40 assertivas iniciais. Os autores submeteram as 40 assertivas a análise
qualitativa e validação em teste-piloto, reduzindo-as para 18 assertivas. Após a
Análise Fatorial Exploratória (AFE), aplicada pelos autores, chegou-se ao resultado
de 12 assertivas, constituindo cinco fatores, que mediam cinco dimensões
fundamentais de satisfação do usuário final: conteúdo, precisão, formato, facilidade
de uso e pontualidade.
Esse procedimento estatístico pode ser visualizado no esquema da Figura 23.
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Figura 23 – Instrumento Final com 12 itens de Doll e Torkzadeh (1988)
Satisfação do usuário
final de computação
(EUCS)

Conteúdo

C1

C2

C3

C4

A1

Facilidade
de Uso

Formato

Acurácia

A2

F1

F2

E1

Pontualidade

E2

T1

T2

CONTEÚDO

ACURÁCIA

Fonte: O autor (2017) adaptado de DOLL; TORKZADEH (1988).

No artigo produzido por Santana et al. (2016), no entanto, os autores optaram
por não utilizar esse instrumento com os 12 itens (ANEXO B) de Doll e Torkzadeh
(1988), mas sim a versão original com as 40 assertivas (ANEXO C).
No processo de validação do instrumento, a primeira etapa do estudo de 2016
consistiu em traduzir as 40 assertivas do inglês para o português e de novo para o
inglês. O trabalho foi realizado por um especialista tradutor e avaliado por três juízes
acadêmicos e experientes da área de Sistemas de Informações.
Em seguida, essas 40 assertivas foram distribuídas em um questionário,
respondidas pelos participantes do estudo, onde foi utilizada uma escala de Likert com
11 pontos (0 a 10 – ilustrando discordância ou concordância total com as assertivas).
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Esse instrumento foi disponibilizado via internet e obteve-se o retorno de 200
questionários respondidos adequadamente. Os dados coletados foram exportados e
analisados com o apoio do software IBM SPSS, versão 15, sendo na sequência
realizados três procedimentos: Análise Fatorial Exploratória, Análise Fatorial
Confirmatória e modelagem de equações estruturadas.
Além dos estudos de Doll e Torkzadeh (1988), o instrumento foi validado em
estudos posteriores de Santana et al. (2016), Abdinnour, Chaparro e Farmer (2005),
Barner (2006). A confiabilidade de consistência interna (alfa de Cronbach) para o
instrumento EUCS estimada nesses estudos foi de 0,92; 0,94; 0,91 e 0,94,
respectivamente, o que estatisticamente falando significa um excelente grau de
confiabilidade.
Ao contrário de Doll e Torkzadeh (1988), que realizaram seu estudo apenas a
partir da Análise Fatorial Exploratória, Santana et al. (2016) registram em seu artigo
que a utilização de duas outras técnicas estatísticas, mais sofisticadas, teve a intenção
de aprimorar as análises.
Cabe destacar que outro estudo que utilizou o instrumento de Doll e Torkzadeh
(1988) foi o de Abdinnour, Chaparro e Farmer (2005). Este teve como o objetivo
revisar e revalidar o EUCS para medir a satisfação com um site. Análises fatoriais de
confirmação e análises de invariância foram realizadas para testar a confiabilidade,
validade e generalização do EUCS revisado. Os resultados mostram que o EUCS é
um instrumento válido e robusto no ambiente da Web, mas que um dos subfatores, a
pontualidade, precisará de aprimoramento adicional no futuro. Para acomodar as
especificidades da satisfação do usuário do site, pequenas alterações foram feitas na
redação dos itens EUCS originais. As alterações envolveram o uso do tempo passado
para vários itens, referindo-se à satisfação do site (em vez da satisfação do sistema)
quando apropriado. O coeficiente de confiabilidade α para o EUCS adaptado foi de
0,94 neste estudo.

3.4 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
O instrumento utilizado nesta avaliação, com base em estudos anteriores, foi
construído com propósito de melhor atender ao objetivo descrito e responder as
questões avaliativas formuladas. Para isso, passou por pequenas adaptações,
especialmente a troca do termo sistema por aplicativo.
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3.4.1 Questionário
Neste estudo, o instrumento selecionado para propiciar a coleta dos dados foi
o questionário com perguntas fechadas e uma única pergunta aberta.
Os questionários possuem características de elaboração e de
aplicação que representam vantagens para o uso do instrumento. As
perguntas, tecnicamente elaboradas, favorecem a obtenção de
respostas mais precisas. Os respondentes encontram maior liberdade
e segurança na apresentação de suas respostas porque, em geral,
são informados que têm o anonimato preservado. (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 27).

Utilizou-se, assim, a versão traduzida do estudo produzido por Santana et al.
(2016), com as 40 assertivas do instrumento de Doll e Torkzadeh (1988).
Quadro 2 – Versão original de Doll e Torkzadeh (1988) traduzida
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Itens
O sistema é flexível.
O sistema fornece informações desatualizadas.
Os erros cometidos são fáceis de serem corrigidos.
Gosto de usar o sistema.
A forma pela qual os resultados são apresentados é adequada.
O sistema é difícil de ser usado.
Estou satisfeito com a precisão dos resultados que o sistema fornece.
As informações estão claras no sistema.
Estou contente com o formato (layout) das informações apresentadas.
O sistema é preciso (exato, correto).
O sistema fornece as informações suficientes que você precisa no trabalho.
O sistema fornece informações atualizadas.
Eu confio nas informações fornecidas pelo sistema.
Eu obtenho as informações que preciso no tempo certo.
É importante (relevante) a forma pela qual os dados são apresentados.
Os resultados mostrados são confiáveis.
O sistema fornece muita informação.
A informação é atualizada.
O sistema fornece informações que parecem ser exatamente o que preciso.
O sistema é bom no que se propõe.
O sistema é fácil de usar.
O sistema é simples (possui interface amigável).
Os relatórios são completos.

(Continua)
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(Conclusão)
Nº
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Itens
O sistema fornece a informação que necessito de forma precisa.
O sistema é eficiente.
Os resultados apresentados pelo sistema são fáceis de serem entendidos.
O sistema apresenta problemas.
O sistema se adequa às minhas necessidades.
O sistema é de difícil interação.
O sistema fornece informações que são fáceis de serem entendidas.
O sistema é confiável.
Eu gostaria que as informações fossem mais sucintas (resumidas, objetivas).
As informações do sistema suprem a minha necessidade.
A informação que recebo precisa ser conferida, revista, corrigida.
O sistema é seguro.
Eu gostaria que o sistema fosse modificado ou redesenhado (refeito).
Os relatórios que o sistema fornece estão desatualizados.
Estou Satisfeito com o Sistema
A forma (interface) do sistema deve ser mudada.
Obtenho as informações em tempo hábil.

Fonte: O autor (2017).

Após uma análise minuciosa dos itens (Quadro 2), decidiu-se por eliminar seis
deles (em negrito) por não se adequarem ao objeto deste estudo avaliativo. Assim o
instrumento aplicado ficou com 34 assertivas e uma questão mista criada pelo autor.
Da mesma forma que no estudo de Abdinnour, Chaparro e Farmer (2005) o
termo sistema foi substituído por site, este estudo substituiu sistema por aplicativo.
O questionário (APENDICÊ C) foi aplicado por meio do software
SurveyMonkey, que facilitou o processo quantitativo e qualitativo de análise dos
dados. Sua aplicação foi via e-mails e pelo próprio aplicativo para os respondentes.
Para cada item foi formulada uma escala tipo Likert de cinco pontos, segundo
a qual os usuários foram solicitados a informar onde suas respostas se encaixavam
entre os cinco níveis apresentados (Figura 24).
Figura 24 – Escala de Likert utilizada no questionário pelo autor

Fonte: O autor (2017).
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A Figura 25 mostra o caminho e procedimentos que precederam a aplicação
do instrumento propriamente dito, em função de alguns cuidados exigidos para a
realização de um trabalho acadêmico.
Figura 25 – Fluxograma do questionário aplicado pelo autor

Fonte: O autor (2017).

Considerando a pergunta sobre a utilização ou não do aplicativo, fundamental
para a realização do estudo avaliativo, os respondentes poderiam ser conduzidos a
dois desfechos. Os que responderam que não utilizam o aplicativo eram direcionados
para a pergunta Por que motivo você não utiliza o aplicativo SESOP-Campus HU2?,
mista, onde eram solicitados a relatarem suas razões e encerravam sua participação.
Aqueles que responderam que o utilizavam eram direcionados para as 34 assertivas
do instrumento avaliativo, conforme a Figura 26.
Figura 26 – Fluxograma do questionário após responder se utilizava ou não o aplicativo

Fonte: O autor (2017).
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3.4.2 Validação do Questionário
A validação do questionário é uma etapa fundamental para garantir, entre
outras coisas, que o instrumento está medindo o que se propõe a medir. Neste caso
específico, ao utilizar o mesmo instrumento já validado e pré-testado em outros
estudos, não houve a necessidade de se cumprir essa etapa. A substituição de um
termo (sistema) por outro (aplicativo), não compromete os resultados encontrados
como mostrado anteriormente por Abdinnour, Chaparro e Farmer (2005).

3.4.3 Aplicação do Instrumento
O questionário online (APÊNDICE C) foi disponibilizado para avaliação no dia
23 de agosto de 2017 por meio do software SurveyMonkey onde os respondentes
puderam acessar diretamente pelo aplicativo ou clicando no próprio e-mail que foi
enviado aos respondentes.
A Tabela 2 apresenta o quantitativo de respondentes deste estudo.
Tabela 2 – Quantitativo de responsáveis e alunos que responderam ao Questionário
Pais Alunos Total
Total de Respostas
268
267
535
Não concordaram em participar - Termo
4
2
6
Respostas Incompletas
54
32
86
Respostas Completas
210
233
443
Utilizam o Aplicativo
160
101
261
Não utilizam o Aplicativo
50
132
182
Fonte: O autor (2017).

Do total de 535 respondentes, seis não concordaram em participar, tendo
selecionado a opção ‘não concordo’ no Termo e Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) e 86 não completaram o questionário. Obteve-se, assim, 443 respostas
completas, das quais 261 responderam que utilizam o aplicativo e 182 que não
utilizam o aplicativo.

3.4.4 Análise Multivariada de Dados
Segundo Hair Júnior et al. (2009), a Análise Multivariada se refere a todas as
técnicas estatística que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre
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indivíduos ou objetos sob investigação. Assim, qualquer análise simultânea de mais
do que duas variáveis pode ser considerada, a princípio, como multivariada.
 Análise Fatorial
A análise fatorial é uma abordagem estatística que pode ser utilizada para
examinar os padrões ou relações latentes para um grande número de variáveis e
determinar se a informação pode ser condensada ou resumida a um conjunto menor
de fatores. O objetivo é encontrar um meio de condensar a informação contida em
várias variáveis originais em um conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores) com
uma perda mínima de informação (HAIR JUNIOR et al., 2009).
 Fatores
Fatores representam uma composição de muitas variáveis. Quando foi obtida
uma solução fatorial aceitável na qual todas as variáveis têm uma carga significante
sobre um fator, o pesquisador tenta designar algum significado para o padrão de
cargas fatoriais. Variáveis com cargas mais elevadas são consideradas mais
importantes e têm maior influência sobre o nome ou rótulo selecionado para
representar um fator (HAIR JUNIOR et al., 2009).
De acordo com Figueiredo e Silva Júnior (2010), alguns requisitos são
necessários para a utilização da análise fatorial: a) verificar a adequabilidade da base
de dados; b) determinar a técnica de extração e o número de fatores a serem extraídos
e c) decidir sobre o tipo de rotação dos fatores.
Para analisar os 34 itens do instrumento de avaliação foi feita uma Análise de
Fatores com o auxílio do software SPSS.
Além do coeficiente de Alfa Cronbach, foram utilizados mais dois testes
estatísticos para verificar se os dados obtidos são adequados a esse tipo de análise.
O primeiro deles, o teste de esfericidade de Bartlett, é um teste estatístico que verifica
a presença de correlações entre as variáveis. Ele fornece a significância estatística de
que a matriz de correlação tem correlações significantes entre pelo menos algumas
das variáveis. Um teste de esfericidade de Bartlett estatisticamente significante (sign.
< 0,05) indica se há ou não correlações suficientes entre as variáveis para se continuar
a análise (HAIR JUNIOR et al., 2009).
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O segundo teste, chamado de índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cujos valores
variam entre 0 e 1, indica a adequabilidade da análise fatorial (FIELD, 2009). Um valor
próximo de 1 indica que padrões de correlações são relativamente compactos, assim,
a análise de fatores deveria dar preferência a valores distintos e confiáveis. De acordo
com Moraes (2017), diversos autores apontam outros valores aceitáveis para este
teste como mostra a Tabela 3.
Tabela 3 - Critérios de recomendação para valores de teste de KMO
Autor
Palant (2007)
Field (2009)

Condição
Valor Considerável aceitável
Limite razoável
0,6
Excelente
0,90→1,00
Bom
0,80→0,89
Mediano
0,70→0,79
Medíocre
0,60→0,69
Ruim
0,50→0,59
Inadequado
0,40→0,49
Hair Júnior et al. (2006) Aceitável
Acima de 0,50
Altamente recomendável
Acima de 0,80
Fonte: MORAES (2017).

 Tamanho da Amostra
Considerando o tamanho da amostra e o nível de confiança de 95%, algumas
diretrizes devem ser seguidas para a identificação de cargas fatoriais significativas em
cada fator. A Tabela 4 contém os tamanhos de amostra necessários para cada valor
de carga fatorial ser considerado significante (HAIR JUNIOR et al., 2009).
Tabela 4 - Diretrizes para identificação de cargas fatoriais significantes com base em
tamanho de amostra
Carga fatorial
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
a Significância

Tamanho da amostra necessário
para significânciaa
350
250
200
150
120
100
85
70
60
50

se baseia em um nível de significância (α) de 0,05, um nível
de poder de 80%, e erros-padrão considerados como o dobro daqueles de
coeficientes de correlação convencionais.
Fonte: HAIR JUNIOR et al. (2009).
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 Rotação de Fatores
Hair Júnior et al. (2009) definem a rotação de fatores como a ferramenta mais
importante na interpretação de fatores e descrevem o seu funcionamento.

O termo rotação significa exatamente o que sugere. Especificamente,
os eixos de referência dos fatores são rotacionados em torno da
origem até que alguma outra posição seja alcançada. Como
anteriormente indicado, as soluções de fatores não-rotacionados
extraem fatores na ordem de sua variância extraída. O primeiro fator
tende a ser um fator geral com quase toda variável com carga
significante, e explica a quantia maior de variância. O segundo fator e
os seguintes são então baseados na quantia residual de variância.
Cada fator explica porções sucessivamente menores de variância. O
efeito final de rotacionar a matriz fatorial é redistribuir a variância dos
primeiros fatores para os últimos com o objetivo de atingir um padrão
fatorial mais simples e teoricamente mais significativo. (HAIR JUNIOR
et al., 2009, p.116).

O primeiro fator resume o melhor das relações lineares observadas. O segundo
fator resume a segunda melhor combinação linear das variáveis, sendo a combinação
que explica a maior parte da variância que ainda não consegue ser explicada após a
extração do 1º fator e assim sucessivamente.
A escolha pela Análise Fatorial na realização deste estudo avaliativo foi
baseada no fato de que o conceito de satisfação é um conceito subjetivo não
mensurável diretamente e que mensurar as variáveis isoladamente não responderiam
ao grau de satisfação dos respondentes.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos da aplicação do
questionário com a finalidade de responder às questões avaliativas. Os dados foram
analisados separadamente, por segmento de pais/responsáveis e por segmento de
discentes. Além disso, é feita uma análise dos respondentes que não utilizam o
aplicativo e da única pergunta mista do questionário.

4.1 PERFIL DO RESPONDENTE
As cinco primeiras questões do questionário foram destinadas à identificação
dos respondentes (pais ou discentes), turno, série, turma dos discentes e em qual
equipamento utiliza o aplicativo ou se não utiliza.
Tabela 5 – Percentual de respondentes por ano/série
Série/Ano
Escolar
6º Ano EF
7º Ano EF
8º Ano EF
9º Ano EF
1º Ano EM
2º Ano EM
3º Ano EM
Total

Pais/responsáveis

Discentes

Total

28
24
35
24
22
17
10
160

2
12
22
19
15
18
13
101

30
36
57
43
37
35
23
261

Percentual
(%)
11,5
13,8
21,8
16,5
14,2
13,4
8,8
100,0

Fonte: O autor (2017).

Dos 443 respondentes, 261 afirmaram utilizar o aplicativo. Desses 160 são
pais/responsáveis e 101 são estudantes, conforme a Tabela 5. Esse foi o quantitativo
utilizado para a Análise de Fatores, ou seja, aqueles que responderam por completo
o questionário e que utilizam o aplicativo.
Os percentuais mostram que estudantes do 8º ano e seus responsáveis estão
entre aqueles que mais utilizam o aplicativo. Considerando os turnos, 55,2% são
estudantes e pais/responsáveis do turno da manhã; 34,9% do turno da tarde e 10,0%
do turno da noite.
Com relação ao equipamento no qual utiliza, mais frequentemente, o aplicativo
SESOP-Campus HU2, 88,5% responderam que acessam o aplicativo pelo celular
(smartphone), 10,0% pelo computador de mesa (desktop, notebook ou netbook) e
1,5% pelo Tablet.
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4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO
A técnica utilizada para a análise das 34 perguntas do questionário foi a Análise
de Fatores. Seu principal objetivo é a redução de dimensionalidade, facilitando assim
a interpretação dos resultados. Com o objetivo de investigar possíveis diferenças entre
os dois grupos de respondentes, essa técnica foi utilizada, separadamente, para o
grupo de pais/responsáveis e grupo de estudantes.

4.2.1 Análise das respostas do segmento Pais/Responsáveis
A técnica de Análise Fatorial foi feita com o auxílio do software SPSS.
A primeira etapa constituiu em verificar a adequação da aplicação dessa
técnica aos dados disponíveis. Isso foi feito por meio dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett, cujos os resultados contam no Tabela 6.
Tabela 6 – Teste de KMO e Bartlett – Segmento Pais/Responsáveis
Teste de KMO e Bartlett
Medidas realizadas
Resultados obtidos
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de
0,957
adequação de amostragem
Aprox. Qui-quadrado
5711,552
Teste de esfericidade de Bartlett –
gl
465
significância
Sig.
0,000
Fonte: O autor (2017)

Conforme os critérios de recomendação para valores de teste de KMO (Tabela
3), o resultado obtido foi de 0,957, considerado excelente (FIELD, 2009) e altamente
recomendável (HAIR JUNIOR et al., 2009).
Da mesma forma, o teste de esfericidade de Bartlett ficou bem abaixo de 0,05,
mostrando que os resultados são estatisticamente significativos.
A exemplo de estudos anteriores, para este grupo amostral, o valor do alfa de
Cronbach foi de 0,954, podendo ser classificada como tendo alta confiabilidade
(Tabela 7).
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Tabela 7 – Alfa de Cronbach – Segmento Pais/Responsáveis
Alfa de
Cronbach
0,954

Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach com base em
itens padronizados
0,954

Nº de Itens
31

Fonte: O autor (2017)

Em um primeiro momento foram analisadas as 34 assertivas respondidas pelo
segmento de Pais/Responsáveis e detectadas aquelas que apresentaram valores de
comunalidades inferiores a 0,50. Quanto menor a comunalidade, menor é o poder de
explicação da variável pelo fator. Por essa razão, é recomendável que essas variáveis
sejam retiradas da análise e um novo procedimento seja realizado. Neste caso, as
assertivas 25, 27 e 37 foram retiradas da análise por apresentarem valores
respectivamente de 0,470; 0,455 e 0,392.
Quadro 3 – Comunalidades – Pais/Responsáveis
Comunalidades
Inicial Extração
29) O aplicativo é bom no que se propõe.
1,000
0,859
O aplicativo fornece informações que são fáceis de serem
35)
1,000
0,838
entendidas.
23) Estou satisfeito com o aplicativo.
1,000
0,833
O aplicativo fornece a informação que necessito de forma
7)
1,000
0,828
precisa.
15) O aplicativo é fácil de usar.
1,000
0,810
Estou satisfeito com a precisão das informações que o aplicativo
11)
1,000
0,807
fornece.
31) O aplicativo é eficiente.
1,000
0,798
O aplicativo fornece informações que parecem ser exatamente o
8)
1,000
0,797
que preciso.
As informações apresentadas pelo aplicativo são fáceis de serem
32)
1,000
0,796
entendidas.
34) O aplicativo se adequa às minhas necessidades.
1,000
0,788
30) As informações são completas.
1,000
0,785
9) O aplicativo fornece informações suficientes.
1,000
0,784
36) O aplicativo é confiável.
1,000
0,781
14) O aplicativo é simples (possui uma interface amigável).
1,000
0,770
13) As informações estão claras no aplicativo.
1,000
0,769
17) O aplicativo fornece informações atualizadas.
1,000
0,767
16) Eu obtenho as informações que preciso no tempo certo.
1,000
0,750
12) A forma pela qual as informações são apresentadas é adequada. 1,000
0,743
A informação que recebo precisa ser conferida, revista e
24)
1,000
0,742
corrigida.
Estou contente com o formato (lay out) das informações
21)
1,000
0,720
apresentadas.
22) O aplicativo fornece informações desatualizadas.
1,000
0,713
28) A informação é atualizada.
1,000
0,689

(Continua)
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(Conclusão)
6)
18)
10)
19)
39)
38)
20)
26)
33)

Comunalidades
Inicial Extração
As informações do aplicativo suprem a minha necessidade.
1,000
0,684
Eu confio nas informações fornecidas pelo aplicativo.
1,000
0,665
O aplicativo é preciso (exato, correto).
1,000
0,660
O aplicativo é difícil de ser usado.
1,000
0,653
Obtenho as informações em tempo hábil.
1,000
0,644
Eu gostaria que o aplicativo fosse modificado ou redesenhado
1,000
0,628
(refeito).
Gosto de usar o aplicativo.
1,000
0,625
As informações mostradas são confiáveis.
1,000
0,618
O aplicativo apresenta problemas.
1,000
0,572

Método de Extração: análise de Componente Principal.
Fonte: O autor (2017).

O Quadro 4 apresenta os autovalores ordenados da matriz de correlação das
variáveis e o percentual de variância explicada por meio de cada fator. Foram retidos
três fatores que, utilizando o critério de Kaiser-Guttman (>1,0), apresentaram
autovalores maiores do que um. Os três fatores explicam 73,92% da variabilidade dos
dados. Esse percentual é considerado muito bom, pois nas ciências sociais sugerese que a explicação seja de no mínimo 60% da variabilidade.
Quadro 4 – Variância Total Explicada – Pais/Responsáveis

Autovalores iniciais
Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Total

% de
variância

19,129
2.457
1,332
0,913
0,783
0,647
0,559
0,508
0,467
0,420
0,376
0,341
0,308
0,292
0,270
0,247
0,244
0,201

61,707
7,925
4,297
2,946
2,527
2,086
1,804
1,638
1,505
1,356
1,213
1,101
0,993
0,943
0,871
0,798
0,788
0,647

%
cumulativa
61,707
69,632
73,929
76,875
79,402
81,488
83,292
84,930
86,436
87,792
89,005
90,106
91,099
92,042
92,913
93,711
94,499
95,146

Somas de extração de
carregamento ao
quadrado
Total

% de
variância

19,129
2,457
1,332

61,707
7,925
4,297

%
cumulativa
61,707
69,632
73,929

Somas de rotação de
carregamentos ao
quadrado
Total

% de
variância

11,152
7,987
3,779

35,975
25,765
12,189

%
cumulativa
35,975
61,740
73,929

(Continua)
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(Conclusão)
Autovalores iniciais
Componente

Somas de extração de
carregamento ao
quadrado

%
% de
cumuTotal
variância
lativa
19
0,186
0,601
95,747
20
0,172
0,554
96,301
21
0,170
0,548
96,849
22
0,143
0,462
97,311
23
0,128
0,413
97,724
24
0,124
0,401
98,125
25
0,118
0,380
98,505
26
0,098
0,317
98,822
27
0,088
0,284
99,105
28
0,084
0,271
99,376
29
0,073
0,236
99,612
30
0,070
0,225
99,837
31
0,051
0,163
100,000
Método de Extração: análise de Componente Principal.
Fonte: O autor (2017).
Total

% de
variância

%
cumulativa

Somas de rotação de
carregamentos ao
quadrado
Total

% de
variância

%
cumulativa

A partir da Análise da matriz de componentes (Quadro 5) foi possível identificar,
em função dos valores das cargas fatoriais, as variáveis que compõem os três fatores
obtidos. Cabe esclarecer que o primeiro fator resume o melhor das relações lineares
observadas entre as variáveis originais. O segundo fator resume a segunda melhor
combinação linear das variáveis após a extração do primeiro fator e assim
sucessivamente.
O Quadro 5 apresenta os fatores, já nomeados em função da dimensão
subjacente às variáveis a eles relacionadas e suas respectivas cargas fatoriais.
Quando uma variável contribui com cargas para dois fatores simultaneamente,
considera-se que ela está mais relacionada com o fator onde apresenta maior carga
fatorial. Assim, por exemplo, o item 34 (o aplicativo se adequa às minhas
necessidades) contribui com cargas nos fatores 1 e 2 (0,760 e 0,452 respectivamente).
Logo, considerando os padrões de respostas do grupo de respondentes, essa
assertiva está mais relacionada com a acurácia do aplicativo do que com a facilidade
de uso.
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Quadro 5 – Definição dos Fatores – Pais/Responsáveis

Fonte: O autor (2017).

A etapa para nomear os fatores é explicada por Hair Júnior et al. (2009) da
seguinte maneira:
Quando é obtida uma solução fatorial aceitável na qual todas as
variáveis têm uma carga significante em um fator, o pesquisador tenta
designar algum significado para o padrão de cargas fatoriais.
As variáveis com cargas mais altas são consideradas mais
importantes e têm maior influência sobre o nome ou rótulo selecionado
para representar um fator. Assim, o pesquisador examina todas as
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variáveis significantes para um fator particular e, enfatizando aquelas
variáveis com maiores cargas, tenta designar um nome ou rótulo para
um fator que reflita com precisão as variáveis com carga naquele fator.
(HAIR JUNIOR et al., 2009, p.122).

A análise fatorial realizada neste estudo apresenta diferenças na quantidade
de fatores e na quantidade de variáveis retidas em cada fator em relação ao estudo
de Santana et al. (2016). Nele foram definidos os seguintes fatores: conteúdo,
acurácia, formato, facilidade de uso e exatidão. Destes, os fatores: acurácia,
facilidade de uso e conteúdo foram os mais significativos para explicar a satisfação
do usuário com o sistema.
Neste estudo, para o segmento de Pais/Responsáveis, foram extraídos três
fatores a partir de um total de 31 variáveis: Acurácia, Facilidade de Uso e Conteúdo.
 Fator 1 - Acurácia
O Fator 1 – Acurácia refere-se à precisão com que o aplicativo apresenta as
informações. Conforme mostra o Quadro 9, esse fator abrangeu 16 variáveis
altamente correlacionadas tratando desse aspecto.
Por ser o primeiro fator a ser extraído, como esperado, tem todas as variáveis
com cargas significativas. Além disso, explica a quantia maior de variância. Assim,
este foi o fator com maior grau de importância para o segmento de Pais/Responsáveis.
Foram calculados pelo SPSS, com base nas respostas desse grupo, os valores
mínimos (-3,5486) e máximos (1,9521) desse fator, a partir dos quais foi arbitrada a
definição dos intervalos a serem considerados no julgamento quanto à acurácia e os
respectivos níveis de julgamento (Tabela 8).
Tabela 8 – Escala de julgamento do fator 1 Acurácia
Limite inferior Limite superior
Nível de julgamento
(-3,55)
(-2,17)
Totalmente Insatisfeito
(-2,17)
(-0,79)
Parcialmente Insatisfeito
(-0,79)
(0,59)
Parcialmente Satisfeito
(0,59)
(1,96)
Totalmente Satisfeito
Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 4 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto à
Acurácia.
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Gráfico 4 – Percentual representado pelo Fator 1 denominado Acurácia
70%
51,3%

60%
50%
40%

29,4%

30%

15,6%
20%
10%

3,8%

0%
Totalmente Parcialmente Parcialmente
Insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Fonte: O autor (2017)

Totalmente
Satisfeito

O Gráfico 4 indica que mais de 80% dos respondentes estão parcialmente
satisfeitos ou totalmente satisfeitos com a precisão das informações apresentadas no
aplicativo. Outros 19,4% demonstraram estar totalmente insatisfeitos ou parcialmente
insatisfeitos.
 Fator 2 – Facilidade de Uso
O Fator 2 - Facilidade de Uso refere-se à facilidade que o usuário tem para
operar o aplicativo. Este segundo fator foi obtido, em ordem decrescente de
importância, e é o melhor resumo dos dados originais, quanto a variância inicial
existente, após a extração do primeiro fator.
Os valores mínimos (-3,7682) e máximos (2,6568) do fator 2 Facilidade de Uso,
calculados pelo SPSS, com base nas respostas desse grupo, foram utilizados para
arbitrar a definição dos intervalos a serem considerados no julgamento do fator e os
respectivos níveis de julgamento (Tabela 9).
Tabela 9 – Escala de julgamento do fator 2 Facilidade de Uso
Limite inferior Limite superior
Nível de julgamento
(-3,77)
(-2,16)
Totalmente Insatisfeito
(-2,16)
(-0,55)
Parcialmente Insatisfeito
(-0,55)
(1.06)
Parcialmente Satisfeito
(1,06)
(2,66)
Totalmente Satisfeito
Fonte: O autor (2017).
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O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto à
Facilidade de Uso.
Gráfico 5 – Percentual representado pelo Fator 2 denominado Facilidade de Uso
63,1%

70%

60%
50%
40%
21,9%

30%
20%
10%

11,3%
3,8%

0%
Totalmente Parcialmente Parcialmente
Insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Fonte: O autor (2017).

Totalmente
Satisfeito

Os dados mostram que 74,4% dos respondentes estão parcialmente satisfeitos
ou totalmente satisfeitos quanto à facilidade para operar o aplicativo. Demonstraram
estar parcialmente insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos com essa característica do
aplicativo 25,7% dos respondentes.
 Fator 3 – Conteúdo
O Fator 3 – Conteúdo refere-se à qualidade das informações apresentadas
pelo aplicativo.
Foram calculados pelo SPSS, com base nas respostas desse grupo, os valores
mínimos (-5,0392) e máximos (1,1915) desse fator, a partir dos quais foi arbitrada a
definição dos intervalos a serem considerados no julgamento do conteúdo abordado
e os respectivos níveis de julgamento (Tabela 10).
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Tabela 10 – Escala de julgamento do fator 3 Conteúdo
Limite inferior Limite superior
(-5,04)
(-3,48)
(-1,92)
(0,36)

(-3,48)
(-1,92)
(0,36)
(1,20)

Nível de julgamento
Totalmente Insatisfeito
Parcialmente Insatisfeito
Parcialmente Satisfeito
Totalmente Satisfeito

Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto ao
Conteúdo.
Gráfico 6 – Percentual representado pelo Fator 3 denominado Conteúdo
79,4%
70%

60%
50%
40%
30%
15,0%
20%
10%

1,3%

4,4%

0%
Totalmente
Insatisfeito

Parcialmente Parcialmente
Insatisfeito
Satisfeito

Totalmente
Satisfeito

Fonte: O autor (2017).

O conteúdo apresentado no aplicativo foi a dimensão melhor avaliada pelos
usuários. Praticamente 95% dos usuários demonstraram estar totalmente satisfeitos
ou parcialmente satisfeitos.

4.2.2 Análise das respostas do segmento Discentes
Para o segmento discente também foi verificada a adequação da aplicação da
Análise Fatorial por meio dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de
esfericidade de Bartlett.
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Tabela 11 – Teste de KMO e Bartlett – Segmento Discentes
Teste de KMO e Bartlett
Medidas realizadas
Resultados obtidos
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de
adequação de amostragem
Aprox. Qui-quadrado
Teste de esfericidade de
Bartlett – significância

gl
Sig.

0,871
3063,608
496
0,000

Fonte: O autor (2017).

Igualmente, de acordo com os critérios de recomendação para valores de teste
de KMO, o valor obtido de 0,871 é considerado bom e altamente recomendável. O
teste de esfericidade de Bartlett ficou bem abaixo dos 0,05 de significância, indicando
resultados estatisticamente significativos.
Também para este grupo amostral, o valor obtido de alfa de Cronbach foi de
0,904, classificado como tendo uma confiabilidade elevada, como mostra a Tabela 12.
Tabela 12 – Alfa de Cronbach – Segmento Discentes
Estatísticas de confiabilidade
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base em itens padronizados Nº de Itens
0,904
0,931
32
Fonte: O autor (2017).

Na primeira análise de redução de fatores, foram extraídos seis fatores sendo
que a variável 18 (eu confio nas informações fornecidas pelo aplicativo) havia ficado
isolada no fator seis. Como não é recomendável manter um fator apenas com uma
variável, ela foi retirada da base e uma segunda análise foi feita. Dessa vez, foram
extraídos cinco fatores, tendo a variável 25 (o aplicativo é eficiente) ficada isolada no
fator cinco. Pela mesma razão, a variável 25 foi retirada da base e uma terceira análise
foi realizada. Após novos ajustes, a quarta análise deu origem a quatro fatores.
O Quadro 6 apresenta os autovalores ordenados da matriz de correlação das
variáveis e o percentual de variância explicada por meio de cada fator. Os quatro
fatores explicam 68,717% da variabilidade dos dados. Esse percentual, embora mais
baixo que o anterior (73,92%), relativo aos pais/responsáveis, está dentro do que
recomenda a literatura para estudos na área de Ciências Sociais, cujo valor mínimo
deve girar em torno de 60% da variabilidade.
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Quadro 6 – Variância Total Explicada – Discentes
Variância total explicada
Autovalores iniciais
% de
%
variância cumulativa

Somas de extração de
carregamentos ao quadrado
% de
%
variância cumulativa

Total

% de
variância

% cumulativa

40,837

6,902

21,570

21,570

57,964

5,467

17,085

38,654

6,053

64,016

5,292

16,537

4,701

68,717

4,328

13,525

55,191
68,717

Componente

Total

1

13,068

40,837

40,837

13,068

40,837

2

5,481

17,127

57,964

5,481

17,127

3

1,937

6,053

64,016

1,937

4

1,504

4,701

68,717

1,504

5

1,105

3,454

72,171

6

0,981

3,064

75,235

7

0,886

2,767

78,002

8

0,753

2,353

80,355

9

0,686

2,143

82,498

10

0,651

2,035

84,533

11

0,620

1,937

86,470

12

0,476

1,486

87,956

13

0,451

1,409

89,365

14

0,406

1,269

90,634

15

0,347

1,083

91,718

16

0,325

1,015

92,732

17

0,280

0,876

93,608

18

0,262

0,819

94,428

19

0,248

0,776

95,203

20

0,226

0,706

95,909

21

0,210

0,655

96,565

22

0,165

0,515

97,080

23

0,159

0,496

97,576

24

0,141

0,441

98,017

25

0,132

0,412

98,429

26

0,103

0,321

98,750

27

0,100

0,314

99,064

28

0,088

0,274

99,338

29

0,077

0,242

99,580

30

0,063

0,198

99,778

31

0,043

0,134

99,912

Total

Somas de rotação de
carregamentos ao quadrado

32

0,028
0,088
100,000
Método de Extração: análise de Componente Principal.

Fonte: O autor (2017).

As

comunalidades

analisadas

das

variáveis

do

segmento

Discente

apresentaram valores acima de 0,50, conforme recomendado. Quanto maior a
comunalidade, maior será o poder de explicação daquela variável pelo fator.
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Quadro 7 – Comunalidades – Discentes
Comunalidades
19) O aplicativo é difícil de ser usado.
33) O aplicativo apresenta problemas.
31) O aplicativo é eficiente.
29) O aplicativo é bom no que se propõe.
30) As informações são completas.
22) O aplicativo fornece informações desatualizadas.
24) A informação que recebo precisa ser conferida, revista e corrigida.
32) As informações apresentadas pelo aplicativo são fáceis de serem entendidas.
38) Eu gostaria que o aplicativo fosse modificado ou redesenhado (refeito).
8) O aplicativo fornece informações que parecem ser exatamente o que preciso.
35) O aplicativo fornece informações que são fáceis de serem entendidas.
13) As informações estão claras no aplicativo.
37) Eu gostaria que as informações fossem mais sucintas (resumidas, objetivas).
23) Estou satisfeito com o aplicativo.
26) As informações mostradas são confiáveis.
14) O aplicativo é simples (possui uma interface amigável).
7) O aplicativo fornece a informação que necessito de forma precisa.
12) A forma pela qual as informações são apresentadas é adequada.
9) O aplicativo fornece informações suficientes.
34) O aplicativo se adequa às minhas necessidades.
16) Eu obtenho as informações que preciso no tempo certo.
6) As informações do aplicativo suprem a minha necessidade.
28) A informação é atualizada.
20) Gosto de usar o aplicativo.
11) Estou satisfeito com a precisão das informações que o aplicativo fornece.
17) O aplicativo fornece informações atualizadas.
15) O aplicativo é fácil de usar.
21) Estou contente com o formato (layout) das informações apresentadas.
27) O aplicativo fornece muita informação.
36) O aplicativo é confiável.
39) Obtenho as informações em tempo hábil.
10) O aplicativo é preciso (exato,correto).
Método de Extração: análise de Componente Principal.
Fonte: O autor (2017).

Inicial
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Extração
0,911
0,907
0,810
0,780
0,764
0,760
0,759
0,756
0,756
0,749
0,747
0,728
0,715
0,711
0,698
0,692
0,678
0,666
0,665
0,663
0,656
0,642
0,639
0,618
0,600
0,587
0,583
0,583
0,557
0,545
0,541
0,523

A partir da Análise da matriz de componentes (Quadro 8) foi possível identificar,
em função dos valores das cargas fatoriais, as variáveis que compõem os quatro
fatores obtidos. Esses matriz apresenta os fatores, já nomeados em função da
dimensão subjacente às variáveis a ele relacionadas e suas respectivas cargas
fatoriais.
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Quadro 8 – Definição dos Fatores – Discentes

Fonte: O autor (2017).

Neste estudo, para o segmento de Discentes, foram extraídos quatro fatores a
partir de um total de 32 variáveis: Facilidade de Uso, Acurácia, Conteúdo e
Formato.
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 Fator 1 – Facilidade de Uso
O Fator 1 – Facilidade de Uso refere-se à facilidade que o usuário tem para
operar o aplicativo. Conforme mostra o Quadro 9, este fator abrangeu 10 variáveis
altamente correlacionadas tratando desse aspecto.
Por ser o primeiro fator a ser extraído, tem todas as variáveis com cargas
significativas, como esperado. Além disso, explica a quantia maior de variância. Este
foi o fator com maior grau de importância para o segmento de Discentes.
Os valores mínimos (-4,9211) e máximos (1,5878) desse fator, calculados pelo
SPSS, com base nas respostas desse grupo, foram utilizados para definir
arbitrariamente, os intervalos de classe a serem considerados no julgamento da
facilidade de uso e os respectivos níveis de julgamento (Tabela 13).
Tabela 13 – Escala de julgamento do fator 1 Facilidade de Uso
Limite inferior Limite superior
Nível de julgamento
(-4,93)
(-3,30)
Totalmente Insatisfeito
(-3,30)
(-1,67)
Parcialmente Insatisfeito
(-1,67)
(-0,04)
Parcialmente Satisfeito
(-0,04)
(1,59)
Totalmente Satisfeito
Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 7 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto à
Facilidade de Uso.
Gráfico 7 – Percentual representado pelo Fator 1 denominado Facilidade de Uso
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Fonte: O autor (2017).
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66

O Gráfico 7 mostra que 66,3% dos respondentes estão totalmente satisfeitos
com a facilidade de uso proporcionada pelo aplicativo. Outros 27,7% demonstraram
estar parcialmente satisfeitos. Demonstraram algum grau de insatisfação apenas
6,0% dos respondentes.
 Fator 2 – Acurácia
O Fator 2 - Acurácia refere-se à precisão com que o aplicativo apresenta as
informações.
Foram calculados pelo SPSS, com base nas respostas dos discentes, os
valores mínimos (-2,7318) e máximos (1,9399) desse fator, a partir dos quais foram
definidos, de forma arbitrária, os intervalos a serem considerados no julgamento da
acurácia do aplicativo e os respectivos níveis de julgamento (Tabela 14).
Tabela 14 – Escala de julgamento do fator 2 Acurácia
Limite inferior Limite superior
Nível de julgamento
(-2,74)
(-1,56)
Totalmente Insatisfeito
(-1,56)
(-0,39)
Parcialmente Insatisfeito
(-0,39)
(0,78)
Parcialmente Satisfeito
(0,78)
(1,94)
Totalmente Satisfeito
Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 8 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto à
Acurácia.
Gráfico 8 – Percentual representado pelo Fator 2 denominado Acurácia
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Fonte: O autor (2017).
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A percepção dos discentes quanto à acurácia ficou parecida com a dos
pais/responsáveis.

Enquanto

72,3%

dos respondentes

demonstraram

estar

totalmente satisfeitos ou parcialmente satisfeitos, outros 27,7% afirmaram estar
totalmente insatisfeitos ou parcialmente insatisfeitos.
 Fator 3 – Conteúdo
O Fator 3 – Conteúdo refere-se à qualidade das informações apresentadas
pelo aplicativo.
Os valores mínimos (-0,9133) e máximos (2,7654) desse fator, calculados pelo
SPSS, com base nas respostas desse grupo, foram utilizados para a definição dos
intervalos a serem considerados no julgamento do conteúdo e os respectivos níveis
de julgamento (Tabela 15).
Tabela 15 – Escala de julgamento do fator 3 Conteúdo
Limite inferior Limite superior
Nível de julgamento
(-0,92)
(0,00)
Totalmente Insatisfeito
(-0,00)
(0,92)
Parcialmente Insatisfeito
(0,92)
(1,84)
Parcialmente Satisfeito
(1,84)
(2,77)
Totalmente Satisfeito
Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 9 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto ao
Conteúdo.
Gráfico 9 – Percentual representado pelo Fator 3 denominado Conteúdo
71,3%
70%

60%
50%
40%
30%
13,9%
20%
10%

10,9%
4,0%

0%
Totalmente Parcialmente Parcialmente
Insatisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Fonte: O autor (2017).
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Também aqui, o conteúdo apresentado no aplicativo foi a dimensão melhor
avaliada pelos usuários. Totaliza 85,2% os usuários que demonstraram estar
totalmente satisfeitos ou parcialmente satisfeitos. Apenas 14,9% afirmaram estar
totalmente insatisfeitos ou parcialmente insatisfeitos.
 Fator 4 – Formato
O Fator 4 – Formato refere-se à qualidade da forma pela qual as informações
são apresentadas e manipuladas.
Foram calculados pelo SPSS, com base nas respostas desse grupo, os valores
mínimos (-4,4299) e máximos (3,5676) desse fator, a partir dos quais foram definidos
os intervalos a serem considerados no julgamento do formato do aplicativo e os
respectivos níveis de julgamento (Tabela 16).
Tabela 16 – Escala de julgamento do fator 4 Formato
Limite inferior Limite superior
(-4,43)
(-2,43)
(-0,43)
(1,57)

(-2,43)
(-0,43)
(1,57)
(3,57)

Nível de julgamento
Totalmente Insatisfeito
Parcialmente Insatisfeito
Parcialmente Satisfeito
Totalmente Satisfeito

Fonte: O autor (2017).

O Gráfico 10 apresenta a distribuição dos respondentes em função do
julgamento que fizeram em relação ao aplicativo SESOP-Campus HU2 quanto ao
Formato.
Gráfico 10 – Percentual representado pelo Fator 4 denominado Formato
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A leitura do Gráfico 10 indica que apenas 1,0% dos respondentes estão
totalmente satisfeitos com o formato do aplicativo. Entretanto, outros 80,2%
demonstraram estar parcialmente satisfeitos. Parcialmente insatisfeitos e totalmente
insatisfeitos com o fator julgado, totalizam 18,9% dos respondentes.

4.2.3 Análise dos respondentes que não utilizam o Aplicativo
No instrumento deste estudo avaliativo foi apresentada a pergunta, Em qual
equipamento você utiliza o aplicativo SESOP-Campus HU2 com mais frequência?
Aqueles que responderam ‘Não utilizo o Aplicativo’ eram direcionados para outra
pergunta para saber o motivo pelo qual não o utilizavam.
A Tabela 17 mostra que 41,1% do total de respondentes não utilizam o
aplicativo. Esse percentual tem uma diferença significativa quando são separados por
segmentos. Enquanto entre os Discente 56,7% afirmaram não utilizar, entre os
Pais/Responsáveis esse percentual cai para apenas 23,8%.
Tabela 17 – Quantitativo quanto à utilização ou não do aplicativo
Total de Respostas Completas
Utilizam o aplicativo
Não utilizam o aplicativo
Total

Pais
Discentes
Total
R
%
R
%
R
%
160 76,2% 101 43,3% 261 58,9%
50 23,8% 132 56,7% 182 41,1%
210 100% 233 100% 443 100%

Fonte: O autor (2017).

A Tabela 18 mostra o motivo pelo qual os respondentes não utilizam o
aplicativo. As respostas mais significativas foram do segmento Discente, onde 40,9%
afirmaram não utilizar o aplicativo porque não tem espaço no celular. A opção Outros
foi assinalada por 56,0% dos Pais/Responsáveis e 38,6% dos Discentes.
Tabela 18 – Por que motivo você não utiliza o aplicativo SESOP-Campus HU2?
Por que motivo você não utiliza o aplicativo
“SESOP-Campus HU2”?
R
Não tenho espaço no meu celular (smartphone) 8
Não possuo plano de dados no meu celular
5
(acesso à internet)
Não sei como faço para instalar
9
Outros (especifique)
28
Total
50
Fonte: O autor (2017).

Pais
%
16,0%
10,0%

Discentes
R
%
54 40,9%

R
62

Total
%
34,1%

7

12

6,6%

5,3%

18,0% 20 15,2% 29 15,9%
56,0% 51 38,6% 79 43,4%
100% 132 100% 182 100%
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A opção outros (especifique), da pergunta acima, obteve 79 respostas (Tabela
19).

Destas, 39,2%, entre os dois grupos, responderam que desconheciam o

aplicativo, 21,5% não tinham interesse em utilizá-lo e 39,2% citaram outras respostas
que serão descritas a seguir.
Tabela 19 – Não utilizo o aplicativo por que...outros (especifique)?
Não utilizo o aplicativo porque...
Outros (especifique)
Desconhecia o aplicativo
Não tenho interesse
Outras respostas
Total

R
12
4
12
28

Pais
%
42,9%
14,3%
42,9%
100%

Discentes
R
%
19
37,3%
13
25,5%
19
37,3%
51
100%

R
31
17
31
79

Total
%
39,2%
21,5%
39,2%
100%

Fonte: O autor (2017).

Conforme apresentado na Tabela 19, 39,2% dos respondentes citaram outros
motivos além dos já apresentados. A partir da técnica de nuvem de palavras, que
mostra o grau de frequência que as palavras aparecem, são apresentadas as
respostas dos dois segmentos. Cabe esclarecer que, quanto mais a palavra é citada
pelos respondentes, maior será a sua frequência e o seu destaque na nuvem.
Figura 27 – Outros motivos porque não utilizam o aplicativo

Fonte: O autor (2017).

Com base nos dados apresentados, dos 182 (41,1%) que não utilizam o
aplicativo; 62 (34,1%) alegaram não ter espaço no celular (apesar do aplicativo não
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precisar de espaço para instalá-lo); 31 (17,0%) disseram desconhecer o aplicativo e
29 (15,9%) afirmaram não saber como instalar. Constata-se, assim, que a soma
destes respondentes totaliza 122 (67,0%) que não utilizavam o aplicativo por
desconhecimento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo destina-se a apresentar as conclusões e recomendações do
presente estudo avaliativo. Além disso, a partir das análises realizadas, busca
responder efetivamente às questões avaliativas.

5.1 CONCLUSÕES
Para avaliar o grau de satisfação com o aplicativo SESOP-Campus HU2, a
partir da visão dos usuários (Pais/Responsáveis e Discentes), este estudo dividiu a
avaliação sob a percepção desses dois segmentos. Assim, como era esperado, em
função dos interesses e outras características que distinguem os dois grupos, obtevese graus de satisfação e níveis de julgamento e importância dos fatores distintos.
Para os pais/responsáveis, o Fator 1 (Acurácia) foi o fator com maior grau de
importância, explicando a maior parte da variância dos dados originais, seguido pelo
Fator 2 (Facilidade de Uso) e pelo Fator 3 (Conteúdo). Já para os discentes, o Fator
1 (Facilidade de Uso) foi o fator com maior grau de importância, seguido pelo Fator 2
(Conteúdo), pelo Fator 3 (Acurácia) e, finalmente, pelo Fator 4 (Formato).
Quanto à primeira questão avaliativa (Até que ponto o aplicativo atende as
necessidades dos usuários em relação à comunicação no ambiente escolar?), os
resultados mostraram que os dois segmentos (pais/responsáveis e discentes) estão
parcialmente satisfeitos quanto à acurácia do aplicativo, ou seja, quanto à precisão
com que as informações são apresentadas, mas julgaram positivamente a qualidade
das informações apresentadas pelo mesmo (fator conteúdo). Esses dados mostram
que o aplicativo disponibiliza informações úteis e necessárias para os dois grupos,
necessitando melhorar a precisão.
Quanto à segunda questão avaliativa (Até que ponto o uso do aplicativo facilita
o processo de comunicação no ambiente escolar?), os resultados mostram que o fator
Facilidade de Uso foi melhor avaliado pelos discentes. Essa facilidade em operar o
aplicativo é natural que seja mais evidente entre os jovens. Enquanto 94% dos jovens
avaliaram positivamente essa caraterística do aplicativo, entre os adultos esse
percentual foi de apenas 75%. De qualquer forma, a inferir pelo julgamento feito às
outras caraterísticas do aplicativo, pode-se concluir que a comunicação no ambiente
escolar foi facilitada com essa nova ferramenta.
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5.2 RECOMENDAÇÕES
Embora a avaliação realizada tenha mostrado que o aplicativo SESOP-Campus
HU2 atende as necessidades dos usuários e facilitou o processo de comunicação no
ambiente escolar, cabe apresentar algumas recomendações com base nos resultados
obtidos do estudo:
1) Ampliar a divulgação do aplicativo SESOP-Campus HU2;
2) Elaborar uma apresentação no Campus Humaitá II demonstrando a
utilidade, o conteúdo, as funções e como instalar o aplicativo;
3) Propor à direção do Campus Humaitá II a ampliação do aplicativo e que o
mesmo passe a atender aos demais setores do Campus, tornando-se uma das
ferramentas de comunicação oficial do Campus.
Espera-se, dessa forma, que este estudo possa fomentar o uso do aplicativo
no Campus Humaitá II e nos demais Campi do Colégio Pedro II e a comunicação entre
a direção, estudantes e pais/responsáveis seja potencializada com o auxílio das
tecnologias disponíveis. O smartphone é um exemplo de como isso pode ser feito.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Autorização dos Pais/Responsável pelo (a) aluno (a) menor de 18 anos)

O (A) estudante_____________________________________________________,
do (a) ____ ano/série da Turma:_______sob a sua responsabilidade, está sendo convidado
(a) como voluntário (a) para participar do estudo AVALIAÇÃO DO APLICATIVO SESOPCampus HU2 COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO NO CAMPUS HUMAITÁ II DO
COLÉGIO PEDRO II: a visão dos usuários. O objetivo do presente estudo é avaliar o grau
de satisfação com o aplicativo a partir da visão dos usuários (discentes e pais/responsáveis).
A coleta de dados será realizada por meio de um questionário que faz parte do
processo de elaboração da dissertação do curso de Mestrado Profissional em Avaliação
da Faculdade Cesgranrio. É para este procedimento que o (a) aluno (a) sob sua
responsabilidade está sendo convidado (a) a participar. A participação é voluntária e livre de
qualquer remuneração ou benefício.
O (A) Senhor (a), como responsável pelo (a) o (a) aluno (a), também é livre para
retirar seu consentimento ou interromper a participação dele (a) a qualquer momento. A
recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.
As informações obtidas neste estudo são confidenciais e será assegurado o sigilo
sobre sua participação. Os dados serão analisados de forma agregada e desta forma será
possível garantir o anonimato das informações.
Os benefícios deste estudo avaliativo a partir das informações coletadas poderão
mensurar as necessidades dos usuários (alunos (as) e responsáveis) e fornecerão subsídios
para a continuidade do aplicativo como uma ferramenta de comunicação. O preenchimento
deste questionário poderá expor os participantes a riscos mínimos como cansaço,
desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário, e sentir-se constrangido
em responder alguma pergunta. Se isto ocorrer o (a) aluno (a) poderá interromper o
preenchimento do questionário e retomá-los posteriormente, se assim o desejar. Caso
contrário também estará livre para desistir, a recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de benefícios. O questionário leva em média cinco minutos para
completar.
Caso o aluno (a), mesmo com o consentimento dos seus pais ou responsáveis, se
recuse a participar do estudo ou de uma parte dele, sua vontade será respeitada.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas da UFRJ. As informações com relação à assinatura do TCLE ou os
direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do e-mail: cep.cfch@gmail.com ou
pelo telefone: (21) 3938-5167.
Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o estudo, agora ou a qualquer momento,
por meio do número de telefone ou endereço de e-mail disponível neste termo.
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, autorizo meu
filho (a) – ou criança ou adolescente sob minha responsabilidade – a participar deste estudo.
Rio de Janeiro,_____/_____/2017.
Nome do Responsável:_______________________________________________
Assinatura do Responsável:___________________________________________
Pesquisador responsável: Fabio Fernandes de Carvalho
Telefone: (21) 2536-2804 / 2536-2812 - E-mail: aplicativohu2@gmail.com
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento
(Assinatura do(a) aluno(a) menor de 18 anos)
Prezado (a) aluno (a), você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário
(a), do estudo AVALIAÇÃO DO APLICATIVO SESOP-Campus HU2 COMO FERRAMENTA
DE COMUNICAÇÃO NO CAMPUS HUMAITÁ II DO COLÉGIO PEDRO II: a visão dos
usuários. O objetivo do presente estudo é avaliar o grau de satisfação com o aplicativo a
partir da visão dos usuários (discentes e pais/responsáveis). A coleta de dados será realizada
por meio de um questionário que faz parte do processo de elaboração da dissertação do curso
de Mestrado Profissional em Avaliação da Faculdade Cesgranrio. É para este
procedimento que você está sendo convidado (a) a participar. A participação é voluntária e
livre de qualquer remuneração ou benefício.
A realização do estudo avaliativo é importante para identificar até que ponto o aplicativo
é capaz de atender as necessidades dos usuários minimizando as falhas de comunicação no
ambiente escolar e até que ponto o aplicativo é um recurso facilitador do processo de
comunicação.
Caso aceite participar, você responderá um questionário com perguntas bem objetivas
quanto à utilização, satisfação e insatisfação em relação ao uso do aplicativo. Este
questionário deve levar em média 5 minutos para completar.
O preenchimento deste questionário poderá expor os participantes a riscos mínimos
como cansaço, desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário, e sentir-se
constrangido em responder alguma pergunta. Se isto ocorrer você poderá interromper o
preenchimento do questionário e retomá-los posteriormente, se assim o desejar. Caso
contrário você também é livre para desistir, a recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de benefícios.
Você, mesmo com o consentimento dos seus pais ou responsáveis, se recusar em
participar do estudo ou de uma parte dele, sua vontade será respeitada.
Seu nome, assim como de suas colegas que também participarem do estudo, não será
identificado em nenhum momento, sendo garantido o sigilo. A participação na pesquisa não
acarretará em nenhum custo financeiro a você ou aos seus pais ou responsáveis. Também
não haverá nenhum tipo de compensação financeira relacionada à sua participação. Caso
haja qualquer despesa adicional ela será de responsabilidade do pesquisador.
Os benefícios deste estudo avaliativo a partir das informações coletadas poderão
mensurar as necessidades dos usuários (alunos (as) e responsáveis) e fornecerão subsídios
para a continuidade do aplicativo como uma ferramenta de comunicação.
Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o estudo e sua participação, agora ou a
qualquer momento, por meio do número de telefone ou endereço de e-mail disponível neste
termo.
Eu, ________________________________________________________________
(participante) fui informado (a) dos objetivos do estudo avaliativo acima de maneira clara e
detalhada. Recebi informações a respeito do estudo e esclareci minhas dúvidas. Sei que em
qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar
a decisão de participação se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já
assinado, declaro que concordo em participar desse estudo.
Rio de Janeiro, _______de________________ de 2017.
Assinatura do (a) aluno (a):________________________________________________
Pesquisador responsável: Fabio Fernandes de Carvalho
Telefone: (21) 2536-2804 / 2536-2812
E-mail: aplicativohu2@gmail.com
_________________________________________________________________________
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ (CEP-CFCH) - Avenida Pasteur, 250 – Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar,
sala 30, CEP: 22.290-240 – Bairro: Urca – Rio de Janeiro/RJ. Telefone: (21) 3938-5167. E-mail: cep.cfch@gmail.com
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ANEXOS
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B – Instrumento Final com 12 itens de Doll e Torkzadeh (1988)
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ANEXO C – Instrumento Original com as 40 assertivas de Doll e Torkzadeh
(1988)

