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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a usabilidade do Sistema de Leitura de Atas de
Provas da Fundação Cesgranrio, que é utilizado para o registro das diversas
ocorrências informadas pelos fiscais de sala nas Atas de Provas. O sistema de
informação foi implantado em 2014, sendo inicialmente utilizado em eventos de
pequeno porte. Atualmente abraça grandes eventos, tais como: o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e
inúmeros Concursos Públicos. Considerando a qualidade da informação como
fundamental para as organizações, estas necessitam de sistemas capazes de suprir
essa necessidade. Isso exige que os sistemas sejam de fácil utilização, amigáveis,
que atendam as expectativas e necessidades de seus usuários. Ou seja, que se
preocupem com a usabilidade. Neste estudo avaliativo, a metodologia envolveu a
abordagem avaliativa centrada nos consumidores, particularmente os usuários do
Sistema de Leitura de Atas, e os procedimentos metodológicos incluíram duas etapas
básicas: a aplicação de um questionário e a realização de uma Avaliação Cooperativa.
No questionário foi inserida a Escala SUS (System Usability Scale), objetivando
mensurar o grau de satisfação dos usuários. O índice calculado foi de 76,67 pontos,
considerado bom. Além da escala SUS, outras questões abertas do questionário
ratificaram esse grau de satisfação em relação ao Sistema de Leitura de Atas. A
Avaliação Cooperativa, ouvindo 17 usuários, focou nas outras dimensões da
usabilidade: eficiência e eficácia. Nestes aspectos, as análises mostraram que o
Sistema de Leitura de Atas é eficaz e pode ser aperfeiçoado a fim de torná-lo mais
eficiente.
Palavras-chave: Usabilidade. Interface. Satisfação. Sistemas de Computador.

ABSTRACT
This study’s objective was to evaluate the usability of Fundação Cesgranrio’s Exam
Minute Reading System, which is used to register occurrences during the exams
informed by the classroom inspectors on the exam minute. The Exam Minute Reading
System was implemented in 2014 and was initially used only in small events. Currently
it is used in large events such as the High School National Exam, Basic Education
Evaluation System and countless public tenders. Considering that the information
quality for these organizations is essential, the systems must be capable of fulfilling
this need. This also demands that the systems be user-friendly and meet the
requirements and expectations of its users, in other words, take into account its
usability. This evaluative study’s methodology involved an evaluative approach
focused on consumers, particularly, the Exam Minute Reading System users. The
methodological procedures included two basic steps: the application of a questionnaire
and a cooperative evaluation. The System Usability Scale was applied in the
questionnaire to measure users’ satisfaction. The key figure calculated - 76,67 pointswas considered good. In addition to the System Usability Scale, other open-ended
questions in the questionnaire ratified the users’ satisfactory level regarding the Exam
Minute Reading System. The cooperative evaluation conducted with 17 users focused
on the usability aspects of efficiency and effectiveness. Finally, the analyses showed
that the Exam Minute Reading System is effective and can be enhanced to become
more efficient.
Keywords: Usability. Interface. Satisfaction. Computer systems.
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1 FUNDAÇÃO CESGRANRIO À PROCURA DA EXCELÊNCIA
1.1 BREVE HISTÓRICO
A Fundação Cesgranrio (Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior
do Grande Rio) foi criada em 1971 a partir de uma associação precursora de 12
instituições universitárias, com o intuito de inovar no campo da seleção ao ensino
universitário. O Centro implementou, como projeto-piloto, os primeiros vestibulares
unificados do Grande Rio que, em virtude do grande êxito alcançado no vestibular de
1972, fez com que as Universidades signatárias do Convênio Fundação Cesgranrio
pleiteassem, junto ao Ministério da Educação, a criação de uma fundação privada
autônoma, por elas instituída, que se dedicasse permanentemente à organização dos
exames de acesso ao ensino superior e às correlatas atividades educacionais
(FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2009). A criação foi registrada neste mesmo ano, no
antigo Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação (MEC). Em
1976, passou a ser reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Estadual e, mais
tarde, em 1985, foi reconhecida também como Entidade de Utilidade Pública Federal.
Ao longo dos anos, a Fundação Cesgranrio vem agregando ao seu currículo
atividades em diversas áreas de atuação. Dentre essas atividades destacam-se
concursos públicos, vestibulares, o Mestrado Profissional em Avaliação, certificações,
fóruns, publicações, projetos de avaliação, projetos de pesquisa, projetos de
capacitação de professores e projetos nas áreas de saúde, social e cultural.
Reconhecida nacionalmente pela competência na seleção de recursos
humanos e por sua contribuição para o desenvolvimento da avaliação e da educação
no Brasil, a Fundação Cesgranrio tem sido requisitada a colaborar com órgãos
governamentais (federais, estaduais e municipais) e particulares de todo o país na
área de concursos públicos, vestibulares e avaliações. Em média são realizados 15
processos seletivos por ano, e, a título de exemplificação, de maio de 2014 até junho
de 2015, foram realizados 10 concursos, totalizando 1.215.803 candidatos avaliados
(FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2015).
Paralelamente à expertise conquistada pela Fundação Cesgranrio, cabe
destacar o seu reconhecido profissionalismo na realização de processos seletivos que
permitem o acesso a cargos públicos de modo amplo e democrático. Nesses
processos é assegurada a isonomia de oportunidades a todos os interessados em
concorrer às vagas oferecidas. Da mesma forma, o vestibular, sendo um dos meios
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de acesso ao ensino superior no Brasil, normalmente caracterizado como uma prova
de aferição dos conhecimentos adquiridos nos ensinos fundamental e médio, é
conduzido com toda qualificação técnica requerida.
No que tange às Avaliações Educacionais em larga escala, como o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB); a Prova Brasil; a Avaliação
Nacional de Alfabetização (ANA); o Exame Nacional de Cursos (ENC); algumas
avaliações estaduais e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Fundação
Cesgranrio tem desempenhado um papel fundamental junto ao MEC, viabilizando que
este assuma a responsabilidade que lhe é atribuída pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB). Ou seja:

assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino e de assegurar o processo nacional
de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação
dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino.
(BRASIL, 1996).

Nesse sentido, na medida em que cresce a conscientização de que estes
sistemas se constituem como ferramenta básica para o planejamento, monitoramento
e acompanhamento das políticas públicas, subsidiando a tomada de decisões, fica
evidente o papel relevante da Fundação Cesgranrio nessa área.
Em todas as organizações, à medida que aumenta a complexidade interna e a
do meio ambiente em que atua, há uma tendência a se tornar também mais complexo
o processo de tomada de decisões. Diante dessa realidade, e para fazer face às novas
demandas, a Fundação Cesgranrio tem buscado permanentemente a modernização
de seu Centro de Processamento de Dados, investindo em capacitação de pessoal e
em novas tecnologias. Tal investimento se justifica pela necessidade de sistemas de
informação eficientes, eficazes e que processem grande volume de dados. O objetivo
é evitar ou diminuir a ocorrência de problemas operacionais, táticos e estratégicos nos
eventos sob sua responsabilidade. Não sendo possível eliminá-los totalmente, o
esforço é direcionado para viabilizar a rápida identificação e fornecer subsídios para
avaliar os impactos das decisões a serem tomadas.
Face à uma demanda cada vez maior de serviços, a Fundação Cesgranrio vem
desenvolvendo, em sua área de Tecnologia da Informação (TI), diversos sistemas que
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visam otimizar e dar segurança aos seus diversos segmentos. Dentre esses está
inserido o Sistema de Leitura de Atas, objeto deste estudo.

1.2 AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Entende-se por sistema de informação “um conjunto de componentes interrelacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informações para
proporcionar um mecanismo de realimentação para atingir um objetivo.” (STAIR;
REYNOLDS, 2006, p. 4). No contexto de uso, os sistemas de informações devem
apoiar as estratégias, os processos empresariais, as estruturas e a cultura
organizacional a fim de aumentar o valor dos negócios em um ambiente dinâmico
(SUSSMANN, 2005).
Desde a Segunda Guerra Mundial, onde praticamente começou a era
tecnológica, e principalmente com a popularização dos computadores de uso pessoal,
criou-se a necessidade de as organizações incrementarem a utilização de softwares
cada vez mais bem projetados como ferramenta de competitividade em mercados
altamente dinâmicos. Para O’Brien (2004, p. 3) “[...] os Sistemas e Tecnologias de
Informação tornaram-se componentes vitais quando se pretende alcançar o sucesso
de empresas e organizações” e, por essa razão, constituem uma área extremamente
importante nas organizações.
Não

por

acaso,

as

empresas

estão

investindo

intensamente

no

desenvolvimento de interfaces interativas, altamente amigáveis, a fim de garantir para
si vantagens competitivas em mercados altamente competitivos. Como não poderia
deixar de ser, essa é uma preocupação da Fundação Cesgranrio e, para tal, a
usabilidade, ou seja, a facilidade com que os usuários utilizam uma ferramenta ou
objeto a fim de realizar uma tarefa específica, deve ser vista como um fator
fundamental para o sucesso do sistema. Quanto mais efetiva for a experiência
interativa do usuário, mais satisfeito ele ficará e, portanto, a usabilidade deve fazer
parte de todo o ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação.
A interface é a parte visível do software para o usuário. É por meio dela que o
usuário se comunica com o sistema para realizar atividades. Para Bonsiepe (1997, p.
49), a interface tem a função de “permitir ao usuário obter uma visão panorâmica do
conteúdo, navegar na massa de dados sem perder a orientação e, por fim, mover-se
no espaço informacional de acordo com seus interesses”.
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Em um ambiente informatizado, é a interface que apresenta painéis com
informações, dados, controles, comandos e mensagens e é por meio destas
apresentações que ela solicita a entrada de dados, de controle e de comando do
usuário (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
De acordo com Shneiderman (1998), os sistemas com interfaces bem
projetadas geram sentimentos positivos de sucesso, competência e clareza no
usuário. Ele não se sente atrapalhado com o uso do computador, podendo fazer uma
previsão do que ocorrerá como resultado de cada ação que executou no mesmo.
Para compreender como acontece esta comunicação efetiva se faz necessário
conhecer os conceitos e abrangência de Integração Humano Computador (IHC). O
termo IHC foi adotado em meados de 1980, como meio de descrever um novo campo
de estudo onde o lado humano, suas capacidades e limitações, além de outros fatores
importantes como a saúde, as relações sociais e as práticas de trabalho que
interferem para o sucesso ou fracasso na utilização dos sistemas computacionais
(ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). De acordo com o ACM SIGCHI, Grupo de
interesse especial em IHC, este se preocupa com o design, a avaliação, a
implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano e com o
estudo de fenômenos importantes que os rodeiam (ROGERS; SHARP; PREECE,
2005). Da IHC surge o estudo sobre o conforto e satisfação na realização da tarefa,
seja em ambientes físicos, cognitivos ou organizacionais, criando modelos teóricos e
técnicas efetivas de avaliação de usabilidade. Nessa área de conhecimento, os
estudos ergonômicos visam à melhor forma de se referir à saúde e à produtividade do
trabalhador, enquanto as metas de usabilidade visam à melhor forma de se referir à
experiência do usuário (ROGERS; SHARP; PREECE, 2005).
Desta forma entende-se que os conhecimentos relacionados à IHC são
indispensáveis para o desenvolvimento de um projeto de interface que se preocupe
com o usuário, garantindo uma adequada usabilidade de sistema pelo usuário, por
meio dos critérios de avaliação da qualidade de uma interface a partir do desempenho
do usuário, possibilitando assim, gerar testes com análise de dados coletados e
identificar problemas, propondo soluções a estes. A seguir serão abordados os
conceitos e demais características da usabilidade na interação humano-computador.
Segundo Galitz (1997), Bennett foi o primeiro a usar o termo usabilidade para
descrever a eficácia do desempenho humano. Isto ocorreu no ano de 1979. Uma
definição mais formal é proposta por Shackel em 1981 e modificada por Bennett em
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1984, onde usabilidade é simplesmente definida como a capacidade de uma interface
ser usada pelo ser humano. Porém, nos últimos anos têm sido apresentadas mais
descrições específicas sobre usabilidade.
A norma ISO 9242-11, criada em 1998 pela International Standard Organization
e adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em agosto de 2002
na forma da NBR 9241-11 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2002) conceitua usabilidade como a medida na qual um produto pode ser utilizado por
usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e
satisfação em um contexto específico de uso. A Figura 1 demonstra de forma
exemplar esta questão.

Figura 1 - Exemplo de usabilidade sem eficiência, eficácia e satisfação

Fonte: NORMAN (2013).

A essência da usabilidade é o acordo entre interface, usuário, tarefa e
ambiente. Nielsen e Loranger (2007) conceituam usabilidade como um atributo de
qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. Mais especificamente, refere-se à
rapidez com que os usuários podem aprender a utilizar algo, a eficiência nesta
utilização, a facilidade de memorização, seu grau de propensão a erros e sua
satisfação.
Uma das características que distingue uma interface com qualidade de
usabilidade está na sua adequação às necessidades do usuário, sem que o mesmo
tenha que se adaptar ao sistema computacional por meio da interface. Caso o usuário
tenha dificuldades, de origens variadas, estas podem ocasionar perdas de dados,
diminuição da produtividade e até mesmo a total rejeição do software por parte dos
usuários.
De acordo com Rogers, Sharp e Preece (2005), as metas de usabilidade devem
atingir:
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 eficácia: refere-se a quanto um sistema é bom em fazer o que se espera
dele;
 eficiência: refere-se à maneira como o sistema auxilia o usuário na
realização de suas tarefas;
 segurança: refere-se em proteger o usuário de condições perigosas e
situações indesejadas;
 utilidade: refere-se à medida na qual o sistema propicia o tipo certo de
funcionalidade de forma que o usuário realize aquilo que precisa ou que deseja;
 capacidade de aprendizagem: refere-se à quão fácil é aprender a utilizar o
sistema; e
 capacidade de memorização: refere-se à facilidade de lembrar em como
utilizar o sistema.
Em face de toda essa complexidade, os estudiosos a partir de estudos
empíricos foram criando princípios e critérios que orientassem os webdesigners na
construção de interfaces, como por exemplo, contemplar os princípios fundamentais
de usabilidade de Nielsen e Molich (1990) chamados de heurísticas de usabilidade e
os critérios ergonômicos de Bastian e Scapin (1993).
Com a criação das heurísticas de usabilidade, surgiram os métodos de
avaliação heurística, que identificam os possíveis erros na interface que não atendam
a lista de heurísticas de usabilidade, reduzindo a margem de problemas através da
solução ou da diminuição do mesmo. Os resultados são rápidos e fornecem
evidências concretas de quais aspectos da interface devem ser aperfeiçoados.
A utilização de métodos de avaliação heurística garante a criação de uma
interface com qualidade de usabilidade e traz benefícios para projetos futuros a partir
dos resultados gerados. De acordo com Vilella (2003), de uma maneira geral, os
estudos de usabilidade na Ciência da Informação se propõem a ser um instrumento
para viabilizar o desenvolvimento e a adequação de sistemas de informação,
baseando-se em uma perspectiva pautada no usuário, em suas necessidades, tarefas
a serem executadas, condições de interação com o sistema, entre outros fatores.

1.3 OBJETIVO, QUESTÕES AVALIATIVAS E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O objetivo desse estudo foi avaliar a usabilidade do Sistema de Leitura de Atas
da Fundação Cesgranrio pelo ponto de vista dos usuários.
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Para nortear o estudo, foram formuladas as seguintes questões avaliativas:
1) Em que medida o Sistema de Leitura de Atas atende em sua usabilidade,
sob o ponto de vista do usuário?
2) Qual é a medida do grau de satisfação dos usuários do Sistema de Leitura
de Atas?
A princípio, o fato de o Sistema de Leitura de Atas estar sendo utilizado nos
eventos realizados pela Fundação Cesgranrio desde 2014 e, ainda não ter passado
por um processo formal de avaliação, já justificaria esse estudo avaliativo. Acontece
que na realização de concursos ou em avaliações educacionais a aplicação de provas
é uma etapa que envolve muitos fatores externos, que muitas vezes independem da
própria organização do evento. Por isso, os relatos contextuais da aplicação dos
diversos eventos e os seus cadastramentos exigem cuidados redobrados a fim de
assegurar a lisura do processo.
Em um evento como o ENEM, por exemplo, em que há milhões de inscritos e,
portanto, uma demanda igualmente elevada por colaboradores externos, os riscos de
se cometer erros humanos são enormes. Essa é, também, uma justificativa que deve
ser levada em consideração.
A Tabela 1, apresenta a magnitude e crescimento do ENEM, endossando então
o motivo da justificativa da avaliação do sistema.

Tabela 1 - Demonstrativo da evolução quantitativa do ENEM
Evento
ENEM 2011
ENEM 2012
ENEM 2013
ENEM 2014
ENEM 2015

Inscritos
Fundação
Cidades
Cesgranrio
2.769.057
756
3.028.221
792
3.786.852
842
4.553.395
853
4.057.472
846

Locais de
provas

Salas

4.432 75.861
4.892 84.293
6.391 107.034
7.824 127.533
7.447 115.455

Colaboradores
161.431
179.445
224.826
273.584
245.625

Fonte: A autora (2016).

Ao se levar em consideração que o ENEM é realizado em dois dias de
aplicação, os quantitativos da Tabela 1, devem ser considerados em dobro.
Como justificativa também, questões mais abrangentes exigem um olhar
criterioso e atento sobre esse sistema. O atual cenário competitivo no qual as
organizações estão inseridas, mostra-se cada dia mais acirrado. A visibilidade, a
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competitividade, bem como a luta travada não somente para se manter no mercado,
mas também para prosseguir à frente de seus concorrentes, faz com que a Fundação
Cesgranrio passe a considerar diversos fatores que podem levá-la a obter um
diferencial que lhe garanta a preferência dos clientes.
Outro aspecto que ressalta a justificativa desta avaliação é o fato de que, para
qualquer organização, é extremamente importante avaliar o sucesso de implantação
de uma nova tecnologia de informação, visto que muitos recursos financeiros e
humanos são investidos (CHIEN; TSAUR, 2007 apud ELY, 2010).
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2 O SISTEMA DE LEITURA DE ATA DE PROVAS
O Sistema de Leitura de Atas objetiva cadastrar as ocorrências registradas
pelos fiscais de sala, nas Atas de Provas, no dia da prova, que venham a ser
importantes para uma checagem a posteriori de diversos status em relação ao
universo de candidatos mencionados nas Atas. Por meio das informações
cadastradas, é realizada uma confrontação com informações coletadas por outro
sistema, o Sistema Gerenciador de Concursos (SGC), para que ao final se tenha a
realidade de cada candidato, buscando, assim, a excelência do processo.

2.1 ORIGEM E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O Sistema de Leitura de Atas foi desenvolvido pelo Centro de Processamentos
de Dados (CPD) da Fundação Cesgranrio, para suprir demanda do Departamento de
Concursos que até então realizava a Leitura de Atas de Provas de forma
sistematizada, porém não informatizada. O Departamento de Concursos é o
responsável por toda a logística que envolve a aplicação de provas, desde a
reprodução dos Cadernos de Provas até a operação reversa, onde se realiza todo o
controle do retorno do material utilizado nas provas. É responsável também por
diversas checagens necessárias para a conclusão do processo.
O desenvolvimento do sistema e sua testagem, iniciou-se em 2014 em um
evento de pequeno porte. Automaticamente, o sistema anterior foi sendo desativado,
compondo assim uma mudança quase que instantânea. Atualmente é utilizado de
forma sistemática nos diversos eventos geridos pela Fundação, desde concursos
públicos até avaliações.
As especificações técnicas do aplicativo garantem características de tecnologia
atualizada ao sistema, conforme a seguir:
 foi desenvolvido para processamento em rede interna da Fundação
Cesgranrio, em processo centralizado;
 foi desenvolvido utilizando o Microsoft.NET Framework e linguagem C#, em
arquitetura Cliente/Servidor, com Banco de Dados MS SQL SERVER 2012;
 atende todas as plataformas que possuam as últimas versões dos
navegadores de internet;
 não há limitações quanto ao número de usuários que acessam o sistema;
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 possui sistema de segurança de acesso, onde os responsáveis podem
definir os usuários com as respectivas senhas e os acessos permitidos
dinamicamente; e
 o acesso ao sistema é protegido por senhas criptografadas e hierarquizadas,
definidas por grupo de usuários e, permite-se criar perfil de usuários, controlando o
acesso para operações, tais como: leitura de ata, revisão de ata, criação de eventos,
cadastro de usuários e relatórios de produtividade.

2.2 FUNCIONALIDADE E ROTINA
O Sistema de Leitura de Atas possui como função o cadastramento das
diversas ocorrências descritas nas Atas de Provas pelos Fiscais de sala no dia do
evento.
Os usuários visualizam as Atas de Salas na tela do sistema e, a partir da leitura
das ocorrências, cadastram as informações pertinentes, conforme fluxograma
demostrado na Figura 2. Essas ocorrências, em sua maioria já são cogitadas pelo
sistema. Há também a oportunidade do cadastramento de ocorrências que sejam
consideradas importantes e que não estejam contempladas previamente.
Os usuários sempre começam e terminam os registros das atas de um mesmo
local de prova para que tenham uma visão geral da aplicação como um todo, ou seja,
se houve algum problema não captado no dia das provas e que o mesmo seja
relevante. Para auxílio do usuário, a Lista de Presença também é mostrada na tela e,
em algumas ocasiões, também, o Cartão-Resposta e a Folha de Redação, essa
última, quando fizer parte do evento.
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Figura 2 - Fluxograma do sistema

Fonte: A autora (2016).

2.3 INSTRUMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E TELA INICIAL
Para a aplicação de uma prova são utilizados basicamente quatro instrumentos:
Lista de Presença, Ata de Provas, Cartão-Resposta e Folha de Redação, essa última,
quando fizer parte do evento.
A Lista de Presença (Figura 3) é o instrumento que coleta as assinaturas dos
candidatos e informa a situação de presença dos mesmos, presente, ausente ou
encaminhado para a sala extra.
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Figura 3 - Lista de presença

Fonte: A autora (2016).

A Ata de Sala (Figura 4) é o instrumento onde são registradas as ocorrências
descritas pelos fiscais de sala, que são os responsáveis pela sala na aplicação da
prova.

Figura 4 - Ata de sala

Fonte: A autora (2016).
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O Cartão-Resposta (Figura 5) é o instrumento no qual o candidato assinala
suas respostas da Prova Objetiva.

Figura 5 - Cartão-resposta

Fonte: A autora (2016).
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A Folha de Redação (Figura 6) é o instrumento no qual o candidato desenvolve
a redação, quando esse tipo de tarefa integra o evento.
Figura 6 - Folha de redação

Fonte: A autora (2016).
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A Tela Inicial é a principal tela do sistema (Figura 7), onde o usuário visualiza o
Menu (Ocorrências de Candidatos e Ocorrências de Sala), os recursos Zoom Ata,
Zoom Lista, ícones de salvar imprimir e outros, o Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo)
e os principais instrumentos que alimentam o sistema, ou seja, a Ata de Sala e a Lista
de Presença.

Figura 7 - Tela inicial

Fonte: A autora (2016).

2.4 MÓDULOS DO SISTEMA (CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS)
O sistema oferece dois módulos, ou seja, duas categorias de ocorrências, como
pode ser observado na Figura 8: Ocorrências de Candidatos e Ocorrências de Sala.
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Figura 8 - Tela inicial - menu (ocorrências de candidatos e ocorrências de sala)

Fonte: A autora (2016).

2.4.1 Módulo ocorrências de candidatos
Nesse módulo o usuário alimenta o sistema categorizando as informações lidas
na Ata de Sala, na maior parte das vezes no item observações (Figura 9), a respeito
de um determinado candidato.

Figura 9 - Ata de sala - item observações

Fonte: A autora (2016).

Faz parte desse módulo, grupos e subgrupos de categorias de ocorrências,
onde os grupos categorizam as ocorrências de forma mais ampla e os subgrupos as
especificam. Podem ser alterados conforme as especificidades de cada evento. São
eles os grupos e subgrupos:
 Cartão-Resposta (Cor da prova, Rasurado, Cartão-resposta em branco,
Trocado (entre candidatos), Substituído e Outros - Cartão-Resposta);

30

 Eliminados (Usou lápis e borracha, Tirou foto, Comportamento descortês,
Cola, Portou material eletrônico, Portou material eletrônico, Rasgou cartão-resposta,
Saiu antes do horário e Outros – Eliminados);
 Lista de Presença (Assinou lista de presença no local errado, Ausente,
Presente, Não assinou Lista de Presença e Outros-Lista de Presença);
 Redação (Em branco e Outros-Redação); e
 Sala Extra (Doença/portar arma/fácil locomoção, Outros-Sala Extra e
Sabatista).

Figura 10 - Tela inicial - menu (seleção de grupo/subgrupo)

Fonte: A autora (2016).

Após a seleção do grupo/subgrupo, o usuário entra em campo específico,
informando ou o número do sequencial, ou o número da inscrição ou do nome do
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candidato descrito em ata, para realizar o cadastro da ocorrência. Essa Tela pode ser
observada na Figura 11.
Figura 11 - Tela (selecione o candidato envolvido na ocorrência)

Fonte: A autora (2016).

A seguir, serão detalhados os grupos e seus respectivos subgrupos.

2.4.1.1 Cartão-Resposta
Neste grupo são cadastradas as ocorrências que dizem respeito ao CartãoResposta. No evento em pauta, este foi subdividido em seis subgrupos conforme
mostra a Tela da Figura 12.
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Figura 12 - Tela inicial - menu (seleção de grupo/subgrupo) - cartão-resposta

Fonte: A autora (2016).

 Cor da prova: Neste subgrupo o usuário informa qual foi a ocorrência
mencionada pelo colaborador em relação à cor da prova.
 Rasurado: Neste subgrupo o usuário informa se houve rasura no CartãoResposta.
 Cartão-Resposta em branco: Neste subgrupo o usuário informa se o
candidato deixou o Cartão-Resposta em branco.
 Trocado (entre candidatos): Neste subgrupo, o usuário informa se houve
troca de Cartões-Respostas, ou seja, se um candidato utilizou Cartão-Resposta de
um outro candidato.
 Substituído: Neste subgrupo o usuário informa se houve substituição de
Cartão-Resposta, ou seja, se foi necessária a substituição do Cartão-Resposta por
não ter sido encontrado ou estar danificado.
 Outros - Cartão-Resposta: Neste subgrupo o usuário informa se houve
alguma ocorrência não contemplada no menu dos subgrupos, ou se houve dúvidas a
respeito de alguma ocorrência. Todas as ocorrências desse subgrupo são
direcionadas para um usuário especializado.
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2.4.1.2 Eliminados
Neste grupo são cadastradas as ocorrências que dizem respeito a forma em o
candidato foi eliminado. Esse grupo foi subdividido em nove subgrupos, onde o
usuário informa o motivo da eliminação descrita na ocorrência a saber, conforme
mostra a Tela Figura 13.
Figura 13 - Tela inicial - tela menu (seleção de grupo/subgrupo) - eliminados

Fonte: A autora (2016).

 Usou lápis e borracha
 Tirou foto
 Comportamento descortês
 Cola
 Portou material eletrônico
 Levou cartão-resposta
 Rasgou cartão-resposta
 Saiu antes do horário
 Outros – Eliminados: Neste subgrupo o usuário informa se houve eliminação
não contemplada no menu dos subgrupos, ou se houve dúvidas a respeito de alguma
eliminação.
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2.4.1.3 Lista de presença
Neste grupo são cadastradas as ocorrências que dizem respeito a Lista de
Presença. No evento em pauta, este foi subdividido em cinco subgrupos conforme
mostra a Tela Figura 14.
Figura 14 - Tela inicial - tela menu (seleção de grupo/subgrupo) - lista de presença

Fonte: A autora (2016).

 Assinou Lista de Presença no local errado: nesse subgrupo, o usuário

informa se houve troca de assinatura na Lista de Presença.
 Ausente: nesse subgrupo o usuário ratifica o candidato como ausente.
 Presente: nesse subgrupo o usuário ratifica o candidato como presente.


Não assinou lista de presença: nesse subgrupo o usuário informa se o

candidato não assinou a Lista de Presença.
 Outros - Lista de Presença: Neste subgrupo o usuário informa se houve

alguma ocorrência diferente das oferecidas no grupo. A ocorrência é informada por
meio de um campo aberto, onde o usuário descreve a informação.
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2.4.1.4 Redação (somente para o segundo dia do exame)
Neste grupo são cadastradas as ocorrências que dizem respeito a Redação.
No evento em pauta, este foi subdividido em dois subgrupos conforme mostra a Tela
apresentada na Figura 15.
Figura 15 - Tela inicial - tela menu (seleção de grupo/subgrupo) - redação

Fonte: A autora (2016).

 Em branco: Neste subgrupo o usuário informa se o candidato deixou a

redação em branco.
 Outros - Redação: Neste subgrupo o usuário informa se houve alguma

ocorrência diferente das oferecidas no sistema. Será através de um campo aberto
onde o usuário irá descrever a ocorrência.

2.4.1.5 Sala extra
Neste grupo são cadastradas as ocorrências que dizem respeito a Sala Extra.
No evento em pauta, este foi subdividido em três subgrupos conforme mostra a Tela
Figura 16.

36

Figura 16 - Tela inicial - tela menu (seleção de grupo/subgrupo) - sala extra

Fonte: A autora (2016).



Doença/Portar Arma/Fácil Locomoção: Neste subgrupo o usuário informa

qual o motivo que o candidato foi encaminhado foi por Doença/Portar Arma/Fácil
Locomoção.


Outros - Sala Extra: Neste subgrupo o usuário informa se houve alguma

ocorrência diferente das oferecidas neste grupo. Será através de um campo aberto
onde o usuário irá descrever a ocorrência.


Sabatista: Neste subgrupo o usuário informa se o motivo da ida para sala

extra foi o candidato ter sido cadastrado como sabatista.

2.4.2 Módulo ocorrências de sala
Neste módulo o usuário alimenta o sistema com as informações lidas na Ata de
Sala, na maior parte das vezes no item observações (Figura 9), a respeito de
eventualidades ligadas a sala, ou seja, que não seja especificamente ligada a um
determinado candidato, que afete a todos, de uma forma mais ampla. Também é
adaptável, ou seja, os grupos e subgrupos podem ser alterados conforme as
especificidades de cada evento. As ocorrências são cadastradas, para todos os
subgrupos, por meio de campo aberto.
No evento em pauta, este foi subdividido em cinco subgrupos conforme mostra
a Tela Figura 17.
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Figura 17 - Tela inicial - tela menu (seleção de grupo/subgrupo) - ocorrência de sala

Fonte: A autora (2016).

 Faltou prova: nesse subgrupo o usuário informa se houve alguma ocorrência
de falta de prova. Será através de um campo aberto onde o usuário descreve a
ocorrência com detalhes.
 Ultrapassou o tempo: Neste subgrupo o usuário registra as informações
descritas nas ocorrências sobre a necessidade de aumentar o tempo de prova.
 Erro na impressão da prova: Neste subgrupo o usuário registra as
informações descritas nas ocorrências sobre erro na impressão da prova.
 Não veio prova para ledor: Neste subgrupo o usuário registra as informações
descritas nas ocorrências sobre uma possível falta de prova para ledor.
 Outros: Neste subgrupo o usuário informa se houve alguma ocorrência
diferente das oferecidas neste grupo.
Nesse estudo avaliativo, optou-se por não contemplar esse módulo, por este
ser disponível somente para funcionários especializados, podendo assim, ficar para
uma outra oportunidade.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados
no estudo, a saber: abordagem avaliativa, elaboração e validação dos instrumentos
de avaliação, participantes do estudo avaliativo, coleta dos dados, análise dos dados
e delimitações do estudo.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Para responder as questões avaliativas propostas, foi adotada a abordagem
centrada nos consumidores, que, neste caso em particular, são os usuários do
sistema. De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), o principal objetivo da
avaliação centrada no consumidor é o fornecimento de informações avaliatórias sobre
produtos, sendo esta uma abordagem predominantemente somativa.
Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) distingue o
papel somativo e formativo das avaliações, da seguinte forma: a avaliação somativa
se propõe a fornecer ao público consumidor, gestores e financiadores dados para
tomada de decisões quanto à continuidade ou não de certos programas e projetos e
a avaliação formativa se dedica a fornecer informações úteis às equipes do projeto ou
programa para melhoria e correção do objeto avaliado. Entretanto, também segundo
Scriven (1991 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), nem sempre é
fácil diferenciar, na prática, a avaliação somativa da formativa, e o autor reconhece
que elas podem estar entrelaçadas quando um programa continua depois de uma
avaliação somativa e os resultados da avaliação são usados para melhoria do
programa ou projeto como em uma avaliação formativa.
No caso específico deste estudo, tanto os aspectos somativos como os
formativos da avaliação realizada foram apreciados. Os aspectos somativos da
avaliação residem no fato de que seus resultados fornecem aos consumidores e
gestores, dados para decisão quanto à continuidade da utilização do sistema. Em
relação aos aspectos formativos, os resultados vão prover dados que poderão ser
utilizados para que sejam introduzidas melhorias no sistema.
Como a abordagem avaliativa foi a centrada nos consumidores, mais
especificamente nos usuários, achou-se pertinente utilizar, para obtenção de dados e,
consequentemente a avaliação da usabilidade do sistema, a técnica denominada
Avaliação Cooperativa.
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De acordo com Monk et al. (1993), a Avaliação Cooperativa é um método que
identifica os pontos na interface do sistema e que dificultam a interação do usuário.
Na utilização desta técnica, o usuário, junto com o avaliador, verbaliza de modo
informal os problemas encontrados na interface.
Esse tipo de procedimento é diferente de outras técnicas de observação, pois
não se preocupa somente em observar o uso do sistema, mas envolve ativamente os
usuários no processo de avaliação (OPPERMANN; REITERER, 1997). O usuário
participa como um colaborador, podendo fazer perguntas, solicitar informações e ser
inquirido pelo avaliador durante a tarefa.
O avaliador deve seguir os seguintes passos relacionados abaixo:
 recrutar um ou mais usuários para colaborar na avaliação, buscando efetuar
uma seleção mais próxima possível do usuário típico do sistema, onde o grau de
conhecimento, habilidades e temperamento sejam similares aos do público-alvo final;
 especificar certas tarefas para o usuário que contemplem as áreas do
sistema que são consideradas as principais;
 gravar e anotar cada observação do usuário;
 identificar os problemas encontrados e propor a solução para que o acerto
seja feito a partir das gravações e anotações.
Enfim, a intenção da Avaliação Cooperativa não é fornecer uma lista exaustiva
de todos os problemas que possam ser identificados, mas sim ajudar a identificar, com
o mínimo de esforço, os problemas mais importantes.

3.2 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os instrumentos utilizados foram construídos com o propósito de melhor
atender aos objetivos desse estudo e responder as questões avaliativas formuladas.
Para tal, elaborou-se um questionário e um roteiro de atividades que foi utilizado na
Avaliação Cooperativa.

3.2.1 Questionário
O questionário utilizado para a coleta de dados foi construído pela avaliadora e
estruturado em dados de identificação do usuário e itens de avaliação do sistema. A
identificação continha sete itens, versando especificamente sobre características dos
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respondentes, visando possibilitar traçar um perfil do usuário, desde idade até
conhecimento de informática. Para a avaliação do sistema, o questionário continha 13
itens, onde os itens de 1 a 10, em sua parte objetiva, foram utilizados para a
construção da escala SUS (System Usability Scale) que será descrita mais adiante.
Ainda para esses 10 itens, em sua parte discursiva, foram solicitadas as justificativas
de respostas. Incluiu-se, também, outros três itens com questões abertas solicitando
opiniões quanto às características positivas e negativas do sistema e sugestões ou
comentários inerentes ao Sistema de Leitura de Atas.
Segundo Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 26),
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.
O instrumento foi validado por três especialistas do Mestrado Profissional em
Avaliação da Fundação Cesgranrio e uma da Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC/RJ).
Na validação técnica, foi sugerida somente uma alteração, o desmembramento
de um item em dois.
Quanto à validação de conteúdo, não houve sugestões ou críticas.
A escala SUS é proveniente de estudos anteriores e, portanto, já validada e
pré-testada. Essa escala passou a constituir-se em uma tecnologia independente, já
testada em hardware, software de consumo, sites, telemóveis, URAs e até nas
páginas amarelas, tornando-se um padrão da indústria com referências em mais de
600 publicações (SAURO, 2009). Ela foi construída originalmente na Língua Inglesa.
Para preservar a validação de conteúdo na Língua Portuguesa, na pesquisa de
Tenório et al. (2011, p. 3), foi realizado um elaborado trabalho de tradução, onde todas
as questões foram traduzidas para a Língua Portuguesa e, depois, um tradutor
profissional realizou a tradução para a Língua Inglesa. A tradução reversa teve como
resultado um texto muito próximo do original demonstrando que o significado e
estrutura do texto foram preservados na versão em português. Assim, foi utilizada esta
versão da escala no presente estudo, sem qualquer alteração.
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A sugestão na validação técnica, para desmembrar um item em dois, foi
prontamente aceita pela autora, dando-se então a versão final do instrumento de
avaliação (APÊNDICE A).

3.2.2 Roteiro de atividades
Inicialmente, para a Avaliação Cooperativa, conforme pré-requisito para essa
técnica de avaliação, a autora elaborou um roteiro com algumas tarefas
representativas que deveriam ser executadas e comentadas pelos usuários. As
tarefas foram compostas pela execução do cadastramento de três ocorrências de
cada subgrupo que compõem a Tela Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo) do sistema
e em sua mesma ordenação, ou seja, entrada de três ocorrências do grupo CartãoResposta e subgrupo Cor da prova, do grupo Cartão-Resposta e subgrupo Rasurado
e assim sucessivamente até o término de todos os grupos/subgrupos.
Este instrumento foi validado por uma especialista integrante do Programa de
Pós-Graduação em Design na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
No pré-teste, realizado com três usuários, esse roteiro apontou problemas em
atender os objetivos propostos para o estudo. Os usuários ficaram tão centrados na
leitura das ocorrências e preocupados com a correta execução das tarefas, que se
mostraram incapazes de aferir um olhar crítico do sistema. Devido a esse imprevisto
detectado, a autora decidiu mudar de estratégia, solicitando, então, que os usuários
entrassem em cada tela do sistema e fossem dando as suas impressões e sugestões
de melhora. Ainda assim, em sua maioria, os usuários não foram capazes de
desempenhar o papel esperado. Para transpor esse percalço, a autora teve que tecer
suas observações à cerca de cada tela e solicitar aos usuários que fizessem o mesmo,
endossando ou não.
Em relação à validação desse instrumento, os especialistas da Fundação
Cesgranrio e da PUC-Rio informaram que esses imprevistos eram comuns e
validaram o novo roteiro.

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO AVALIATIVO
Foram convidados todos os 60 usuários, prestadores de serviço, que haviam
trabalhado no último evento do ENEM, em 2015, e, 3 funcionários que nunca haviam
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trabalhado com o sistema. Desses 63 participantes convidados, 45 responderam ao
questionário e desses 45, 17 participaram da Avaliação Cooperativa.
Cabe ressaltar que esses usuários, atendem o que recomenda Shneiderman
(1998), ou seja, compõem múltiplas características, o que é recomendável para esse
tipo de avaliação. Segundo o autor, a diversidade de usuários pode ser decomposta
em vários fragmentos.
As Tabelas 2 e 3 destacam duas características dos usuários julgadas
relevantes para o estudo: nível de escolaridade e número de vezes que utilizou o
sistema.
Tabela 2 - Distribuição do nível de escolaridade
Escolaridade
E.M. incompleto
E.M. completo
E.S. incompleto
E.S. completo
Especialização ou mais
Total

Quantitativo
0
12
13
12
8
45

Fonte: A autora (2016).

Tabela 3 - Distribuição do número de vezes que utilizou o sistema de leitura de atas
Número de vezes
Nenhum
1 vez
2 vezes
3 vezes
Mais de 3 vezes
Total

Quantitativo
4
10
15
3
13
45

Fonte: A autora (2016).

3.4 COLETA DOS DADOS
3.4.1 Questionário
Os questionários (APÊNDICE A) foram enviados via e-mail para os usuários
em duas etapas distintas. Para os usuários que não participaram da Avaliação
Cooperativa, os questionários foram remetidos em 18 de junho de 2016, com
solicitação de prazo de retorno até o dia 23 subsequente. Totalizando 28 usuários.
Para os que participaram da Avaliação Cooperativa, foram enviados entre os dias 18
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e 29 de junho de 2016, simultaneamente a realização da atividade, com prazo de
retorno de cindo dias. Totalizando 17 usuários. Neste caso o retorno foi de 100%.
A razão do desdobramento em duas etapas, justifica-se pelo fato de que
poderia haver alguma diferença entre esses dois universos, já que para os 17 usuários
que participaram da Avaliação Cooperativa, o sistema poderia ser relembrado mais
facilmente devido às atividades recentemente realizadas.
Entram no cômputo das respostas, portanto, 45 questionários.

3.4.2 Avaliação cooperativa
A dinâmica da Avaliação Cooperativa foi realizada pela autora entre os dias 18
e 29 de junho de 2016 com 17 usuários, na própria sede da Fundação Cesgranrio.
Todas as dinâmicas foram gravadas com as devidas autorizações (APÊNDICE B) e
transcritas.
Para essa dinâmica, optou-se por entrar em todas as opções de Grupos e
Subgrupos do sistema, ou seja, todas as telas seriam contempladas com a avaliação.
Como alguns subgrupos do sistema seguem um mesmo padrão de cadastramento,
seleção e gravação, quando os usuários chegavam a um subgrupo já analisado
anteriormente, não foi requerida a repetição, tornando, assim, a atividade mais rápida
e menos cansativa. Para facilitar essa atividade, a autora recorreu ao Quadro 1, onde
as cores representam o conjunto de subgrupos que seguem a um mesmo padrão.

Quadro 1 - Representação dos subgrupos com o mesmo padrão de cadastramento, seleção
e gravação
Grupos

Cartão-Resposta

Eliminados

Subgrupos
Cor da prova
Rasurado
Cartão-resposta em branco
Trocado (entre candidatos)
Substituído
Outros - Cartão-Resposta
Usou lápis e borracha
Tirou foto
Comportamento descortês
Cola
Portou material eletrônico

(Continua)
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(Conclusão)
Grupos
Eliminados

Lista de Presença

Redação
Sala extra

Subgrupos
Levou cartão-resposta
Rasgou cartão-resposta
Saiu antes do horário
Outros - Eliminados
Assinou lista de presença no local errado
Ausente
Presente
Não assinou lista de presença
Outros-Lista de Presença
Em branco
Outros-Redação
Doença/portar arma/fácil locomoção
Outros-Sala Extra
Sabatista

Fonte: A autora (2016).

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
As respostas das questões da Parte I do Questionário, sobre os dados de
identificação dos usuários, foram computadas e apresentadas por meio de gráficos,
descrevendo o perfil dos usuários. Já as respostas das questões do questionário
sobre a avaliação do sistema, Parte II, envolveram uma análise mais elaborada.
As questões objetivas de 1 a 10, Parte II do questionário, fazem parte de uma
escala já consagrada conhecida como SUS. A escala SUS foi desenvolvida em 1986,
por John Brooke, no laboratório da Digital Equipment Corporation, no Reino Unido.
É um dos mais conhecidos e mais simples métodos de averiguação do nível de
satisfação de um sistema. A popularidade do método deve-se, entre outros motivos,
ao fato dele apresentar um balanço interessante entre ser cientificamente apurado e
ao mesmo tempo não ser extremamente longo para o usuário nem para o pesquisador
(SAURO, 2009).
Para cada item o respondente assinala sua resposta numa escala tipo Likert
que varia de Discordo plenamente a Concordo plenamente, como pode ser
observado na Figura 18.

Figura 18 - Item 1 da escala SUS
1. Eu gostaria de usar esse sistema com frequência.
a. (

) Discordo plenamente b. (

Fonte: TENÓRIO et al. (2011).

) Discordo c. (

) Neutro d. (

) Concordo e. (

) Concordo plenamente
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O resultado da escala SUS é a soma da contribuição individual de cada item.
Para os itens ímpares deve-se subtrair 1 à resposta do usuário, ao passo que para os
itens pares o score é 5 menos a resposta do usuário. Depois de obter o score de cada
item, somam-se os scores e multiplica-se o resultado por 2,5 (BROOKE, 1986). Desta
forma, o resultado obtido será um índice de satisfação do usuário (variando de 0 a 100
pontos), fornecendo, assim, uma medida de satisfação.
Sugere-se que o SUS, por ser uma técnica de avaliação quantitativa, seja
aplicado ao final de um teste de usabilidade qualitativo, o que aconteceu, por meio da
Avaliação Cooperativa.
Para a análise das justificativas solicitadas para as respostas da Escala SUS e
para a respostas das questões 11, 12 e 13, procurou-se destacar as que tivessem
similaridades evidentes entre todos os usuários.
Para a análise dos dados da Avaliação Cooperativa, foram selecionadas, nas
tarefas representativas, as observações mais contundentes, ou seja, aquelas que
demandaram maiores recomendações em relação ao sistema. As falas transcritas
que geraram essas observações foram compiladas por meio de quadros com as
principais ponderações e/ou justificativas e os critérios ergonômicos que se pretendeu
contemplar. Os Critérios Ergonômicos constituem um conjunto de qualidades
ergonômicas que as interfaces humano-computador deveriam apresentar. Eles foram
desenvolvidos por dois pesquisadores de língua francesa, Dominique Scapin e
Christian Bastien, ligados ao INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et
en Automatique da França) em 1993. O conjunto é composto por 8 critérios
ergonômicos principais que se subdividem em 18 subcritérios e critérios elementares.
Esses autores mostraram que seus critérios proporcionam o aumento da
sistematização dos resultados das avaliações de usabilidade de uma dada interface
(Bastian e Scapin, 1993). Isto é, quando diferentes especialistas empregam esses
critérios como ferramenta de avaliação, eles obtêm resultados mais parecidos.
1º critério: Condução
 1º Subcritério: Presteza
 2º Subcritério: Agrupamento/Distinção de Itens, dividido em:
 Agrupamento/Distinção por Localização
 Agrupamento/Distinção por Formato
 3º Subcritério: Feedback Imediato.
 4º Subcritério: Legibilidade
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2º critério: Carga de trabalho
 1º Subcritério: Brevidade, dividido em:
 Concisão
 Ações mínimas
 2º Subcritério: Densidade informacional
3º critério: Controle explícito
 1º Subcritério: Ação explícita do usuário
 2º Subcritério: Controle pelo usuário
4º critério: Adaptabilidade
 1º Subcritério: Flexibilidade
 2º Subcritério: Considerações da experiência do usuário
5º critério - Gestão de erros
 1º Subcritério: Proteção contra os erros
 2º Subcritério: Qualidade das mensagens de erro
 3º Subcritério: Correção de erros
6º critério: Homogeneidade/consistência
7º critério: Significados de códigos
8º critério: Compatibilidade

3.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Optou-se por não contemplar o módulo Ocorrências de Sala, por este ser
disponível somente para funcionários especializados. Não foi contemplado, também,
o ponto de vista dos desenvolvedores do sistema, já que esses não estariam
disponíveis no período de realização deste estudo.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados das análises das respostas
extraídas na aplicação do questionário e das falas transcritas obtidas na Avaliação
Cooperativa. Precede aos resultados apurados um breve perfil dos respondentes, ou
seja, os usuários selecionados que participaram deste estudo avaliativo.

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO
4.1.1 Dados de identificação dos respondentes
Estes dados destinaram-se a caracterizar o perfil dos respondentes,
oferecendo dados sobre idade, escolaridade, familiaridade com computador e internet,
conhecimento de computador e smartphone e, por último, familiaridade com o Sistema
de Leitura de Atas.

Gráfico 1 - Idade do usuário

Fonte: A autora (2016).

Em relação à idade, 37 dos 45 respondentes estão nas faixas superiores a 30
anos. Cabe destacar a quantidade de usuários com idade superior a 60 anos,
conforme mostra o Gráfico 1.
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Gráfico 2 - Nível de escolaridade

Fonte: A autora (2016).

Quanto ao nível de escolaridade, 33 dos 45 usuários possuem mais do que o
requerido para o desempenho da atividade, já que para a leitura de atas com o
Sistema de Leitura de Atas foi exigido que o usuário tivesse o Ensino Médio completo.
Foi perguntado, também, sobre a familiaridade do usuário com o computador.
A pergunta “Há quanto tempo você utiliza computador?”, buscando medir o domínio
do equipamento, aponta que a maioria, 42 dos 45 usuários utilizou o computador há
mais de cinco anos e os demais, três usuários, entre dois e cinco anos. Não há,
portanto, entre eles, alguém que não tenha certa familiaridade com o uso do
computador. O objetivo desta pergunta foi o de distinguir entre possíveis dificuldades
de utilização da máquina versus possíveis dificuldades inerentes ao software.
Outra pergunta seguindo esta mesma linha de raciocínio, “Há quanto tempo
você utiliza internet?”, revela que a mesma distribuição se repete em relação ao uso
da rede: 42 dos 45 usuários possuem experiência há mais de cinco anos e, os demais,
entre dois e cinco anos.
As outras perguntas sobre o nível de conhecimento e as ações praticadas
quando utilizam o computador e o smartfhone, “Qual seu conhecimento de
computador?” e “Qual seu conhecimento de smartphone?”, ratificam a familiaridade
dos participantes deste estudo avaliativo com editor de texto, planilhas eletrônicas e
aplicativos.
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O Gráfico 3 a seguir, apresenta a familiaridade dos usuários com o Sistema de
Leitura de Atas.
Gráfico 3 - Familiaridade com o sistema de leitura de atas

Fonte: A autora (2016).

Apenas quatro usuários nunca haviam utilizado o Sistema de Leitura de Atas e
outros dez o haviam utilizado uma única vez. Os demais, 31 usuários, disseram já ter
utilizado o Sistema de Leitura de Atas por 2 vezes ou mais.

4.1.2 Grau de satisfação
As questões relativas a avaliação do sistema destinaram-se a responder a
segunda questão avaliativa, ou seja, “Qual é o grau de satisfação dos usuários do
Sistema de Leitura de Atas?”.
O resultado e sua análise serão apresentados por meio de três partes que
compõem a parte II do questionário: (a) respostas da escala SUS, (b) justificativas das
respostas dos itens da escala SUS e, por último, (c) questões abertas abordando
características positivas e negativas do Sistema de Leitura de Atas e sugestões ou
comentários para sua melhoria.

4.1.2.1 Respostas da escala SUS
Fizeram parte dessa escala as questões de 1 a 10 do questionário respondido
pelos usuários. Além do resultado global, envolvendo todos os 45 respondentes, a
autora optou por apresentar o resultado, também, separado pelo grupo de usuários:
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Grupo 1, quem participou da Avaliação Cooperativa, composto por 17 usuários e,
Grupo 2, aqueles que somente responderam ao questionário, composto por 28
usuários. Essa separação deveu-se ao fato dos usuários do Grupo 2 estarem há muito
tempo sem utilizar o sistema, o que poderia fazer diferença quanto ao grau de
satisfação obtido por meio da aplicação da escala SUS.

Gráfico 4 - Grau de satisfação na escala SUS

Fonte: A autora (2016).

O cálculo da medida de satisfação foi obtido conforme procedimento descrito
no subitem 3.5 deste estudo avaliativo.
Cabe destacar que a pontuação total do SUS varia entre 0 e 100, onde 0 é nada
satisfeito e 100 é totalmente satisfeito.

Figura 19 - Escala de grau de satisfação - SUS

Fonte: BANGOR; KORTUM; MILLER (2009).

O Gráfico 4 mostra que o grau de satisfação em relação ao Sistema de Leitura
de Atas obtido pela escala SUS é de 76,7 pontos, portanto considerado bom. Quando
os cálculos são computados em separado, pelos dois grupos, verificou-se que a
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satisfação é maior no Grupo de respondentes que realizaram a Avaliação
Cooperativa, chegando a 82,6 pontos. O fato do Grupo 1, ou seja, o que havia utilizado
o sistema recentemente ter tido uma maior satisfação é bem favorável à conceituação
do sistema, já que o seu índice de satisfação é maior que o total global do Grupo 2.
Na tentativa de melhor compreender os possíveis fatores relacionados ao perfil
dos respondentes que poderiam estar impactando na percepção de satisfação dos
usuários, foram feitas duas análises bivariadas envolvendo a familiaridade do usuário
com o Sistema de Leitura de Atas e o Nível de Escolaridade do Usuário.
A primeira análise bivariada envolve as variáveis: satisfação x familiaridade
com o Sistema de Leitura de Atas.

Gráfico 5 - Grau de satisfação na escala SUS, por familiaridade com o sistema de leitura de
leitura de atas

Fonte: A autora (2016).

De acordo com o Gráfico 5, observou-se que o grau de satisfação é menor
entre aqueles que nunca haviam utilizado o Sistema de Leitura de Atas. Esse
resultado parece previsível, já que o novo sempre causa certo desconforto. No
entanto, era esperado que o grau de satisfação com o Sistema de Leitura de Atas
aumentasse com o crescimento da familiaridade. Isso não ocorreu de forma linear,
sinalizando, provavelmente, que o uso frequente do sistema aguça a mente para
detectar pequenos problemas que só podem ser percebidos com a utilização do
sistema e, consequentemente, apontar a necessidade de ajustes.
A segunda análise bivariada envolve as variáveis: Grau de Satisfação x Nível
de Escolaridade dos usuários.
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Gráfico 6 - Grau de satisfação na escala SUS, por nível de escolaridade dos usuários
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Fonte: A autora (2016).

De acordo com o Gráfico 6, observou-se valores muito próximos entre os
usuários que possuem o Ensino Médio completo e os que possuem o Ensino Superior
completo. Ao contrário do que se poderia pensar, essa aproximação aponta para o
fato de que, o Nível de Escolaridade não é um fator que interfere de forma incisiva no
Grau de Satisfação.

4.1.2.2 Justificativas das respostas da escala SUS
Ainda em relação ao grau de satisfação, extrapolando a medida quantitativa
obtida pela escala SUS, a autora solicitou aos usuários que justificassem suas opções
de respostas aos 10 itens da escala e procedeu uma análise qualitativa das respostas.
Esta análise foi feita apenas para os 17 respondentes que realizaram a Avaliação
Cooperativa. Foi observado que, as justificativas dos usuários que não participaram
da Avaliação Cooperativa foram extremamente evasivas e sucintas, pouco
acrescentando ao estudo. Dentre esses que não participaram, 8 usuários sequer
responderam, deixando o espaço reservado a justificativa em branco.
As justificativas são apresentadas a seguir, em ordem dos itens:
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Item 1. Eu gostaria de usar esse sistema com frequência.
Nas justificativas para esse primeiro item, observou-se que a facilidade de
navegação foi a que aparece com maior intensidade. Em seguida está a facilidade em
aprender como usar e o fato de que o uso do sistema agiliza a realização do trabalho.
“O sistema é muito fácil para navegar e não me sinto cansada mesmo após
horas utilizando ele.” (Usuário U4).

Item 2. Eu acho o sistema muito complexo.
Este segundo item apresenta justificativas que negam a afirmação proposta.
Com forte intensidade aparecem nas justificativas dos usuários a simplicidade do
sistema e, como no item 1, a facilidade em aprender como usar.
“Eu achei fácil o aprendizado e não obtive muitas dificuldades.” (Usuário U16).
Item 3. Eu acho o sistema fácil de usar.
A facilidade de navegar e de aprendizado foram as justificativas mais
enfatizadas nesse item. É importante salientar que o usuário que emitiu a justificativa
é, também, um dos coordenadores do grupo de leitura de atas.
“Baseada em minha experiência pessoal, após uma explicação inicial
dos comandos do sistema, os usuários, em sua maioria, se mostram
aptos a operar o sistema. As dúvidas, normalmente, são mais
referentes à categorização das informações do que em relação ao
sistema em si.” (Usuário U01).

Item 4. Eu preciso de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para
eu usar o sistema.
Nesse item, praticamente metade dos usuários abordaram que ele seria
autoexplicativo. Em uma proporção bem parecida, a opinião de que bastaria o
treinamento para o entendimento também foi percebido.
“Acredito que após a explicação inicial de como utilizar o sistema não se faz
necessário auxílio técnico para sua operação.” (Usuário U01).
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Item 5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.
Nessa questão houve uma grande diversidade de justificativas. A que se
destacou com intensidade moderada, podendo ser aceita como representativa do total
de respostas, foi a de que o sistema seria organizado, coerente.
“Sem sombra de dúvidas, as telas de ocorrências, os grupos e os subgrupos,
são muito coerentes e eficientes.” (Usuário U04).

Item 6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.
Foram duas as percepções mais representativas. Ao contrário da afirmação do
item, aparece nas justificativas que o sistema é consistente, apesar de certa falta de
padronização dos leiautes, e, também, a necessidade de poucos ajustes.
“O Sistema de Leitura de Atas apresenta inconsistência no meu ponto de vista,
apenas por apresentar layouts diferentes entre os itens mencionados, fugindo do
padrão de telas apresentadas.” (Usuário U05).

Item 7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema
rapidamente.
Neste sétimo item as justificativas apareceram avalizando a afirmação
proposta. Com forte intensidade, se destacaram a simplicidade do sistema e o fato de
que bastaria somente um treinamento para aprender como usá-lo.
“Eu achei fácil o aprendizado e não obtive muitas dificuldades.” (Usuário U16).

Item 8. Eu acho o sistema complicado de usar
As justificativas neste item foram multifacetadas e a percepção mais
substancial foi a de que é um sistema leve e sem problemas.
“Achei o sistema leve e sem problemas.” (Usuário U16).
“No tempo que venho utilizando o sistema e também supervisionando usuários
que o utilizam, não registrei nenhuma reclamação nesse sentido.” (Usuário U01).

Item 9. Eu me senti confiante ao usar o sistema
As justificativas neste item foram bem divididas e a opinião que apareceu com
maior intensidade foi a de que o sistema é de fácil aprendizado.
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“Assim que apresentado a sistemática, que no meu entendimento é muito
simples, amarra as funções, desenvolvo a leitura tranquilamente.” (Usuário U10).

Item 10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o
sistema.
Ao contrário da afirmativa do item, a facilidade de navegação e de que
precisaria somente do treinamento inicial foram às justificativas mais enfatizadas.
“Apenas o treinamento inicial das telas foi o suficiente para conseguir usar o
sistema.” (Usuário U05).
Tais justificativas estão em sintonia com a pontuação obtida de 82,6 pontos
atingida por esse grupo de usuários.
4.1.2.3 Características positivas e negativas do sistema de leitura de atas e sugestões
ou comentários para sua melhoria
Em resposta a questão 11 da segunda parte do questionário, foi compilado que
as características positivas do sistema seriam, em primeiro lugar a simplicidade e, em
segundo, a facilidade do sistema. De forma menos enfática e diluída entre outras
opiniões apareceram a agilidade e a integração das informações.
“A inegável velocidade que se lê as atas.” (Usuário U08).
“Sistema fácil, organizado e objetivo.” (Usuário U11).
Quanto à questão 12 da segunda parte do questionário, relacionada às
características negativas, foi apurado que o sistema poderia, em primeiro lugar, numa
visão mais pontual, utilizar barra de rolagem para a visualização completa do menu
principal. Além disso, apareceram também como pontos negativos, o excesso de telas
em alguns subgrupos, a falta de padronização em algumas telas, a necessidade de
selecionar e depois gravar e o espelhamento da seleção.
“O layout deveria seguir uma padronização.” (Usuário U05).
“A repetição das ocorrências mesmo depois de gravadas.” (Usuário U13).
Por fim, com relação à questão 13, as propostas de melhoria da usabilidade do
sistema que apareceram com maior intensidade foram: a necessidade de uma
padronização das telas e a habilitação da tecla ENTER ao invés do acionamento com
o mouse da tecla BUSCAR. Em seguida, destacaram-se a possibilidade de
simplificação da sistemática de selecionar e depois gravar, que se mostra exagerada,
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a simplificação do espelhamento da seleção, que foi considerada confusa e poluída e
a despoluição de algumas telas.

4.2 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA
Os resultados da técnica utilizada são o produto das análises das falas dos
usuários sobre as tarefas representativas mais significativas, ou seja, que se
apresentaram com maior frequência.
Optou-se por apresentar a análise das tarefas representativas no seguinte
formato: primeiramente será apresentada a tela observada do sistema, seguida da
conclusão alcançada por meio do discurso dos usuários em relação a possíveis
alterações a serem pleiteadas para o sistema. Logo após, apresenta-se um quadro
com as transcrições literais das falas mais representativas e os critérios ergonômicos
que se pretendeu alcançar por meio das alterações, elencados no subitem 3.5 deste
estudo avaliativo. Em seguida, uma breve conclusão, relatando o grau de aceitação
da questão aferida, sendo este distribuído da seguinte forma: de 1 a 5 usuários (baixa),
de 6 a 9 usuários (razoável), de 10 a 13 usuários (boa) e de 14 a 17 usuários (ótima).
Por fim, uma breve análise das ponderações extraídas das falas e uma definição do(s)
critério(s) que se pretende(ram) alcançar.
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1. Tela inicial - Transferência dos ícones zoom ata/zoom lista
Figura 20 - Tela inicial

Fonte: A autora (2016).

Conforme observado na Tela apresentada na Figura 20, na seta 1, verificou-se
que seria mais eficiente às transferências dos ícones zoom ata e zoom lista para os
cabeçalhos de seus respectivos instrumentos.

Quadro 2 - Tela inicial - Ícones zoom ata/zoom lista
Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

"... eles ficariam exatamente acima do documento e
facilitaria o usuário não só visualizar também como [...]
operar o comando dessa maneira também ..."
"... porque para identificar seria melhor até para ser
mais fácil de acessar o aumento da tela [...] ou melhor Critério Condução
seria mais intuitivo colocar logo no cabeçalho do zoom (Agrupamento/distinção de itens
pela localização)
da ata de sala e lista de presença ..."
"... para quê com isso a gente tenha mais espaço aqui
nos grupos né para não precisar mexer com a barra de
rolagem para se tornar mais fácil ter tempo na hora de
estar lendo a ata ..."

(Continua)
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(Conclusão)
Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

"... para que assim na tela onde fiquem os grupos
fiquem de forma que não necessita barra de rolagem
e ter uma melhor visualização ..."
" ... eu acho interessante em relação ao zoom ata e o
zoom lista na parte superior [...] acho que para mim Critério Condução
isso não faz muito sentido ..."
(Agrupamento/distinção de itens
" ... aí daria um espaço para colocar os ícones de pela localização)
salvar, cancelar mandar um pouco mais pra cima se
eu conseguir um pouco mais de espaço no menu
para ele aparecer inteiro pra mim ... não preciso usar
a barra de rolagem ..."
Fonte: A autora (2016).

Este parecer foi considerado de boa aceitação, 8 entre 12 usuários
concordaram. Já que esta colocação só foi apresentada a partir da sexta atividade, foi
necessária uma proporcionalidade da escala de aceitação. Quatro usuários disseram
que não usavam os respectivos zooms e que os ícones poderiam ser suprimidos.
Essa sugestão de deslocar os ícones para os cabeçalhos, deveu-se ao fato de
que o local seria mais intuitivo e que, em havendo mais espaço com a transferência,
o Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo) poderia começar mais acima, e a partir de
então, ser visualizado em sua totalidade, dispensando, assim, o uso da barra de
rolagem.
Essa solicitação de mudança tem a ver com a percepção de que a
compreensão da tela depende, entre outras coisas, do posicionamento dos objetos
que são apresentados. Essa preocupação está em conformidade com o Critério
Ergonômico Condução/Agrupamento/Distinção de Itens pela localização.

2. Tela Inicial - Reposicionamento/Redimencionamento do Menu (Seleção de
Grupo/Subgrupo)
Conforme observado na Tela apresentada na Figura 20, seta 2, verificou-se
que seria mais eficiente se o Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo) fosse posicionado
mais acima, possibilitando assim o seu redimensionamento, de forma a ser totalmente
visualizado, dispensando assim a necessidade do acionamento da barra de rolagem.
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Quadro 3 - Reposicionamento/redimensionamento do menu (seleção de grupo/subgrupo)
Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu
alcançar

" ... poderia ocupar esse lado esquerdo da tela sem precisar de
utilização da barra de rolamento pra ver todos os itens no menu
..."
" ... ela pode subir um pouco te daria uma leitura completa da
barra de menu sem precisarmos utilizar a barra de rolagem ..."
" ... grupos ocorra aí uma é um redimensionamento só para que
pudesse caber todo o menu de grupos e subgrupos na tela pra
que a gente pudesse evitar a manipulação da barra de rolagem
Critério Carga de
..."
Trabalho/Brevidade/Ações
" ... bom, eu gostaria que o menu fosse reduzido para que mínimas
tivesse uma visão inteira dele que facilitasse a visualização de
todos os grupos ..."
... para quê com isso a gente ter mais espaço aqui nos grupos
né pra não precisar mexer com a barra de rolagem para se
tornar mais fácil ter tempo na hora de tá lendo a ata
" ... para usarmos menos a barra de rolagem o ideal seria que
colocasse o menu mais para cima ... então aproveitaríamos aí
o espaço e usaríamos menos a barra de rolagem ..."
Fonte: A autora (2016).

Esta solicitação está intimamente ligada à do item 1, pois com a transferência
dos ícones zoom ata e zoom lista, haveria a possibilidade de reposicionamento e
redimensionamento do Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo). Para este quesito, houve
uma aceitação considerada ótima, 14 dos 17 usuários. Os usuários restantes foram
indiferentes a tal verificação.
O que se percebeu é uma questão de limitar, tanto quanto possível, o número
de passos pelos quais o usuário deva passar, ou seja, a carga de trabalho em relação
ao número de ações necessárias à realização de uma tarefa. Em relação à usabilidade
do sistema, esta colocação é tratada no Critério Carga de Trabalho/Brevidade/Ações
mínimas.
3. Tela Inicial - Ordem dos grupos no Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo):
1º Lista de Presença e 2º Cartão-Resposta
Conforme observado na Tela apresentada na Figura 20, seta 3, verificou-se
que a ordem dos grupos no Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo) deveria ser, em
primeiro lugar, a Lista de Presença e em segundo, o Cartão-Resposta.
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Quadro 4 - Tela inicial - ordem dos grupos no menu (seleção de grupo/subgrupo): 1º lista de
presença e 2º cartão-resposta
Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

"... primeira orientação dada ao usuário é que ele olhe primeiro
a lista de presença e respectivamente cartão-resposta ..."
"... eu começaria de uma forma diferente, primeiramente eu
colocaria a lista de presença, depois cartão-resposta ..."
"... é o maior volume é dentro desses dois itens ..."
... na tela principal eu acredito que os grupos deveriam vim de
Critério Condução
acordo com a importância ..."
"... em relação à ordem dos grupos, no geral na ata o que mais (Agrupamento/Distinção
de Itens/Distinção por
utilizamos é a primeira a lista de presença ..."
Localização)
"... lista de presença por ser acredito o mais utilizada né tenha
mais ocorrência, colocaríamos depois cartão resposta o que
vem em segundo ..."
"... grupos de maior importância mais usados viessem primeiro:
lista de presença, o cartão-resposta ..."
Fonte: A autora (2016).

Para esse item, houve uma razoável aceitação, 9 dos 17 usuários. Estes
argumentaram que deveria ser a ordem proposta devido à demanda das ocorrências.
Em relação à ordem dos grupos restantes, houve opiniões bem distribuídas. Cabe
colocar que um usuário sugeriu que a ordem deveria ser Cartão-Resposta, Redação
e Lista de Presença, já que primeiro ele entrava com as informações do campo 8 da
Ata de Sala (Figura 20) da Ata de Prova, que solicita os números dos candidatos que
deixavam o Cartão-Resposta e Folha de Redação em branco. Essa é uma observação
importante para ser considerada no treinamento dos usuários, já que foi detectado na
avaliação que os usuários primeiro leem o campo 11 (Figura 20) da Ata de Sala,
Observação.
Em relação à usabilidade, com essa alteração seria contemplado o Critério
Condução/Agrupamento/Distinção de Itens/Distinção por Localização, por meio do
qual os usuários detectariam, mais facilmente, os diferentes itens se eles forem
apresentados de uma forma organizada (frequência de uso).
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4. Tela Inicial - Ordem dos subgrupos no Menu (Seleção de Grupo/Subgrupo) Ordem alfabética
Conforme mostrado na Tela apresentada na Figura 20, seta 4, verificou-se que
a ordem dos subgrupos deveria ser alfabética, com exceção do subgrupo “Outros” que
deveria ficar em último lugar.

Quadro 5 - Tela inicial - ordem dos subgrupos no menu (seleção de grupo/subgrupo) ordem alfabética
Falas transcritas dos usuários
" ... acho que ele deveria estar em ordem alfabética de cada
grupo [...] outros por último, você teoricamente obrigaria o
usuário a ler todas as opções e tentar enquadrar em todas as
opções antes de usar o item outros ..."
"... obviamente isso proporciona ao operador um maior conforto
para se encontrar com mais rapidez o item [...] Outros sempre
por último ..."
" ... organizaria em ordem alfabética os subgrupos deixando por
último outros porque é o menos usado ..."
" ... eu não tenho problema em serem ordem alfabética ou não
[...] o item outros eu gostaria que ficasse por último ..."
" ... também poderia facilitar se tivesse em ordem alfabética o
que ajudaria a identificar com mais rapidez e fluidez [...] Exceto
o subgrupo Outros ..."
" ... colocaria outros no final de todos e os demais subgrupos
ficariam em ordem alfabética para eu ter uma melhor
visualização ..."

Critério(s)
ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

Critério Condução
(Agrupamento/Distinção
de Itens/Distinção por
Localização)

Fonte: A autora (2016).

Neste quesito, houve uma ótima aceitação, totalizando 15 dos 17 usuários.
Os usuários colocaram que assim seria mais rápida a localização do subgrupo. Para
o restante dos usuários foi indiferente tal colocação. É interessante apontar que uma
usuária mencionou que era importante que o subgrupo “Outros” fosse o último, pois
assim esse só seria utilizado após a leitura de todas as possibilidades, já que o uso
do subgrupo “Outros” deve ser o último recurso a ser utilizado. Alguns usuários
também disseram que, já sendo memorizado que o subgrupo “Outros” é o último, seria
mais rápida a sua localização.
No tocante à usabilidade, com essa alteração seria contemplado o Critério
Condução/Agrupamento/Distinção de Itens/Distinção por Localização, por meio do
qual os usuários detectariam, mais facilmente, os diferentes itens se eles forem
apresentados de uma forma organizada (em ordem alfabética).
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5. Tela Inicial - Zoom de click no campo observação - Todo visualizado
Figura 21 - Tela inicial

Fonte: A autora (2016).

Conforme observado na Tela apresentada na Figura 21, verificou-se que seria
mais eficiente se no acionamento do zoom de click no campo observação, esse fosse
mostrado em sua totalidade, dispensando, assim, o uso da barra de rolagem.
Quadro 6 - Tela inicial - zoom de click no campo observação - todo visualizado

Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que
se pretendeu
alcançar

“... aí evitaria barra de rolamento, perderíamos menos tempo a ficar
utilizando a barra de rolamento eu acho que seria mais otimizado esse
uso do zoom ...”
“... o ideal seria se eu clicasse na questão onze e o zoom abrisse apenas
a questão onze isso é uma coisa que vai facilitar o manuseio aqui desse Critério Carga de
sistema ...”
Trabalho/Brevidade/
“... ajudaria muito mais que se eu não precisasse usar também a barra Ações mínimas
de rolagem se fosse por exemplo [...], assim no campo onze aparecesse
todo o campo onze ...”
“... poderia quando abrir o campo de observação em dois cliques poderia
vim todo, todo ele pra não precisar mexer na barra de rolagem ...”

(Continua)
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(Conclusão)
Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que
se pretendeu
alcançar

“... duplo clique é deveria ir direto para o campo onze e não ir pra ficar
entre um campo e outro como acontece, sendo necessário o uso da
barra de rolagem para poder visualizar, diminuindo assim tomando mais
tempo ...”
“... porque da forma que tem no momento quando a gente coloca o
zoom na ata o texto aumenta mas perde-se a informação ...”

Critério Carga de
Trabalho/Brevidade/
Ações mínimas

Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada boa para esta solicitação. Um total de 12
entre os 17 usuários argumentaram que quando se usa a barra de rolagem se perde
muito tempo. Neste momento, também sugeriram que poderia haver o recurso de dar
mais um click para que a tela do zoom fosse fechada e não houvesse a necessidade
de ir até o “X” para realizar o fechamento. Solicitaram, ainda, que quando passasse
para a próxima página da sala, esse zoom fosse automaticamente fechado. Os
demais usuários não fizeram colocação alguma.
Sobre a usabilidade desse subitem, o que se tem aqui é uma questão de limitar,
tanto quanto possível, o número de passos pelos quais o usuário deva passar, ou
seja, a carga de trabalho em relação ao número de ações necessárias à realização
de uma tarefa, conforme é abordado no Critério Carga de Trabalho/Brevidade/Ações
mínimas.
6. Tela (Selecione o candidato envolvido na ocorrência) - “Ocorrência
selecionada”, “Selecione o candidato envolvido” e display do grupo e
subgrupo - algumas alterações
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Figura 22 - Tela (selecione o candidato envolvido na ocorrência)

Fonte: A autora (2016).

Conforme observado na Tela apresentada na Figura 22, verificou-se que no
cabeçalho deveria estar o texto “Selecione o candidato envolvido” e que os textos
“Selecione o(s) candidato(s) envolvido(s) na ocorrência” e “Ocorrência selecionada”,
deveriam ser suprimidos e ficassem somente abaixo do cabeçalho, o display do nome
do grupo/subgrupo, um abaixo do outro, respectivamente.
Quadro 7 - Tela (selecione o candidato envolvido na ocorrência) - “ocorrência selecionada”,
“selecione o candidato envolvido” e display do grupo e subgrupo - algumas alterações
Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

"... poderia colocar o nome do grupo cartão resposta e em
seguida cor da prova no lugar de ocorrência selecionada ..."
"... cartão-resposta tendo em vista ser a chamada do grupo e a Critério Carga de
cada subitem então a caixa traria o seu nome também Trabalho/Densidade
individualizado abaixo para que então nós pudéssemos ter a informacional
completa segurança que estaríamos trabalhando em cima do
item selecionado necessário para a atividade ..."

(Continua)
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(Conclusão)
Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que
se pretendeu
alcançar

" ... eu sugiro que seja retirado e coloque cartão-resposta e logo
abaixo cor da prova porque com essa informação você tem certeza
que tá fazendo a ocorrência correta ..."
" ... que o cartão-resposta poderia vir no cabeçalho pra gente saber
do que a gente tá [...] então acho que isso já destacaria para gente
[...] a cor da prova poderia vir maior só ele escrito aqui em vermelho
mesmo bem destacado, ou melhor tiraria a ocorrência selecionada e Critério Carga de
colocaria só o cor da prova em vermelho mesmo ..."
Trabalho/Densidade
" ... que fica melhor para uma visualização melhor eu ter certeza em informacional
que grupo eu estou então eu tô sempre em cartão resposta [...] logo
abaixo em que subgrupo eu estou, que seria a cor da prova eu acho
que fica mais fácil essa visualização ..."
" ... então aí a cor da prova ela ficaria em destaque que seria o item
importante até uma forma da gente de reforçar quem ta analisando
quem tá fazendo ocorrência se eu abrisse ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada boa para esta solicitação, 13 dentre os
17 usuários. Os demais usuários disseram que nem liam nada e que para eles era
indiferente. Os usuários argumentaram que o mais importante era o destaque do
Grupo/Subgrupo selecionado. Comentaram também que o texto “Selecione o
candidato envolvido” era redundante com o do cabeçalho que informa “Selecione o(s)
candidato(s) envolvido(s) na(s) ocorrência(s). Sobre a usabilidade desse subitem, o
que se percebeu, é que deve-se fornecer somente dados que sejam necessários e
diretamente usáveis, conforme é abordado no Critério Carga de Trabalho/Densidade
informacional.

7. Tela (Selecione o candidato envolvido na ocorrência) - Ordem dos campos
de entrada de busca do candidato: 1º inscrição, 2º nome e 3º sequencial do
candidato
Conforme observado na Tela apresentada na Figura 22, verificou-se que a
ordem dos campos de entrada de busca do candidato deveria ser inscrição, nome e
sequencial.
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Quadro 8 - Tela (selecione o candidato envolvido na ocorrência) - ordem dos campos de
entrada de busca do candidato: 1º Inscrição, 2º nome e 3º sequencial do candidato
Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

"... porque normalmente é a informação que é colhida na ata de
presença ..."
"... porque a busca sempre pela inscrição e não havendo o
nome é raramente é utilizado número sequencial ..."
"... colocaria primeiro, inscrição que é o mais fácil é o que as
pessoas mais procuram depois o nome por último o sequencial
Critério Condução
..."
(Agrupamento/Distinção
de Itens/Distinção por
"... inscrição e nome geralmente estão no corpo da ata ..."
Localização)
"... então assim é a inscrição é fundamental primeiro, depois o
nome que é o que eles colocam também ..."
Critério Compatibilidade
"... pois é através da inscrição que fazemos a maioria das
buscas ..."
"... colocando inscrição em primeiro lugar é porque na verdade
é o meio que eu mais faço busca pela inscrição na segunda
opção nome e em último caso sequencial ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada razoável para esta solicitação, totalizando 8
entre os 17 usuários. Os usuários argumentaram que seria de acordo com a demanda
de ocorrências. Essa solicitação poderia ter sido ainda maior, pois só começou a ser
ponderada após a terceira atividade de Avaliação Cooperativa. Os demais usuários
acharam que essa alteração, apesar de lógica, não os incomodava.
Em relação à usabilidade do sistema, com essa alteração, seria contemplado o
Critério Condução/Agrupamento/Distinção de Itens/Distinção por Localização, que diz
que usuários irão detectar os diferentes itens mais facilmente se eles forem
apresentados de uma forma organizada. A sua organização deve ser lógica, deve
representar uma organização funcional relevante e significativa. É pertinente colocar
que o Critério Compatibilidade também pode ser considerado, já que os
procedimentos e as tarefas devem ser organizados de maneira a respeitar as
expectativas ou costumes do usuário.
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8. Tela (Selecione o candidato envolvido na ocorrência) - ENTER após a entrada
Conforme observado na Tela apresentada na Figura 22, verificou-se que ao
invés de entrar com o candidato após o acionamento do botão “Buscar”, por meio do
mouse, poderia ser diretamente com o comando “ENTER”.

Quadro 9 - Tela (selecione o candidato envolvido na ocorrência) - ENTER após a entrada
Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu
alcançar

"... pressionar enter e automaticamente ele copular com os
dados sem necessariamente eu ter que apertar a tecla
buscar ..."
"... ao invés da palavra busca com apenas um enter ele já
seria identificado ..."
"... desse um enter e já fizesse a busca automática ..."
"... teclado clicando apenas na tecla enter e agilizaria o Critério Controle explícito
processo ..."
(Ação explícita do usuário)
"... É melhor do que pegar no mouse, perderia mais tempo
para quem tá fazendo ali o tempo todo realmente gasta mais
tempo ..."
"... no caso o buscar ao invés de ser apenas pelo mouse
habilitar a tecla enter ..."
"... o ideal seria você colocar um enter ao invés de buscar ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada razoável para esta solicitação, em um total
de 8 dentre os 17 usuários. Estes, argumentaram que seria melhor, pois não se
perderia tempo em segurar o mouse e acionar o botão “Buscar”. A avaliadora
percebeu que em alguns momentos os usuários acionavam “ENTER”, como se essa
alteração já estivesse sido implementada, corroborando ainda mais para essa
ponderação. O restante dos usuários não teceu pareceres a respeito dessa
observação.
Em relação à usabilidade, com essa alteração, seria contemplado o Critério
Controle explícito (Ação explícita do usuário), que refere-se às relações entre o
processamento pelo computador e as ações do usuário. Entradas de comandos do
usuário devem ser seguidas de um “ENTER” depois de editadas.
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9. Tela (Selecione o candidato envolvido na ocorrência) - Notificação de uma
entrada inválida
Conforme observado na Tela apresentada na Figura 22, verificou-se que seria
importante que o sistema avisasse quando houvesse uma entrada inválida.
Quadro 10 - Tela (selecione o candidato envolvido na ocorrência) – notificação de uma
entrada inválida
Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu alcançar

"... há uma busca só que só essa observação aparece antes
de qualquer busca então ela está perdida na tela ..."
"... quando eu faço alguma busca inexistente não aparece
nenhuma mensagem informando que é inexistente e
essa informação de nenhum registro encontrado ela
permanece direto na tela e com isso a tela fica
poluída são desnecessárias ..."
"... aparece sempre uma mensagem nenhum registro
encontrado eu acho que isso aqui não pode acontecer isso
deveria sair esse candidato associados à ocorrência isso
aqui já entra antes de digitar qualquer número sequencial
já tem isso ..."
"... nenhum registro encontrado aqui poderia sair já que eu Critério gestão de erros
(correção de erros)
não coloquei nada ..."
"... que ela fosse retirada e só aparecesse quando for usada
que essa informação de nenhum registro encontrado
aparecesse quando fosse usada ..."
"... acho que seria legal aparecer somente quando
realmente o candidato não fosse encontrado porque ele já
fica aparecendo mesmo você não buscando nenhum
candidato ele já aparece esse: nenhum registro encontrado
..."
"... deve ser removida e aparecer essa informação apenas
quando a pesquisa for de fato realizada ..."
"... essa tela aqui bem antes mesmo da gente entrar com
qualquer registro ela já fica bem nítida uma mensagem
nenhum registro encontrado ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada boa para esta solicitação, em um total de 13
dentre os 17 usuários. Estes argumentaram que o texto “nenhum registro encontrado”
ficava fixo em várias telas, até mesmo após o candidato ter sido encontrado e, que ao
entrarem com uma busca inválida, não eram informados. Colocaram também que a
informação “nenhum registro encontrado” sempre presente, causava uma poluição na
tela e que uma tela mais limpa o trabalho seria menos cansativo.

69

Conforme o Critério Gestão de erros (correção de erros), quando o erro
acontecer, o sistema deve favorecer mensagem para a sua correção.

10. Tela Selecionar - Padronização das colunas/leiaute
Figura 23 - Tela cartão-resposta - cor da prova - selecionar

Fonte: A autora (2016).
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Figura 24 - Tela eliminados - outros - eliminados - selecionar

Fonte: A autora (2016).

Conforme observado nas Telas apresentadas nas Figuras 23 e 24, verificou-se
que não houve uma padronização de leiaute. Este deveria respeitar uma padronização
onde a primeira coluna fosse inscrição, a segunda nome do candidato e a terceira,
quando houvesse, a coluna da ocorrência específica.

Quadro 11 - Tela selecionar - padronização das colunas/leiaute
Falas transcritas dos usuários
"... então colunas eu inverteria, colocaria inscrição primeiro,
depois nome e o sequencial excluiria porque não há
necessidade. Abriria uma outra coluna com as opções da
forma que as frases não ficassem quebradas ..."
"... ordem aqui poderia ser também inscrição em primeiro o
nome do candidato em segundo e a terceira coluna viria as
opções de ocorrência ..."

Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu alcançar
Critério Condução
(Agrupamento/Distinção de
Itens/Distinção por
Localização)
Critério Compatibilidade

(Continuação)
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(Conclusão)
Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que se
pretendeu alcançar

"... começaria pela inscrição depois o nome e onde é a inscrição
eu colocaria na verdade as frases que tem pra ser selecionadas
e elas sempre aparecendo por inteiro ..."
"... nas colunas eu faria alteração ao invés de sequencial
começaria pela inscrição depois o nome ..."
"... em relação a ordem das colunas de acordo com a ordem de
busca colocaria em primeiro lugar inscrição, segundo nome ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada razoável para esta solicitação, em um total
de 8 dentre os 17 usuários. Estes argumentaram que seria mais eficiente se houvesse
uma padronização de leiaute nas telas. Os usuários mencionaram que a ordem
deveria ser essa, pois é a mesma dos campos de opções de busca dos candidatos,
ou seja, de acordo com a demanda lida nas ocorrências. Destacaram que quando
houvesse ocorrências específicas a serem marcadas dentro da ocorrência, como é o
caso do grupo/subgrupo Cartão-Resposta/Cor da Prova, seria melhor que ficassem
em coluna separada. Os demais usuários foram indiferentes a essa colocação.
Em relação à usabilidade do sistema, com essa alteração seria contemplado o
Critério Condução/Agrupamento/Distinção de Itens/Distinção por Localização, pois
este defende que usuários irão detectar os diferentes itens mais facilmente se eles
forem apresentados de uma forma organizada. A sua organização deve ser lógica e
deve representar uma organização funcional relevante e significativa. É pertinente
colocar que o Critério Compatibilidade também pode ser considerado, já que os
procedimentos e as tarefas devem ser organizados, de maneira a respeitar as
expectativas ou costumes do usuário.
11. Tela Selecionar - Grupo/Subgrupo Cartão-Resposta/Cor da Prova - cada
opção de cor em uma linha
Conforme observado na tela do sistema reproduzida na Figura 23, verificou-se
que a coluna das opções de cor da prova, deveria ser dimensionada de forma a não
quebrar as linhas de opções, ou seja, que ficasse cada opção em uma linha.
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Quadro 12 - Tela selecionar - grupo/subgrupo cartão-resposta/cor da prova - cada opção de
cor em uma linha

Falas transcritas dos usuários

Critério(s)
ergonômico(s) que
se pretendeu
alcançar

"... abriria uma outra coluna com as opções da forma que as frases
não ficassem quebradas e sim as informações tudo na mesma linha
..."
"... para que então a frase pudesse estar ao longo né e não uma
embaixo da outra ou truncada pra que eu não tivesse aí uma
possível confusão de leitura e maior clareza na hora ..."
"... ampliar coluna onde está os nomes com isso nós ganharíamos
espaços porque as cores e as frases ficariam todas numa única
linha mais alinhadas, menos poluído daria para enxergar tudo numa
tela só ..."
"... eu colocaria na verdade as frases que tem pra ser selecionadas
e elas sempre aparecendo por inteiro ..."
Critério Condução
"... cor da prova teria que vir de uma forma mais clara porque é de (Legibilidade)
extrema importância ..."
"... maior e que as frases não fossem quebradas ..."
"... e em uma coluna maior a cor da prova com a frase para que a
frase não tem essa quebra que vá para linha debaixo ..."
"... poderia ter as cores e as frases poderiam ficar numa mesma
linha que assim facilitaria ..."
"... ficaria uma cor em cada linha não quebrasse, fica melhor
visualização ..."
"... prova e a frase sem precisar quebrar porquê dificulta a
visualização ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada ótima para esta solicitação, em um total de
14 dos 17 usuários. Estes argumentaram que desta forma ficava um pouco confuso
de escolher a opção correta, pois dificultava a visualização para a escolha. Os
usuários mencionaram que essa ocorrência é muito importante e uma marcação
equivocada poderia acabar prejudicando o candidato. Os demais usuários não
teceram qualquer comentário.
Em relação à usabilidade do sistema, com essa alteração, seria contemplado o
Critério Condução (Legibilidade), pois este diz respeito às características lexicais das
informações apresentadas na tela que possam dificultar ou facilitar a leitura desta
informação.
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12. Tela Remover - espelhamento das informações e leiaute
Figura 25 - Tela cartão-resposta - cor da prova - remover

Fonte: A autora (2016).

Conforme observado na tela do sistema reproduzida na Figura 25, foi
observado pelos usuários que o espelhamento deveria ser diferenciado ou suprimido.
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Quadro 13 - Tela gravar - espelhamento das informações e leiaute
Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu
alcançar

"... a informação na tela fica poluída e pode confundir a pessoa
que realmente está fazendo ..."
"... pode confundir [...] na mesma tela pode ter essa diferença
de cor pra informar o que já foi feito a ocorrência que eu já fiz
..."
"... eu sugiro que no fundo tudo que já tivesse sido salvo fique
já em outra cor pra diferenciar daqueles que ainda restam ser
salvo porque senão vai confundir os que a gente ainda não fez
pode passar batido ..."
"... ao selecionar a ocorrência nós termos um espelhamento
onde hoje a cor é igual quando se está selecionando poderia
ter uma cor verde com fundo verde para sabermos que
fizemos uma seleção já e nesse mesmo campo hoje nós
temos ..."
"... quando ele fosse pra baixo no espelho ele poderia vir no
tom de verde mais claro e viria no topo, porque agora ele vai
la para baixo e fica muito confuso porque junta com o outro
candidato que já tinha selecionado ..."
"... então caso eu vá adicionando outros candidatos, o
interessante seria que essa tela que já está salvo para eu ficar
visualizando desnecessariamente ela fosse de uma cor verde
..."
"... no botão onde hoje é selecionar eu já gravaria o candidato
ficaria salvar quando eu faço isso a tela some e aí se eu
precisar retomar esse candidato eu não tenho mais aquele
espelho ..."

Critério Condução
(Agrupamento/Distinção de
Itens/Distinção por
Localização)

Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada boa para esta solicitação, em um total de 13
dentre os 17 usuários. Os usuários mencionaram que a repetição do leiaute fosse
revista, já que como está apresentada no sistema, causa confusão. Alguns sugeriram
que o espelhamento poderia estar em uma cor diferente, podendo, inclusive, ser a cor
verde, pois sinalizaria que aquele universo seria o já confirmado. Sugeriram também
que, no caso de já ter havido alguma entrada anterior, quando se entrasse com nova
alteração, esta fosse mostrada, no espelhamento, em primeiro lugar e não por último,
facilitando, assim, a sua conferencia.
Em relação à usabilidade do sistema, com essa alteração, seria contemplado o
Critério Condução/Agrupamento/Distinção de Itens/Distinção por Localização, que diz
que usuários irão detectar os diferentes itens mais facilmente se eles forem
apresentados de uma forma organizada. A sua organização deve ser lógica, deve
representar uma organização funcional relevante e significativa.
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13. Tela Selecionar - selecionar e após somente uma pergunta de confirmação
Conforme observado na tela do sistema reproduzida na Figura 25, foi
observado pelos usuários que não havia a necessidade dos passos “Selecionar” e
depois “Salvar”. Os procedimentos deveriam ser somente “Salvar” e, após, responder
a uma pergunta de confirmação.
Quadro 14 - Tela selecionar - selecionar e após somente uma pergunta de confirmação
Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu
alcançar

Falas transcritas dos usuários
"... então você tem que dar dois comandos acredito que
otimizaríamos se na hora de selecionar automaticamente se
salvassem a informação da cor da prova selecionada ..."
"... Na opção selecionar eu excluiria e permaneceria a opção
gravar de uma única só vez ..."
"... aqui no início onde tem selecionar aqui deveria vir só assim
salvar ..."

"... Eu acredito que ao invés de selecionar e confirmar pra
depois salvar é eu selecionaria a opção e em seguida salvaria
..."
"... ao invés de selecionar, eu gravaria a opção que eu escolhi, . Critério Carga de
se eu precisasse alterar eu voltaria lá naquele subgrupo e aí trabalho/Brevidade/Ações
teria um ícone ali pra alterar ou remover a marcação que eu mínimas
fiz ..."
"... no botão onde hoje é selecionar eu já gravaria o candidato
ficaria salvar quando eu faço isso a tela some e aí se eu
precisar retomar esse candidato eu não tenho mais aquele
espelho ..."
"... é desnecessária poderia pôr a opção salvar onde ao clicar
na cor salvaria direto e para confirmar apareceria uma
mensagem se realmente desejo e tenho certeza de salvar ...
se houvesse alguma dúvida quisesse fazer alguma alteração
voltaria para o subgrupo onde lá teria as informações que
poderia sim alterar ou remover ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada razoável para esta solicitação, em um total
de 7 dentre os 17 usuários. Os usuários observaram que esse procedimento atrasava
o trabalho. O que se verificou neste item, em relação a usabilidade, é que se deveria
limitar, tanto quanto possível, o número de passos pelos quais o usuário deva passar,
ou seja, a carga de trabalho em relação ao número de ações necessárias à realização
de

uma

tarefa.

Este

fundamento

trabalho/Brevidade/Ações mínimas.

é

tratado

no

Critério

Carga

de
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14. Tela Selecionar - Grupo Cartão-Resposta Subgrupo Trocado (entre
candidatos) e Grupo Lista de Presença Subgrupo Assinou lista de presença
no local errado - padronização de leiaute
Figura 26 - Tela cartão-resposta - trocado (entre candidatos) - com vice-versa –
1º candidato - selecionar

Fonte: A autora (2016).
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Figura 27 - Tela cartão-resposta - trocado (entre candidatos) - com vice-versa –
2º candidato – buscar

Fonte: A autora (2016).

Figura 28 - Tela cartão-resposta - trocado (entre candidatos) – com vice-versa –
2º candidato - selecionar

Fonte: A autora (2016).
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Figura 29 - Tela cartão-resposta - trocado (entre candidatos) - com vice-versa – confirmar

Fonte: A autora (2016).

Figura 30 - Tela cartão-resposta - trocado (entre candidatos) - com vice-versa - remover

Fonte: A autora (2016).

Conforme examinado nas telas do sistema apresentadas nas Figuras 27 a 30,
verificou-se que o leiaute deveria ser revisto, de forma a seguir o mesmo padrão de
telas dos outros subgrupos, ou seja, uma coluna para a inscrição, outra para o nome
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e uma última para a ocorrência específica, tipo de troca (Com Vice-versa/Sem Viceversa).
Quadro 15 - Tela selecionar - grupo cartão-resposta subgrupo trocado (entre candidatos) e
grupo lista de presença subgrupo assinou lista de presença no local errado -padronização
de leiaute

Falas transcritas dos usuários

Critério(s) ergonômico(s)
que se pretendeu
alcançar

"... após a seleção dos candidatos eu eliminaria a tela amarela
iria para a próxima tela e manteria o layout. Com o número da
inscrição, o nome e acrescentaria a coluna do vice-versa com
a opção sim e não e já salvaria ..."
"... eu não vejo necessidade dessa tela amarela eu acredito
que já possa ir para uma tela final é no mesmo padrão da
terceira tela ..."
"... na quarta eu substituiria pela quinta mantendo o layout dos
outros subgrupos, uma coluna para inscrição, uma para nome
e criaria uma terceira para as opções vice-versa sim ou não ..."
"... no mesmo padrão de layout das telas anteriores que seria Critério Carga de
sequencial, nome e inscrição. Também cancelaria a tela trabalho/Brevidade/Ações
anterior, amarela e colocaria a opção de vice-versa ou não ..." mínimas
"... mesmo layout das colunas é sequencial o nome e o número
da inscrição dos candidatos e ao lado poderia ser um campo
assim vice-versa sim ou vice-versa ..."
"... após selecionar os candidatos não vejo necessidade da tela
amarela ..."
"... eu criaria mais uma coluna com a opção vice-versa sim ou
não ..."
"... criaria uma terceira coluna com as opções sim ou não
pensaria se seria vice-versa e nessa terceira coluna daria a
opção de duas bolinhas sendo uma sim e outra não ..."
Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada ótima para esta solicitação, em um total de
15 entre os 17 usuários. Houve uma concordância de que a terceira e a quarta telas
fossem suprimidas e que a quinta, seguisse, o padrão estabelecido de leiaute dos
outros subgrupos, ou seja, uma coluna para a inscrição, outra para o nome e uma
terceira para a marcação da opção de com Vice-versa ou sem Vice-versa não. Quando
fosse o caso de troca entre um candidato e um candidato não informado, não
apareceria a coluna vice-versa sim ou não. Hoje, o leiaute dessa tela foge totalmente
ao padrão dos outros subgrupos, por não se apresentar em colunas. Outra
reclamação, aliás, bem latente, é sobre o espelhamento dessas informações. Ele é
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mostrado após a seleção e é muito confuso, principalmente para o caso com viceversa, pois mostra uma duplicação dos dois candidatos envolvidos.
Em relação à usabilidade do sistema, esta colocação é tratada no Critério
Carga de trabalho/Brevidade/Ações mínimas. Este critério, defende que é preciso
limitar, tanto quanto possível, o número de passos pelos quais o usuário deve passar,
ou seja, a carga de trabalho em relação ao número de ações necessárias à realização
de uma tarefa.
15. Telas Outros – Exceto tela do Grupo/Subgrupo Eliminados/Outros Eliminados
Figura 31 - Tela cartão-resposta - outros - selecionar

Fonte: A autora (2016).
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Figura 32 - Tela cartão-resposta - outros - informe a observação

Fonte: A autora (2016).

Figura 33 - Tela cartão-resposta - outros - confirme a observação

Fonte: A autora (2016).
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Figura 34 - Tela cartão-resposta - outros - remover

Fonte: A autora (2016).

Pelo exame das telas do sistema apresentadas nas Figuras 31 a 34, verificouse que o leiaute fosse semelhante ao Grupo/Subgrupo Eliminados - Outros Eliminados, com poucas alterações, seguindo o leiaute da tela do sistema
apresentada abaixo na Figura 35.

Figura 35 - Eliminados - outros - eliminados - tela 2 - selecionar

Fonte: A autora (2016).
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Após a entrada do candidato, teria uma primeira coluna com inscrição, uma
segunda coluna com o nome e uma terceira onde entraria a ocorrência específica,
“observação”.
Quadro 16 - Telas outros - exceto tela do grupo/subgrupo eliminados/outros - eliminados
Falas transcritas dos usuários
"... minha sugestão é que se siga o modelo por eu já
conhecer o sistema utilizado no grupo eliminados ..."
"... na quinta tela eu mudaria as colunas, inscrição, nome,
eliminaria a coluna sequencial e abriria outra coluna com
observação ..."
"... removeria a terceira e quarta tela iria direto pra quinta,
na quinta tela faria alteração das colunas começando pelo
número de inscrição, nome de observação por último onde
faria diretamente a observação ali ..."
"... na quinta tela já tenho toda a informação, sequencial,
nome, inscrição e a observação ..."
"... também eliminaria a terceira e quarta tela e na quinta
já viria com o campo de observação sempre tal qual como
dos outros-eliminados ..."
"... acrescentaria outra coluna é pra observações né ficaria
sequencial, o nome coluna de inscrição e observações
faria tudo numa tela só e o mesmo procedimento de salvar
né e se eu quisesse remover ou alterar eu voltaria no menu
..."
"... não teria necessidade de passar por tantas telas
podendo adiantar o serviço ..."
"... a coluna com a inscrição seguido da coluna do nome e
seguido como terceira coluna o campo de observação ..."

Critério(s) ergonômico(s) que
se pretendeu alcançar

. Critério Carga de
trabalho/Brevidade/Ações
mínimas
. Critério
Homogeneidade/consistência

Fonte: A autora (2016).

Houve uma aceitação considerada ótima para esta solicitação, em um total de
15 dentre os 17 usuários. Segundo a opinião dos usuários, esse leiaute foge ao padrão
dos outros subgrupos. Para essa tela do sistema, a sugestão de alteração estaria
contemplando o Critério Carga de trabalho/Brevidade/Ações mínimas que aborda a
respeito da carga de trabalho em relação ao número de ações necessárias à
realização de uma tarefa. O que temos aqui é uma questão de limitar tanto quanto
possível o número de passos pelos quais o usuário deve passar. O Critério
Homogeneidade/consistência também seria contemplado, pois refere-se à forma na
qual as escolhas na concepção da interface (códigos, denominações, formatos,
procedimentos, etc.) são conservadas idênticas em contextos idênticos, e diferentes
para contextos diferentes.
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Em virtude de todas essas alterações sugeridas, fica evidente que, em termos
de eficácia, o sistema Sistema de Leitura de Atas está alcançando os resultados para
os quais foi projetado. Nenhum usuário propôs sua não utilização, substituição por
outro sistema ou voltar aos procedimentos anteriores. No entanto, ao responder a
primeira questão avaliativa “Em que medida o Sistema de Leitura de Atas atende o
critério de usabilidade, sob o ponto de vista do usuário?”, os resultados mostram que,
para atender de forma ainda mais satisfatória, especialmente no que se refere à
eficiência, a usabilidade do Sistema de Leitura de Atas pode e deve ser aprimorada.
Para isso deve-se otimizar continuamente algumas alterações em alguns dos leiautes,
conforme sugerido e destacado nas observações feitas por alguns dos usuários.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Apesar do problema inicial da Avaliação Cooperativa, onde os usuários não se
mostraram aptos a dar opiniões a respeito da interface do sistema, a autora, aos
poucos, foi conseguindo obter um ritmo bem eficaz para que o sistema fosse avaliado
pelos usuários. Pode-se perceber, portanto, que os comentários realizados durante a
realização das tarefas representativas valeram mais do que um registro da interação
entre o usuário e o sistema. A Avaliação Cooperativa possibilitou a detecção de alguns
problemas de usabilidade, de vários graus de gravidade, a baixo custo, em pouco
tempo e mobilizando poucos profissionais e usuários para a sua realização.
Os dados qualitativos coletados formaram uma lista de problemas que os
usuários tiveram ao utilizar a aplicação ou suas sugestões sobre como melhorar o
projeto de interação.
A autora espera, com o desenvolvimento deste estudo, contribuir para o
processo de revisão e aprimoramento do Sistema de Leitura de Atas, de modo a
garantir a qualidade da interface a partir das recomendações propostas por seus
usuários. Essas recomendações de aprimoramento do Sistema de Leitura de Atas
foram apresentadas ao longo deste estudo avaliativo e descritas no subitem 4.2.
Optou-se por não as relatar nesta seção, devido a metodologia selecionada para a
coleta de dados. Nesta metodologia, a fala dos usuários já contemplava, não somente
suas observações diretas sobre as tarefas representativas apresentadas, mas,
também, suas sugestões de melhorias. Ambas se complementaram com o objetivo de
aprimorar a qualidade do sistema quanto à sua usabilidade e, ao mesmo tempo,
apresentar ajustes que atendam ao propósito da empresa.
Embora a autora concorde com todas as sugestões/recomendações extraídas
das falas dos usuários e as considerem relevantes para a melhoria do Sistema de
Leitura de Atas, enquanto especialista e conhecedora de seus objetivos, julgou
importante destacar com mais urgência as seguintes sugestões:
1. mudança na apresentação do espelhamento das ocorrências já
cadastradas e
2. padronização das telas.
Foi percebido que esses dois quesitos confundem os usuários e gera
insatisfação e diminuição da produtividade.
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É importante colocar que os problemas encontrados não impossibilitam que o
sistema cumpra o seu papel.
Por fim, a oportunidade de melhoria do Sistema de Leitura de Atas a partir
dessa avaliação, tornará a tarefa de leitura de atas mais segura e ágil para atender às
demandas cada vez maiores da Fundação Cesgranrio.
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APÊNDICE A - Instrumento utilizado para coleta de dados Questionário da
Avaliação do Sistema de Leitura de Atas da Fundação
Cesgranrio

Prezado(a) colega,
Sou discente do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio e estou
elaborando uma avaliação do Sistema de Leitura de Atas.
Sua experiência e conhecimento do sistema em estudo será bastante útil para ajudar
a conhecer melhor o Sistema de Leitura de Atas e detectar possíveis problemas que
possam estar dificultando seu emprego. Por essa razão, solicito a sua preciosa
colaboração para responder o questionário que segue em anexo.
Essa atividade faz parte da avaliação, que possui como objetivo investigar a
usabilidade do sistema, ou seja, o quão fácil é o seu uso.
Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial. Não é objetivo
do estudo testar seus conhecimentos, mas é extremamente importante que você o
responda para que se possa reunir informações para uma análise objetiva das
questões relativas a usabilidade e propor correções que contribuam para aperfeiçoar
o emprego do Sistema.
Desde já, agradeço pela participação e valiosa contribuição!

___________________________________________
Luisianne Barbosa Carvalho
Junho de 2016
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QUESTIONÁRIO – PARTE I
1. Qual a sua idade? _______
2. Qual é a sua escolaridade?
a. ( ) Ensino médio incompleto
b. ( ) Ensino médio completo
c. ( ) Ensino superior incompleto
d. ( ) Ensino superior completo
e. ( ) Especialização ou mais
3. Há quanto tempo você utiliza computador?
a. ( ) Menos de 6 meses
b. ( ) Entre 6 meses e 1 ano
c. ( ) Entre 1 e 2 anos
d. ( ) Entre 2 e 5 anos
e. ( ) Mais de 5 anos
4. Há quanto tempo você utiliza a internet?
a. ( ) Menos de 6 meses
b. ( ) Entre 6 meses e 1 ano
c. ( ) Entre 1 e 2 anos
d. ( ) Entre 2 e 5 anos
e. ( ) Mais de 5 anos
5. Qual o seu conhecimento de computador? (Pode marcar mais de uma opção)
a. ( ) Nenhum
b. ( ) Utilização do Word, Excel, Power Point e outros afins
c. ( ) Utilização da Internet para: acessar e-mails, conversar em chats instantâneos,
acessar site de redes sociais (exemplo Facebook)
d. ( ) Utilização da Internet para navegar em sites de notícias
e. ( ) Utilização da Internet para compras
f. ( ) Utilização da Internet para baixar arquivos (músicas, filmes e afins)
g. ( ) Jogos
h. ( ) Outros: ___________________________________________________
6. Qual o seu conhecimento de smartphone? (Pode marcar mais de uma opção)
a. ( ) Nenhum
b. ( ) Utilização da Internet para: acessar e-mails, conversar em chats instantâneos
(exemplo MSM, Whatsapp), acessar site de redes sociais (exemplo Facebook)
c. ( ) Utilização da Internet para navegar em sites de notícias
d. ( ) Utilização da Internet para compras
e. ( ) Utilização da Internet para baixar arquivos (músicas, filmes e afins)
f. ( ) Jogos
g. ( ) Outros: ___________________________________________________
7. Em quantos eventos você já utilizou o Sistema de Leitura de Atas?
a. ( ) Nenhum
b. ( ) 1
c. ( ) 2
d. ( ) 3
e. ( ) Mais de 3
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QUESTIONÁRIO – PARTE II
Assinale com o “X” a sua resposta e descreva as suas justificativas!

EXEMPLO
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(X)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

1. Eu acho que gostaria de utilizar este sistema frequentemente.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

2. Eu achei o sistema desnecessariamente complexo.
Discordo
plenamente
(1)
Justifique:

Discordo
(2)

Neutro
(3)
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3. Eu achei o sistema fácil de usar.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

4. Eu acho que precisaria do apoio de um suporte técnico para ser possível usar este
sistema.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

5. Eu achei que as diversas funções neste sistema foram bem integradas.
Discordo
plenamente
(1)
Justifique:

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)
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6. Eu achei que houve muita inconsistência neste sistema.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

7. Eu imaginaria que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema
rapidamente.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

8. Eu achei o sistema muito pesado para o uso.
Discordo
plenamente
(1)
Justifique:

Discordo
(2)

Neutro
(3)
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9. Eu me senti muito confiante usando este sistema.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

10. Eu precisei aprender uma série de coisas antes que eu pudesse continuar a utilizar
este sistema.
Discordo
plenamente
(1)

Discordo
(2)

Neutro
(3)

Concordo
(4)

Concordo
plenamente
(5)

Justifique:

11. Cite três ou mais características positivas do Sistema de Leitura de Atas.

12. Cite três ou mais características negativas do Sistema de Leitura de Atas.

97

13. Você tem alguma(s) sugestão(ões) ou comentário(s) para melhorar a usabilidade
do Sistema de Leitura de Atas? Qual(ais)?
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APÊNDICE B - Autorização da Gravação de Voz - Avaliação Cooperativa

Eu ____________________________________________________________, RG:
_____________________________, CPF: ________________________, autorizo a
gravação da atividade relacionada com a Avaliação Cooperativa do Sistema de Leitura
de Atas da Fundação Cesgranrio, pelos meios indicados abaixo.
Estou ciente de que apenas a avaliadora conduzindo o processo de avaliação terá
acesso as minhas informações de forma direta e qualquer outra utilização destas
informações, só poderá ser feita respeitando meu anonimato. Fui ainda informado(a)
que o material ficará de posse da avaliadora, pelo prazo previsto em Lei, de cinco
anos, sendo posteriormente destruído. Estou ciente de que minha autorização é
voluntária, não remunerada e que minha recusa poderá ocorrer a qualquer momento,
sem qualquer prejuízo para mim. Por ser verdade, assino de livre vontade.

_______________________________________________________
Assinatura do Usuário

