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RESUMO

A Educação a Distância situa-se hoje em sua quinta geração, mediada pelas Novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação. Neste contexto tecnológico, encontra nos 
livros digitais uma potencial ferramenta interativa para a aprendizagem colaborativa. 
Sendo assim, este projeto foi realizado com o objetivo de analisar os ebooks 
produzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN através da 
Secretaria de Educação a Distância – SEDIS. O presente estudo sucedeu-se em duas 
fases: em primeiro lugar, realizou-se uma pesquisa exploratória para sondar a leitura 
e o manuseio do material didático digital da EaD pelos alunos-usuários, disponível 
na plataforma Moodle da SEDIS. Em segundo lugar, analisou-se a amostra de um 
livro digital por meio da avaliação heurística. Esta pesquisa tem a intenção tanto de 
identificar possíveis problemas quanto sugerir soluções para os mesmos. Por último, é 
apresentado um relatório final com diagnóstico e sugestões para um projeto de design 
mais pertinente, a fim de otimizar o livro digital por meio de diretrizes de usabilidade 
aplicadas a materiais da EaD.

Palavras-Chave: Educação a Distância. Livro digital. Usabilidade.



ABSTRACT

Nowadays the Distance Learning (DL) is in its fifth generation and New Information 
and Communication Technologies (NICT) mediate it. In this technological context it 
is then called Distance e-Learning (DeL). DeL has also in the e-books a potential 
interactive tool to the collaborative learning. So, this study was accomplished with the 
purpose of analyzing the e-books developed by SEDIS – Secretaria de Educação a 
Distância (Department of Distance Learning). This study was performed in two phases: 
Firstly it was done an exploratory study to check out the reading and the handling of 
digital e-learning material available to the student-users. These e-books are obtainable 
on SEDIS Moodle platform. Secondly, it was performed some analysis of an e-book 
sample by means of the heuristic evaluation. This research aims both to identify 
potential problems and give some suggestions to solve them. At last it is presented 
a final report with diagnosis and suggestions for a more applicable design in order to 
optimize the e-book by means of the distance e-learning usability guidelines.

Keywords: Distance e-Learning. e-book. Usability.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ABORDAGEM

A EaD passa por avanços tecnológicos e metodológicos com uma frequência significativa. 
Os recursos ora hoje trabalhados para a elaboração de conteúdos dinâmicos e 
motivadores envolvem as NTIC e suas características de representação interativa.

As ferramentas disponíveis e a acessibilidade da informação são fundamentais para o 
aprendizado  significativo em EaD. Para tanto, devem ser observados os princípios de 
objetividade, coesão e clareza, possibilitando assim que o aluno efetivamente desfrute 
dos recursos que as NTIC oferecem.

Um dos mecanismos largamente utilizados na EaD são os livros digitais, em sua 
maioria em formato PDF, dispostos de forma assíncrona, por vezes em substituição 
ao material impresso ou em complemento a este, acessado por meio dos AVEA, 
plataforma principal da EaD equivalente à sala de aula presencial que norteia através 
de sua interface as atividades da turma de acordo com as disciplinas e seus conteúdos 
ministrados. Cabe ressaltar que uma das principais características de um  AVEA − 
também prerrogativa da própria EaD − é a participação coletiva na construção do 
conhecimento, a aprendizagem colaborativa.

A expressão hipertexto surgiu nos anos 60 e é um tema bem definido por Pierre 
Lèvy, quanto à ideia de escrita/leitura não linear em um sistema de informática. 
Contextualizando-o como meio interativo para plataformas virtuais, podemos 
considerar que o usuário interage sem linearidade com uma gama de informações 
diversificadas, dispostas no conjunto hipermidiático.

[...]a interatividade pode ser compreendida como a possibilidade dos  sujeitos 

participarem ativamente, interferindo no processo com ações, reações, 

intervindo, tornando-se receptor e emissor de mensagens que ganham 

plasticidade, permitindo a transformação imediata (LÈVY, 1994, p. 98).

O usuário-leitor-aprendiz não está mais localizado entre os meios de comunicação 
somente: ele interage e interfere. A interação hipermidiática, também por seu 
dinamismo, muda as percepções consideravelmente, propiciando informações mais 
rápidas, personalizadas e completas, além de melhorar os processos comunicacionais 
e educacionais. A cada nova analogia, são criados significados e relações possíveis 
de acordo com as experiências pessoais de cada aluno.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

No capítulo a seguir, veremos o panorama da EaD e a aprendizagem mediada 
pelo uso das NTIC, bem como requisitos, princípios, conceitos, limitações 
e recomendações próprias de acordo com a tecnologia e a mídia; entraremos 
em detalhes sobre projetos hipermidiáticos, interatividade e seus aspectos 
ergonômicos e pedagógicos. Trataremos do usuário-aprendiz em IHC: necessidades 
informacionais de acordo com a proposta educacional, de modo a facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem.

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, INFORMAÇÃO E NTIC

A Educação a Distância, segundo Moore e Kearsley (2007), atravessou historicamente 
5 gerações, como indicado na figura abaixo: do texto simples, enquanto primeiro 
meio de comunicação através de correspondências por correio, da transmissão via 
as tradicionais ondas do rádio e televisão, como das áudio e videoconferências por 
satélite até o ensino e aprendizagem virtuais da quinta geração, mediados pelas 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC). 

 

 

Figura 1 − As cinco gerações da EaD. 

Adaptado de: Moore e Kearsley (2007).
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A EaD é constituída por aprendizado, ensino, comunicação, criação e gerenciamento, 
mediados pela tecnologia − nem todo curso a distância é on-line, mas é uma 
possibilidade. Para considerarmos um curso dentro da modalidade EaD não nos 
restringimos à tecnologia empregada ou sua duração; independente de ser presencial 
ou a distância, para ser um curso deve-se ter: alunos e professor, conteúdo organizado 
segundo objetivos de aprendizado, experiências de aprendizado elaboradas e uma 
forma de avaliação (SILVA, 2003). Ou seja, um curso (inclusive na EaD) não se 
caracteriza apenas pelo seu conteúdo e forma, do contrário um site informativo ou 
enciclopédia, como a Wikipedia (que trabalha com conteúdo de forma colaborativa na 
Web 2.0) seria um verdadeiro “campus” virtual.

No processo da experiência em educação a distância, esta é entendida como causa e 
resultado de mudanças expressivas em nosso entendimento do significado da educação. 
A acessibilidade é um ponto-chave (MOORE e KEARSLEY, 2007), as pessoas têm mais 
e melhores oportunidades e recursos de aprendizado do que antes, quando o que se 
oferecia era apenas localmente. Foi através da disseminação da EaD que diminuíram 
as desvantagens dos alunos do interior, de áreas longínquas e rurais, bem como para 
pessoas com deficiências físicas ou que necessitem de treinamento específico.

O contexto de adoção das políticas de EaD, ainda segundo Moore e Kearsley (2007),  
atenta para necessidades que apontam o crescente acesso a oportunidades de 
aprendizagem, para as possibilidades de atualização de aptidões e ampliação dos 
conhecimentos, redução de custos, constante apoio a cursos instituídos e capacitação 
do sistema educacional, abrangência internacional, nivelamento de faixa etária, público-
alvo focado (proporciona a opção dos treinamentos emergenciais) e oportunidade de 
conciliação entre educação, vida pessoal e trabalho, dentre outras necessidades.

Wurman (2005) aponta que incontáveis setores se preocupam com armazenamento e 
transmissão da informação, mas há carência quando se trata da compreensão dessa 
informação. Os estudos e as orientações das áreas da escrita e artes gráficas se valem de 
seus recursos de maneira mais estilística e estética do que necessariamente dedicada 
à compreensão, à análise crítica, ao desempenho, conteúdo ou funcionamento.

Para Nathan Shedroff, a compreensão deveria ser analisada como uma espécie de 
progressão, que parte dos dados até a sabedoria, num espectro onde a extremidade 
seria algo tão pessoal que se chegaria a uma intimidade praticamente impossível de 
ser compartilhada − somente seu panorama (o processo que leva à sabedoria) seria 
então compartilhável. 
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Figura 2 − Panorama da Compreensão. 

Fonte: SHEDROFF (2005).

A figura 2 demonstra a construção dessa experiência, com algumas sutilezas que 
cabem aqui explicações: sem contexto (puramente os dados), não existe informação; 
a apresentação e organização da informação interfere e modela completamente 
seus significados e interpretações; a complexidade e pessoalidade da experiência 
na transmissão do conhecimento o diferencia da informação (aqui reside a questão 
da educação, que não deve ser focada em informações e muito menos em dados); e 
a sabedoria é o patamar de compreensão mais pessoal e íntimo, intransferível, que 
permite o entendimento de padrões ao ponto de serem usados de novas maneiras e 
situações além das já aprendidas.

A ansiedade de informação resulta do constante excesso de estímulos; 

não nos é dado o tempo ou a oportunidade de fazer transições [...]. O 

caminho deve ser flexível o suficiente para permitir ao leitor ou ouvinte 

enxergar as conexões entre o tópico em questão e outros assuntos [...]. 

Entender as conexões entre um interesse e outro é um incentivo para as 
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pessoas mapearem seus próprios caminhos [...]. As conexões do interesse 

formam a trilha singular de cada pessoa em direção ao aprendizado. 

Não importa o caminho escolhido ou em que ponto a viagem começa 

(WURMAN, 2005, p.86-87).

Como percebido na invenção do cinema, do rádio e da televisão, o entusiasmo provocado 
pelas novas tecnologias de comunicação captura a atenção do espectador por um certo 
período de tempo, independentemente da qualidade do conteúdo (MOGEL, 2000). No 
entanto, a existência a longo prazo de uma NTIC implica no compromisso também a longo 
prazo da aplicação das boas práticas e regras básicas do design e da comunicação − um 
trabalho precisa ser organizado, divertido, compreensível e útil para que haja aceitação. 
O desafio, reforça Mogel (2000), configura-se não somente no domínio dos recursos 
e da tecnologia dos meios de comunicação, mas em sua utilização para melhorar a 
eficácia e o alcance de sua mensagem, considerando requisitos necessários, limitações 
e recomendações. Um projeto em mídia impressa, para exemplificar, envolve métodos, 
requisitos, conceitos, limitações e recomendações consideravelmente distintos de 
um projeto digital interativo (grifo nosso). Preece et al. (2005) reforçam essa linha de 
pensamento ao enfatizar a importância de se conhecer bem o problema e de não se 
precipitar em priorizar cronologicamente a elaboração do design da interface.

Um equívoco recorrente é o investimento maciço numa tecnologia específica e a tentativa 
de inserir na mesma uma quantidade exacerbada de mídia – além de sua capacidade 
no que tange a otimização (MOORE e KEARSLEY, 2007). Essa abordagem num 
passado não tão distante foi responsável pela adoção excessiva de várias tecnologias 
e é perceptível ainda nos dias de hoje o fenômeno excessivo nas comunicações online.

Moore e Kearsley (2007) apontam ainda que Tecnologia e Mídia são termos que 
comumente são tidos como de mesmo significado, porém se configura enquanto 
equívoco. Uma mídia consiste na representação de uma mensagem, enquanto a 
tecnologia constitui o veículo de comunicação. São tipos de mídia: texto, imagens, 
sons e dispositivos. A tecnologia pode ser gravada, transmitida e interativa. Os 
autores afirmam ainda que há variabilidade da mídia de acordo com a tecnologia 
de distribuição, podendo mesclar-se entre si, enquanto cada mídia tem um estrutura 
específica para fazer uso de estilos e tipos de interação distintos.

Nos cursos da EaD, igualmente aos presenciais, existe a comunicação entre a 
organização de ensino e o aluno, por meio de alguma forma de tecnologia – a tecnologia 
frequentemente explorada nos dias de hoje é o computador com conexão à Internet, 
mais evidenciada que impressos, CDs, softwares e videoconferências (MOORE e 
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KEARSLEY, 2007). Existem diversos princípios básicos para o uso da tecnologia, 
um deles é reconhecer que não existe tecnologia isolada como sendo a melhor para 
a veiculação de todo tipo de mensagem a todos os alunos em todos os lugares. A 
partir desse princípio, “é sempre desejável ter pelo menos uma tecnologia gravada, 
adequada principalmente para a transmissão de conteúdo, e outra compatível com a 
interação do aluno e instrutor” (ibidem).

Para avaliar a aprendizagem dos alunos no ambiente da EaD encontramos ferramentas 
variadas através da web. Silva (1998) observou que os aspectos ergonômicos e 
pedagógicos são de certa forma negligenciados mediante o uso e a produção de 
materiais tecnológicos hipermidiáticos, suas relevâncias encontram-se frequentemente 
aquém da produtividade num panorama imediatista. Há exigências pedagógicas e 
ergonômicas quando tratamos especificamente do usuário-aprendiz na interação 
homem-computador: atender as necessidades informacionais de acordo com a 
proposta educacional, apresentando as informações de modo a facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem segundo o perfil do aluno, suprindo ergonomicamente os 
parâmetros de segurança, conforto e produtividade desse usuário.

Tori (2009) relata que os requisitos do problema dizem respeito às restrições (que 
não são modificadas), enquanto os tecnológicos correm o risco de serem impositivos 
ao juntarem-se a supostas restrições resultantes de uma especificação equivocada 
do problema – que poderiam facilmente ser resolvidas caso a tecnologia em questão 
fosse substituída; porém essa nova tecnologia traz outros novos requisitos a serem 
avaliados. Quando do estudo e elaboração do design de dado sistema deve-se ter 
cautela para não confundir requisitos do problema com requisitos das tecnologias que 
possam ser utilizadas para a solução do problema. Sem o devido discernimento do 
que se configura como problema e como decisão de projeto corre-se um enorme risco 
de projetar serviços e produtos demasiada e desnecessariamente complexos e/ou de 
custos elevados.

2.2 O LIVRO DIGITAL E SEU USO NA EAD

Ao discorrermos sobre as potencialidades de um livro digital, tratamos sobre os 
recursos de hipermídia, que são auxiliares diferenciais no processo de aprendizagem 
na modalidade EaD. O aluno, enquanto explorador do potencial que a hipermídia 
oferece, se depara com imagens, sons, animações e simulações, aumentando o 
impacto do texto, a concentração e o interesse no tema abordado (AGNER, 2009). 
Morkes & Nielsen (1997) apontaram na leitura em tela, em comparação ao papel, 
dificuldades como lentidão e cansaço.
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Em agosto de 2000, Wilson e Landoni (2002) criaram o projeto EBONI: Electronic 
Textbook Design Guidelines, a partir da necessidade de orientações sobre melhores 
práticas para a concepção de livros eletrônicos. Houve uma crescente disponibilidade 
de material didático para o Ensino Superior em formato eletrônico, no qual os alunos 
estão considerando cada vez mais um ponto de partida na procura de materiais que 
possam apoiar os seus estudos. Com a expansão da EaD e a melhoria do fluxo de 
material online, nos é oportuno prestar atenção ao design dos próprios recursos internos, 
embutidos no mesmo − de modo que, ao serem acessadas uma vez, as informações 
buscadas possam ser recuperadas da forma mais rápida e fácil quanto possível.

Esse projeto de pesquisa desenvolvido avaliou a usabilidade e a acessibilidade 
de ebooks num grupo com cerca de 100 estudantes, professores e pesquisadores 
acadêmicos do Reino Unido, considerando hardware e software envoltos no processo 
de leitura. A principal contribuição do trabalho consistiu na publicação de uma 
guideline com 22 diretrizes para o design de ebooks e hardwares de leitura. As quinze 
orientações aplicadas de forma específica aos livros digitais e suas recomendações 
adicionais são as seguintes:

1. Capa − reforça a percepção de unidade, coesão e reconhecimento do livro; 
criar link da capa para o Sumário.

2. Sumário − essenciais em todo tipo de livro para orientar o leitor, importante 
ferramenta de navegação que pode fornecer breves informações adicionais 
sobre o conteúdo que está a se buscar; criar links individuais para cada item.

3. Índice − auxilia a encontrar informações específicas; a inclusão de hiperlinks 
em ordem alfabética de cada item do índice para a seção relevante no livro 
o torna uma importante ferramenta de navegação, deve ter destaque (ao 
contrário de livros impressos).

4. Ferramentas de busca − complementam o sumário e o índice como pontos 
de acesso para navegação; fornecer dicas e opções simples e avançadas, 
como busca por página, capítulo ou livro.

5. Ambiente do livro − tratar o ebook como um ambiente “fechado” no 
sentido de identificar qual seu conteúdo próprio e qual o conteúdo externo; 
identificação clara dos pontos de navegação e seções em locais próprios, 
como referências ou bibliografia, para que o aluno não se sinta perdido ou 
confuso ao navegar no conteúdo.
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6. Hipertextualidade e cruzamento de dados − as propriedades de referências 
cruzadas já são encontradas em meio impresso, portanto devem ser levadas 
e adaptadas ao ambiente eletrônico. A figura 3 demontra que incorporar 
hipertextos de ligação entre elementos estruturais do ebook (ex. básico: 
sumário) incrementa a navegação, bem como dividir o conteúdo em mais 
páginas diminui a necessidade de rolagem.

SUMÁRIO		 →						CAPÍTULO 
ÍNDICE		 	 ↔						SEÇÕES
TEXTO  ↔						REFERÊNCIAS
TEXTO 		 ↔						GLOSSÁRIO

ACESSO RÁPIDO:
- PÁGINA ANTERIOR/POSTERIOR
- SUMÁRIO
- ÍNDICE
- FERRAMENTA DE BUSCA

 
Figura 3 − Pontos a serem verificados enquanto hiperlinks. 

Fonte: Wilson e Landoni (2002)

7. Design tipográfico − concebido considerando a legibilidade, com uma 
variação entre 10 e 15 palavras por linha, parágrafos justificados à esquerda, 
espaços em branco, bordas e uma aparência limpa e organizada; estilo 
tipográfico consistente ao longo do ebook.

8. Tamanho das páginas − a divisão do conteúdo em várias páginas diminui a 
sua rolagem, facilita a leitura e auxilia na apreensão do conteúdo, porém páginas 
muito curtas também podem provocar desorientação e irritação no leitor. 

9. Uso de dicas de conteúdo − acesso rápido e visível a resumos, palavras-
chave e sumário com links para elementos correspondentes no texto auxiliam 
os leitores sobre uma tomada de decisão em pouco tempo; podem se localizar 
no cabeçalho de cada página.
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10. Uso de dicas de orientação − o sentido de localização numa obra vai além 
da numeração visível de suas páginas, pois sem a espessura e o peso do livro 
impresso, o usuário perde a sensação de progresso de leitura, que deve ser 
evidenciada no formato eletrônico.

11. Legibilidade das fontes − recomenda-se que sejam grandes o suficiente 
para uma leitura confortável por longos períodos de tempo. Caso possível e 
atendendo recomendações de acessibilidade para pessoas com problemas 
de visão, os leitores poderiam escolher estilo e principalmente tamanho da 
fonte; escolher uma cor que contraste com o fundo, evitar texto em itálico e, 
para textos pequenos (9 pontos) não usar fonte serifada.

12. Utilização de cores − de forma comedida, pode-se criar um estilo consistente 
ao longo do livro que influencia na satisfação de uso e atratividade do ebook, 
enquanto o uso exagerado de muitas cores ofuscam o leitor e o distraem, ou 
até o fundo puramente branco causa cansaço visual; não recorrer apenas a 
uma única cor e fazer uso de um fundo liso.

13. Ruptura de texto − a quebra do texto em blocos melhora a leitura conceituada 
como "varredura" de tela − scannability, como bem exploraram Nielsen 
e Loranger (2007). A recomendação é intercalar imagens, parágrafos 
concisos, diagramas, subtítulos significativos, recuos (indentações) e listas 
de marcadores e o estilo de cores.

14. Uso de itens não textuais − incluir imagens, diagramas, infográficos, fórmulas, 
ilustrações etc. dispostos preferencialmente centralizados, em alta qualidade, 
coloridos e com possibilidade de ampliação, principalmente em disciplinas 
científicas e matemáticas, para que o leitor possa analisar os detalhes. Em 
certos casos, fornecer alternativas sonoras e visuais de conteúdo.

15. Uso de elementos interativos e multimídia − o próprio usuário (WILSON e 
LANDONI, 2002, p.35) percebe que o uso de elementos multimídia no material 
educacional é uma das principais vantagens do ebook, pois ao explorar 
elementos interativos verifica-se a sensação de engajamento, satisfação 
(likeability) e aumento da capacidade de se lembrar das informações. 
Porém, em termos de acessibilidade, os elementos interativos devem 
ser complementares, suplementares ao texto e não possuir informações 
exclusivas, o que acaba dificultando a busca por fatos específicos, ou seja, 
devem haver equivalentes textuais.
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Em sua dissertação, Miranda (2012) ressalta que 

estas diretrizes de design foram apontadas ainda em 2002, quando 

alguns dos recursos hoje comuns aos arquivos digitais ainda não 

estavam disponíveis. Todavia, no estudo destas orientações e também 

das características apontadas por Bryan, Gibbons e Peters (apud BRYAN 

et al., 2003) como intrínsecas ao ebook, destacando que alguns pontos 

como usabilidade, acessibilidade e utilidade, emergem como elementos de 

destaque no desenvolvimento destes objetos (MIRANDA, 2012, p.43-44).

Apesar da existência de outras diretrizes referentes à concepção de recursos 
eletrônicos, como explorados por Nielsen e Loranger (2007), o EBONI se diferencia 
quanto aos conselhos relativos à preparação de material didático eletrônico para 
um público específico, composto por acadêmicos e estudantes do Ensino Superior, 
que segundo os autores requer a incorporação de requisitos especiais (WILSON e 
LANDONI, 2002, p.5). Como tal, eles são úteis para:

• Escritores e editores de informação digital acadêmica 

• Docentes no Ensino Superior 

• Profissionais da informação 

• Agências que investem na criação de recursos digitais acadêmicos 

• Desenvolvedores de hardware e software de ebooks

•  Projetos e serviços envolvidos na digitalização dos recursos de ensino e 
aprendizagem

As autoras Ruth Wilson e Monica Landoni ainda estipulam que as diretrizes de design 
para tela são relevantes e aplicáveis tanto a livros para serem publicados na Web, como 
para outras descrições que se enquadram em ebooks − mencionam como exemplo o 
fornecimento da função de marcação (bookmarking), destaque de texto e anotações. 
É enfatizado que as orientações não têm a intenção de estabelecer uma interface 
uniforme e inflexível que se aplique a todos os recursos de EaD e aprendizagem 
eletrônica, mas sim incentivar estilos e técnicas reconhecidamente bem-sucedidas no 
tocante à usabilidade.
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As experiências, avaliações e resultados obtidos puderam ser comparados em 
algum nível, graças ao desenvolvimento de um modelo de avaliação. A metodologia 
do Ebook Evaluation Model (WILSON e LANDONI, 2001) comporta opções de 
seleção de material e participantes ao descrever que diferentes tarefas e técnicas 
de avaliação podem ser empregadas num experimento. Essas opções variaram 
desde simples tarefas de recuperação para mensurar, por exemplo, a capacidade 
de encontrar informações no material, até tarefas mais complexas, ditas de 
“alta habilidade cognitiva”, criadas por professores para medir a compreensão 
dos usuários no tocante a conceitos inseridos nos textos; desde questionários 
eletrônicos que meçam a satisfação subjetiva até entrevistas individuais cujos 
participantes discutam detalhadamente sobre os elementos de interação do 
material testado em questão.

2.2.1 Mudança de Paradigma: por que Usar ebooks?

Uma pesquisa interessante que analisa as diferenças e vantagens de cada 
formato partindo da visão dos alunos usuários foi publicada em 2009 por 
McGowan, Stephens e West − Student Perceptions of Electronic Textbooks. 
Afirmou-se que o ebook, ao ser introduzido no mercado, era pouco mais que uma 
cópia digitalizada do livro de papel e que pesquisas naquela época indicaram 
que livros eletrônicos não apresentavam vantagens para os alunos em termos de 
compreensão do material. McGowan et al. (2009) indicaram em estudo na época 
que os ebooks não variavam muito de sua forma original e tendiam simplesmente 
a imitar os livros de papel. Porém o simples fato da facilidade da disseminação 
do conhecimento, das formas de armazenamento e portabilidade já são pontos 
positivos e se configuram enquanto razões para sua existência.

A figura 4 ilustra com um tom irônico o dilema enfrentado entre livros impressos 
e livros digitais, abordando também a questão das vantagens do uso das NTIC. 
Um estudo da Fundação Calouste Gulbenkian, realizado em 16 países no ano 
de 2013, aponta que os livros digitais não vieram substituir os livros em papel, 
bem como constata que aqueles que mais lêem ebooks também são os que mais 
lêem os livros impressos.
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Figura 4 − Quebra de paradigma: livros impressos × livros digitais. 

Fonte: ilustrado por Nishant Choksi

Ben Vandenberg questiona o PDF enquanto publicação digital em seu artigo publicado  
em janeiro de 2012, intitulado Changing Mindsets: Digital Publishing is Not Simply a 
PDF. Publicar um livro digital não significa simplesmente gerar um PDF de um arquivo  
− preparado originalmente para ser destinado para impressão − sem as marcas de 
corte. Para dispositivos digitais, não há um padrão de tamanho de página, mas sim 
várias opções de tela: sejam diversos tamanhos de monitores de computador, tablets, 
e-readers ou smartphones. O PDF destinado para impressão conta com uma série 
de requisitos, como por exemplo, número de páginas, corpo de fonte e tamanho de 
página fixos, que não fazem o menor sentido quando transferidos literalmente para 
o meio eletrônico por se tratarem de formatos, tecnologias, limitações e variedade 
de fatores completamente distintos. Se o PDF originalmente foi concebido enquanto 
opção estática, o ebook permite personalizações, configurações e adaptações, 
não somente de acordo com os dispositivos de leitura, como também a partir das 
necessidades e especificidades do usuário.
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McGowan et al. (pgs. 459-460) relatam uma série de pontos atrativos ao livro digital 
interativo que podem facilitar a compreensão do conteúdo quando este realmente se 
vale dos recursos potenciais. Ao compararmos um projeto de livro digital interativo ao 
livro tradicional ou, digamos, estático, colocamos em evidência a ampliação visual e a 
experiência de uso que a hipermídia proporciona:

•  O ebook muda a forma como os alunos lêem e aprendem, permite aos alunos 
praticidades e facilidades como realizar buscas no texto, a inserção de imagens 
e infográficos interativos, links para tópicos relacionados, exemplos de casos e 
links para vídeos. 

•  O estudante pode ter acesso a metadados, montar documentos e apresentações 
rapidamente até com materiais mais complexos. 

•  Os livros digitais podem ser mais facilmente mantidos atualizados e melhorias 
aos textos incorporadas mais rapidamente � portanto, os alunos têm maior 
probabilidade de obter um livro com a teoria e conteúdo mais atuais e a um custo 
mais em conta. 

• Ebooks oferecerem maior portabilidade e ocupam pouco espaço físico. 

•  Promovem a leitura ativa e permitem aos alunos, por exemplo, a liberdade de não 
somente destacar o texto, mas também desfazer texto destacado � isto permite 
aos estudantes corrigir erros e provoca a reflexão ao modificar os destaques. 

• Os usuários podem facilmente adicionar notas, hiperlinks, modificá-los e excluí-los. 

•  Tudo pode ser feito e acompanhado de maneira colaborativa, capacidade de 
compartilhar anotações entre outros leitores do texto, uma das características 
fundamentais da EaD.

Segundo Bonsiepe (2011), a apresentação interativa de informações inerente a 
projetos hipermídia como esse configura-se como um desafio ao tradicionalismo 
do design gráfico editorial, uma vez que há mais elementos envolvidos que um livro 
impresso, torna-se mais complexo enquanto projeto. Produzir novos conhecimentos 
direcionados a esse tipo de mídia não é o desafio dos designers gráficos/interativos 
(mas de autores, especialistas etc. em conjunto com designers instrucionais), 
e sim apresentar de modo eficiente essa produção de terceiros a fim de auxiliar a 
aprendizagem dos alunos.
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A atividade projetual de livros hipermidiáticos requer outras competências além da 
discursividade escrita, pois se utiliza dos diferentes canais de percepção − visual, 
auditivo, tátil − através de múltiplos recursos − música, imagens, animação, cinema 
(BONSIEPE, 2011). Houve uma quebra da predominância da discursividade escrita 
como espaço privilegiado do conhecimento, abrindo caminho para a visualidade. Essa 
mudança foi determinada pelas inovações tecnológicas, sobretudo pelas técnicas 
digitais que possibilitam novas maneiras de produzir imagens.

Rocha e Baranauskas (2003) apontam a ambiguidade que uma imagem ou uma 
interface podem provocar, mediante duas situações extremas: falta de informação 
relevante ou excesso de informação irrelevante. Na tentativa de atrair a atenção 
do aluno usando imagens e textos simultânea e excessivamente, sem os devidos 
cuidados, há o grande risco de dificultar a interpretação desse material didático:

O layout mostra-se como ferramenta crucial na comunicação, por isso a 

forma e o modo como uma informação está disponibilizada em uma tela pode 

fazer toda diferença entre ela comunicar uma mensagem ou deixar o usuário 

perplexo e/ou sobrecarregado. Quanto à elaboração de material didático, a 

atenção no layout usado deve ser redobrada, pois, a compreensão e o sucesso 

do conteúdo dependerão principalmente dele. (JUNIOR et al., 2010, p.12)

Portanto a atenção e o cuidado ao nos referirmos a esse tipo de projeto de design 
editorial devem ser ainda maiores, pensando em articular não somente a forma e o 
modo, mas também ao tipo de informação � se é relevante ou não.

2.3 ERGONOMIA E USABILIDADE NA AVALIAÇÃO DE INTERFACES

Ao recorrermos à natureza do material digital voltado para a aprendizagem no ensino a 
distância, nos deparamos com o hipertexto, que é definido por Conklin (1987) como de 
essência híbrida, uma forma diferente de organização e acesso direto a informações. O 
conteúdo é uma espécie de rede semântica ligada por múltiplos nós, constituindo uma 
ampla rede flexível que incentiva o escritor a fazer suas referências e permite o leitor a 
tomar suas próprias decisões no fluxo informacional, ele define qual conteúdo e como 
será explorado. “Entretanto, essa mesma flexibilidade pode levar à desorientação 
ou sobrecarga cognitiva, devido ao esforço e concentração adicionais necessários à 
realização concomitante de tarefas de navegação e busca de informações” (PADOVANI 
e VELOZO, 2007, p.39). Propõe-se para tal a implementação de ferramentas de auxílio 
à navegação, a fim de “melhorar a orientação, a realização de tarefas específicas de 
busca de informação e o gerenciamento de tarefas concomitantes”.



25

Partindo da análise dos conceitos de usabilidade explorados na tese de doutorado 
de Everling (2011), chegamos ao conceito de usabilidade aplicável a este estudo: a 
usabilidade no contexto do design de material didático adequado para a comunicação 
em tempo e espaço assíncrono 

deve proporcionar uso facilitado e eficiente do conteúdo pelo estudante, 

possibilitando que alcance suas metas, aprenda fácil, efetivamente e de forma 

agradável; o conteúdo deve ter sua utilidade percebida, ser usado flexivelmente, 

e, ser adequado à tarefa (o que deve ser apreendido), características da tarefa 

e características dos usuários (EVERLING, 2011, p. 89).

Dentre o conjunto de critérios ergonômicos propostos em 1993 por Dominique 
Scapin e Christian Bastien para minimizar a ambiguidade na identificação e 
classificação das qualidades e problemas ergonômicos numa dada interface, 
analisaremos a carga de trabalho, que preza pelo conforto e diminuição da carga 
cognitiva e ações físicas do usuário.

Entenda-se como Carga de Trabalho todos os elementos que interferem na carga 
cognitiva e perceptiva e na eficiência da interação, como demonstrados na figura 
a seguir: os critérios de brevidade − que envolve o conjunto de ações necessárias 
para alcançar uma meta − e densidade informacional − relativo ao conjunto dos 
itens informacionais quanto à percepção e cognição.

BREVIDADE   DENSIDADE INFORMACIONAL
     Limitar carga de        Relevância perceptiva

     trabalho, percepção       e cognitiva do conjunto 

     e cognição, no de passos.      total de itens,

   - Concisão (menor tempo)      minimização da carga

    - Ações mínimas        de memorização.

Figura 5 − Critérios da Carga de Trabalho que interferem na eficiência da interação.

Adaptado de: Critérios Ergonômicos para Avaliação de Interfaces  

Homem-Computador por Bastien & Scapin (1993).
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E-icácia	  
Capacidade	  do	  sistema	  fazer	  bem	  o	  que	  se	  espera	  dele,	  em	  permitir	  que	  as	  pessoas	  
aprendam,	  realizem	  tarefas,	  acessem	  informações	  	  que	  precisam	  etc.	  

E-iciência	  
Maneira	  como	  o	  sistema	  auxilia	  nas	  operações,	  como	  interfere	  na	  realização	  das	  
tarefas	  do	  usuário.	  	  

Segurança	  
Prevenção	  do	  usuário	  em	  situações	  de	  risco	  ou	  indesejáveis	  e	  permissão	  de	  
recuperação	  de	  erros	  com	  facilidade.	  

Utilidade	  
Fornecimento	  de	  conjunto	  apropriado	  de	  funções	  que	  permitem	  ao	  usuário	  
realizar	  apropriadamente	  suas	  tarefas.	  

Capacidade	  de	  Aprendizagem	  (Learnability)	  
Facilidade	  e	  tempo	  nas	  tarefas	  básicas	  do	  sistemas	  e	  aprendizagem	  do	  conjunto	  
básico	  de	  tarefas	  necessário	  para	  operações	  mais	  amplas.	  

Capacidade	  de	  Memorização	  (Memorability)	  
Fornecimento	  de	  suporte	  de	  interface	  que	  ajude	  o	  usuário	  a	  se	  lembrar	  como	  	  
se	  dá	  a	  realização	  das	  tarefas,	  especialmente	  as	  operações	  menos	  frequentes.	  
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O desenvolvimento de interfaces necessariamente tem como diferencial o investimento 
em estudos de critérios ergonômicos e de usabilidade, que buscam proporcionar ao 
usuário uma interação simples, satisfatória, fácil, intuitiva, agradável e eficiente. 

Segundo a regulamentação de projetos de acordo com as Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) em sua NBR 9241-11 (2002), a usabilidade é a medida 
na qual determinado produto é utilizado por um usuário específico, pra se alcançar 
um objetivo específico, com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso 
também específico.

As metas de usabilidade, de acordo com Preece et al. (2005), preocupam-se em 
considerar fatores e critérios específicos que proporcionem ao usuário facilidade, 
eficiência e agradabilidade, como descritas a seguir:

Fonte: Preece et al. (2005)
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Shneiderman e Plaisant (2004) especificam para projetos de interação homem-
computador oito regras básicas de design originadas heuristicamente de 
experiências aplicadas: a) esforçar-se por consistência; b) permitir uso de atalhos; 
c) oferecer feedback informativo; d) marcar o final dos diálogos/sequências; e) 
prevenir erros e tratá-los de forma simplificada; f) oferecer recurso para reverter/
cancelar ações; g) fornecer controle ao usuário e; h) reduzir a carga de memória 
de curto prazo.

David Benyon, em sua obra “Interação humano-computador”, também aborda 
preocupações ao se projetar sistemas, produtos e serviços interativos, em atender as 
necessidades do usuário de modo simples:

Conceitualmente, as pessoas usam um modelo mental do que o dispositivo 

é e como ele funciona. As pessoas precisam saber que certos comandos 

existem e que estes as permitirão fazer certas coisas. Elas precisam saber 

que certos dados estão disponíveis e a forma que eles assumem. Elas 

precisam descobrir como chegar a determinadas informações (realizar a 

navegação). Elas precisam ser capazes de encontrar detalhes de coisas, 

de ter uma visão geral das coisas e de focar determinada área (BENYON, 

2011, p. 212).

A análise da natureza do problema de usabilidade, pelas palavras de Cybis (2003), o 
classifica enquanto barreira, obstáculo ou ruído.

•  Barreira: compromete sucessiva e consideravelmente o desempenho do usuário 
na realização da tarefa, podendo implicar na desistência de uso do sistema.

•  Obstáculo: há um acúmulo de prejuízo e perda de desempenho, mas o usuário 
aprende a superar as barreiras.

•  Ruído: não se configura como obstáculo, porém compromete o desempenho 
na interação do usuário com o sistema ao ponto de desenvolver valores 
subjetivos negativos.
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2.3.1 Diretrizes Adicionais Próprias ao Ensino a Distância Mediado por Computador

Em sua dissertação, Martins (2004) aborda diretrizes que contribuem com essa pesquisa 
ao propor uma abordagem que associa design e pedagogia, visando obter satisfação 
dos alunos aliada à produtividade na aprendizagem. À usabilidade do design compete a 
facilidade da compreensão do material através das características do desenvolvimento de 
sua interface, enquanto à usabilidade pedagógica compete o processo de elaboração e 
preparação, de como o conteúdo foi desenvolvido de modo que favoreça a aprendizagem.

•  Interface que permita maior interatividade – a relação usuário/interface deve 
permitir que ele ouça, veja, grave, adiante, volte, envie e reenvie, atuando 
na criação, na modificação e na construção para se tornar co-autor do novo 
ambiente educacional; o usuário/aprendiz deve sair da condição de espectador 
passivo e passar à condição de sujeito operativo.

•  Interface adaptável e configurável – permitir alterações, na interface, de acordo 
com as necessidades do usuário de modo a tornar o seu uso mais satisfatório, 
bem como atender aos critérios de acessibilidade.

•  Projeto de aprendizado – a interação usuário e interface deve conduzir ao 
alcance dos objetivos estabelecidos de acordo com o paradigma de ensino e 
aprendizagem adotados na proposta do curso; o design proposto deve permitir 
que o usuário/aprendiz possa integrar novas ideias ao conhecimento anterior 
para construir um novo significado com as novas experiências.

•  Interação com outros meios – reflete o desejo de elucidar a proposta pedagógica 
e motivacional; as várias mídias disponíveis devem ser incluídas para enriquecer 
ou melhorar o conteúdo, buscando esclarecer possíveis dúvidas.

•  Recursos para aprendizagem – disponibilizar recursos didáticos e tecnológicos 
confere apoio ao usuário/aprendiz, bem como facilita o seu aprendizado; sugere-
se a inclusão de uma biblioteca digital atualizada para inclusão de documentos, 
links para sites externos e outras indicações de auxílio.

•  Feedback interacional – pode ocorrer através de e-mail, fóruns ou mensagens 
instantâneas, com a função de motivar, orientar, oferecer informações relativas 
ao tema abordado, favorecer a comunicação, a interação entre os usuários, 
enfim, criar um ambiente colaborativo, favorecendo a aprendizagem.
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2.4 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

A expressão “avaliação heurística” surgiu no início dos anos 90 através de Jakob 
Nielsen e Rolf Molich, quando da proposta de representação de valor sobre 
qualidades ergonômicas da interação homem-computador (NIELSEN, 1994). A 
avaliação compreende em aplicar um número de heurísticas, princípios ou padrões 
de usabilidade – podendo ser gerais, próprios ou desenvolvidos por especialistas da 
área. Esse tipo de avaliação, de acordo com Cybis et al (2010), resulta vantagens 
quanto à rapidez, quantidade e importância de problemas detectados. 

Santos e Moraes (2000) afirmam que a avaliação heurística é aplicável nos mais 
variados estágios de um projeto, desde sua formação em estado de prototipagem 
até no estágio posterior a sua implementação, o que ele considera como método 
somativo. Os problemas de interface são identificados como de utilidade (se a 
tarefa é realizada), informacionais (segundo design informacional) ou de usabilidade 
(facilidade, interação, metas).

Barbosa e Silva (2010) esquematizaram as atividades envolvidas numa avaliação 
heurística, como descritas abaixo:

Avaliação Heurística
Atividade Tarefa
Preparação Todos os avaliadores:

• aprendem sobre a situação atual: usuários, domínio etc.;
• selecionam as partes da interface que devem ser avalia-
das.

Coleta de dados Cada avaliador, individualmente:
• inspeciona a interface para identificar violações das heu-
rísticas;
• lista os problemas encontrados pela inspeção, indicando 
local, gravidade, justificativa e recomendações de solução.

Interpretação

Consolidação 
dos resultados

Todos os avaliadores:
• revisam os problemas encontrados, julgando sua relevân-
cia, gravidade, justificativa e recomendações de solução;
• geram um relatório consolidado.

Relato dos resultados

Fonte: Barbosa e Silva (2010).
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Segundo Nielsen (1994), uma equipe composta por quatro ou cinco avaliadores 
especialistas em usabilidade configura-se como suficiente para identificar, em processo 
de trabalho paralelo, a maior parte dos problemas ergonômicos através da avaliação 
heurística. Similar à recomendação de Barbosa e Silva, a fim de se evitar equívocos 
e sugestões superficiais que possam vir a surgir em decorrência da subjetividade 
passível em avaliadores, Cybis et al (2010) indicam a montagem de um Plano de 
Trabalho para Avaliação, que seguiremos como disposto abaixo:
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Cybis (2003) distingue os tipos de avaliação ergonômica em três: as Técnicas 
Prospectivas (avaliação por investigação), que consideram a opinião do usuário 
na interação com o sistema; as Técnicas Preditivas ou Diagnósticas (avaliação por 
inspeção), que verificam e inspecionam sistemas buscando e prevenindo erros, sem 
o envolvimento direto do usuário e; as Técnicas Objetivas ou Empíricas (avaliação por 
observação), que buscam constatar os problemas a partir da observação direta da 
interação do usuário com o sistema.

Barbosa e Silva (2010) discorrem quanto aos métodos dispostos para as pesquisas 
em interação homem-computador – se por investigação, inspeção ou observação e 
suas subclassificações. As avaliações de usabilidade tem esses métodos particulares 
de coleta, análise e discussão dos dados de acordo com a interface em questão. 
Cybis (2003) ainda especifica a Técnica Diagnóstica – ou método de avaliação por 
inspeção – com 3 subdivisões:

• Avaliações Analíticas

• Avaliações Heurísticas

• Inspeções por Checklists

Em nossa presente pesquisa, de acordo com os autores (grifo nosso), a avaliação 
heurística se aplica em nossos objetivos de detectar problemas de IHC e gerar 
alternativas de design, conforme classificação abaixo, onde varia de um método mais 
adequado (“+++”) ao método inadequado (“-“). 
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Fonte: Barbosa e Silva (2010).

Brinck, Gergle e Wood (2002 – apud Santa Rosa) discorrem a respeito de detalhes 
inerentes a esse processo avaliativo, no qual recomenda-se também que seja 
gravada a sessão em áudio e vídeo: os avaliadores precisam listar a ordem de 
quais problemas tratarão primeiro e assim por diante; devem sempre localizá-
los precisamente; estabelecer graus de severidade do problema em escalas de 
frequência, impacto e persistência; e, finalmente, atribuir soluções aos problemas 
detectados, gerando um posterior relatório detalhado que documenta todo o 
processo de avaliação, comentários, recomendações e as (possíveis) proposições 
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de alteração. Barbosa e Silva (2010) discorrem que o problema pode ser pontual 
(num único local), ocasional (em dois ou mais locais) ou sistemático (na estrutura 
geral do sistema), ou ainda o problema se configurar enquanto um elemento 
ausente e sua inclusão ser necessária. Na figura abaixo, pode-se observar que a 
gravidade de um problema de interface reside na combinação de 3 fatores e seus 
graus de severidade: frequência (comum ou raro), impacto (nível de dificuldade) e 
persistência (se o problema é logo superado ou incomoda repetidamente).

Figura 6 − Fatores de Gravidade.

Fonte: Nielsen (1994)

Diante das informações expostas sobre a avaliação heurística, a mesma se 
mostrou ideal como método somativo em nossa pesquisa enquanto meio eficaz na 
detecção de problemas de usabilidade de uma forma simples, a baixo custo com 
rápida implementação, além do fato de dispormos tanto de infra-estrutura (todo o 
material necessário, equipamentos de hardware e software) como de profissionais 
especializados para realizar todo o procedimento em tempo hábil.
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A lista de heurísticas proposta por Nielsen em 1995 para analisar os problemas 
de usabilidade de interfaces são chamados de 10 princípios gerais de design de 
interação, por não se tratarem de diretrizes muito especificadas e serem conhecidas 
como “regras de ouro” de Nielsen:

Fonte: Nielsen (1995)

Preece, Rogers e Sharp, contudo, afirmam que as heurísticas centrais de Nielsen 
“são muito gerais para avaliar novos produtos que chegam ao mercado, e há uma 
forte necessidade de heurísticas que sejam moldadas mais de acordo com produtos 
específicos” (PREECE et al, 2005, p. 431).

10 Heurísticas de Nielsen

1.   Visibilidade do status do sistema

2.   Compatibilidade do sistema com o mundo real

3.   Controle do usuário e liberdade

4.   Consistência e padrões

5.   Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

6.   Prevenção de erros

7.   Reconhecimento em vez de memorização

8.   Flexibilidade e eficiência de uso

9.   Estética e design minimalista

10. Ajuda e documentação
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Fonte: Saffer (2009)

Como veremos adiante, há indicativos para se trabalhar com princípios de design para 
interfaces gestuais, uma vez que o número crescente do uso de tablets e e-readers 
também é verificado entre o público-alvo deste estudo, porém iremos nos ater à 
infraestrutura disponível, aos dispositivos e NTIC que todos os usuários envolvidos, 
sem exceção, têm acesso: laboratórios do pólos de EaD com computadores desktop 
conectados à internet. Sugere-se estudo posterior, quando oportuno e de acordo com 
planejamento administrativo e operacional, sobre diretrizes para dispositivos móveis.

Rubem Pechansky, em sua dissertação de mestrado no ano de 2011, criou um modelo 
baseado em princípios de usabilidade para aplicação em interfaces de usuários para 
IHC, atentando para as próprias heurísticas de Nielsen, o que recomenda a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e uma considerável quantidade de conjuntos 
formados por regras, diretrizes e normas de uma série de autores e profissionais, 
como apresentado a seguir:

Em 2009, Dan Saffer publicou importante obra sobre as características que compunham 
uma boa lista de princípios de design de interação para interfaces de toque:

10 princípios de design para interfaces gestuais

1.   Detectabilidade

2.   Confiabilidade

3.   Responsividade

4.   Adequação ao contexto cultural e semiótico

5.   Significância

6.   Inteligência

7.   Sutileza

8.   Divertimento

9.   Estética

10. Ética
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Fonte: Pechansky (2011)

Autor(es) Ano Nome

1 Cordes 1981 Software guideline development: a proposed 
methodology

2 Bastien, Scapin 1993 Ergonomic Criteria for the Evaluation of Hu-
man-Computer Interfaces

3 Shneiderman 1998 Designing the user interface: strategies for ef-
fective human-computer interaction

4 Scapin et al. 2000 A Framework for Organizing Web Usability 
Guidelines

5 Kamper 2002 Extending the Usability of Heuristics for De-
sign and Evaluation: Lead, Follow, and Get 
Out of the Way

6 Hinze-Hoare 2004 Four principles fundamental to design practi-
ce for human centred systems

7 Ören, Yilmaz 2005 Quality Principles for the Ergonomics of Hu-
man-Computer Interfaces of Modeling and 
Simulation Software

8 Ji et al. 2006 A usability checklist for the usability evalua-
tion of mobile phone user interface

9 Galitz 2007 The Essential Guide to User Interface Design: 
An Introduction to GUI Design Principles and 
Techniques

10 Hinze-Hoare 2007 The review and analysis of human computer 
interaction (HCI) principles

11 Chorianopoulos 2008 User Interface Design Principles for Interacti-
ve Television Applications

12 Cockton 2008 Revisiting usability’s three key principles

13 Cronholm 2009 The Usability of Usability Guidelines – a Pro-
posal for Meta-Guidelines

14 Keraminiyage, 
Amaratunga, Haigh

2009 A human-computer interaction principles ba-
sed framework to assess the use perception 
of web based virtual research environments

15 Lee et al. 2009 Usability principles and best practices for the 
user interface design of complex 3D architec-
tural design and engineering tools



PRINCÍPIOS ENUNCIADO
1. Autonomia Um sistema deve dar controle e liberdade de escolha aos usuários, para 

que eles realizem suas tarefas de forma autônoma e independente, sem 
necessitar de auxílio adicional.

2. Consistência Os objetos, ações e demais elementos de um sistema devem ser co-
erentes entre si e com as convenções, normas e padrões já estabele-
cidos, de forma que elementos semelhantes pareçam e se comportem 
de maneira semelhante, enquanto elementos diferentes devem parecer 
diferentes e se comportar de maneira diferente.

3. Eficiência Um sistema deve ter o menor tempo de resposta possível, reduzindo o 
esforço e o volume de trabalho dos que o utilizam, priorizando os conteú-
dos relevantes e visando o aumento do nível de satisfação dos usuários.

4. Flexibilidade Um sistema deve ser flexível e adaptável, permitindo que ações possam 
ser realizadas de diversas maneiras, evitando tarefas repetitivas e ade-
quando-se às necessidades de seu público-alvo.

5. Simplicidade Um sistema deve facilitar a experiência dos usuários, apresentando so-
mente as opções e elementos necessários e relevantes para cada con-
texto, permitindo caminhos fáceis para a realização de tarefas e apre-
sentando as informações de forma limpa, clara e ordenada.

6. Tolerância Um sistema deve assegurar a integridade das informações dos usuários, 
prevendo, aceitando e tratando falhas, enganos e omissões, permitindo 
a reversibilidade das ações realizadas e nunca penalizando os usuários.

7. Visibilidade Um sistema deve exibir as opções possíveis para cada contexto, in-
formando seu estado continuamente e minimizando a necessidade de 
memorização por parte dos usuários.
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A partir das alegações de Pechansky de falta de unidade, grande fragmentação, 
modificações constantes em decorrência inclusive da evolução tecnológica, propomos 
utilizar estes 7 princípios que resultaram de sua revisão criteriosa das inúmeras 
diretivas de usabilidade desses estudiosos e pesquisadores.

Fonte: Pechansky (2011).
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo abordaremos os detalhes sobre dois momentos desse presente 
estudo: a pesquisa exploratória, feita inicialmente com o intuito de verificar como 
se dá a leitura e o manuseio do material didático digital pelos alunos-usuários, 
disponível em AVEA próprio da SEDIS; e por fim a análise de usabilidade de uma 
amostra (recorte de um livro digital SEDIS-UAB) através da avaliação heurística 
com a participação de especialistas.

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Realizou-se a leitura sobre métodos e práticas de avaliação que envolvessem melhorias 
na interface homem-computador, como explanada no capítulo anterior. Consideramos 
a análise de usabilidade e a técnica preditiva ou diagnóstica, utilizando a Avaliação 
Heurística, a fim de verificar e inspecionar o sistema/projeto (livro digital) buscando e 
prevenindo erros.

Essa técnica para avaliação de usabilidade mostrou-se ser de baixo custo e de possível 
execução dentro do tempo hábil, além de prever a geração de um relatório final, com 
recomendações para possíveis alternativas de design. 

3.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA

Partimos do levantamento bibliográfico das informações iniciais e do pressuposto 
que deveríamos, num primeiro momento, saber diretamente do usuário algumas 
questões sobre o material: o discente faz uso de fato do material disponibilizado no 
Moodle? O livro em PDF é de fato lido e manuseado? Não nos basta seguir à risca as 
recomendações de guias e diretrizes de design e não centrarmos no usuário, ouvirmos 
o que ele tem a dizer e contribuir, sem traçarmos uma situação de base.

Buscamos informações específicas da SEDIS, seu modus operandi, a produção do 
material didático do projeto Universidade Aberta do Brasil e suas particularidades. 
Fizemos uma breve entrevista com Kaline Sampaio, da equipe de Materiais Interativos, 
sobre detalhes de projetos em desenvolvimento pelos integrantes. Em seguida, 
optamos por uma pesquisa exploratória simples dos materiais produzidos pela equipe 
de Editoração, cujos resultados nortearam necessidades antes não identificadas 
de forma clara durante a etapa de elaboração das hipóteses e problemas a serem 
investigados na presente pesquisa. Realizar um levantamento de informações ou 
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opiniões junto aos usuários nos auxiliou na busca de relações entre variáveis e na 
escolha da metodologia e técnica de avaliação adequadas. A entrevista estruturada 
com as questões consta no anexo I dessa dissertação. 

Analisando os métodos, técnicas e tipos de pesquisa na área ergonômica, considerou-
se a pesquisa descritiva no intuito de compreender e interpretar a realidade do usuário. 
Adotou-se a inquirição como método de pesquisa, através da técnica de entrevista 
estruturada, visando um panorama de leitura e manuseio do livro em PDF e elencar 
possíveis variáveis que ainda não haviam sido identificadas.

A amostra da pesquisa exploratória foi composta por sete alunos dos cursos de 
Educação a Distância − Pedagogia e Letras, matriculados no terceiro semestre. Essa 
escolha se deu em razão de ouvir o que alunos de cursos novos têm a dizer após uma 
relação com o material então recentemente diagramado − a equipe de editoração 
responsável por esse livro conta com profissionais mais preparados e qualificados, 
além do projeto gráfico ter sofrido atualizações −, porém usuários já familiarizados 
(não-calouros) ao ambiente virtual Moodle. Entre o material em PDF usado pela 
amostra, ao menos 3 livros eram interdisciplinares, ou seja, integram grade curricular 
comum entre os cursos oferecidos.

3.3 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA: ANÁLISE DOS ESPECIALISTAS

Em concordância com as recomendações encontradas no referencial teórico, foi 
estruturado e seguido um plano de trabalho para avaliação, com os detalhamentos 
pertinentes a seguir.

a) Análise do contexto da avaliação
Realizou-se o levantamento in-loco de diversos materiais produzidos pela 
SEDIS e foram solicitadas sugestões de livros a uma parte dos funcionários 
envolvidos diretamente com a editoração dos mesmos. Escolhemos amostras 
de livros interdisciplinares por se tratarem de materiais manuseados por um 
número maior de alunos, pois são ministrados enquanto disciplinas em comum 
nos cursos de licenciatura. Selecionamos, por fim, o livro da disciplina de 
Biodiversidade para nossa avaliação, em sua segunda edição, por seu caráter 
amplo e diverso de conteúdo e elementos gráficos em comparação com outros 
livros interdisciplinares (vide anexo II). Os recursos disponíveis para a presente 
avaliação compreenderam em câmera fotográfica pessoal e a infraestrutura da 
SEDIS, que nos cedeu o espaço, sala de capacitação reservada, equipamentos 
(computadores) com sistema operacional (Xubuntu) programa de leitura de 
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arquivo PDF (Okular), os mesmos utilizados em seus polos de apoio (o que é 
de fato utilizado pelo aluno-usuário) e o material didático para ser avaliado em 
formato PDF. O objetivo da avaliação consistiu em elencar os problemas de 
usabilidade de acordo com as heurísticas indicadas por Pechansky.

b) Montagem da equipe de avaliadores
A equipe formada tem perfil heterogêneo devido ao fato de poucos profissionais 
neste campo terem atuação na área da educação em concomitância com o 
domínio de conteúdo quanto a conhecimentos mais aprofundados na área de 
ergonomia e usabilidade.
A escolha do perfil dos avaliadores se deu em função da formação, competências 
e experiência na área; de acordo com o referencial teórico apresentado, 
convidamos seis profissionais especialistas, envolvidos com o contexto 
educacional e técnico no âmbito da educação − designers, docentes, mestres e 
mestrandos nas áreas de ergonomia informacional, usabilidade e IHC. 

c) Análise do contexto de operação do sistema
O projeto EBONI − Electronic Textbook Design Guidelines, desenvolvido a partir 
da necessidade de orientações sobre melhores práticas para a concepção de 
livros eletrônicos, serviu como documento de especificação de contexto de uso 
pretendido do sistema avaliado.

d) Análise do conhecimento disponível
Qualidades específicas da interface e usabilidade do sistema foram discutidas 
previamente, bem como disponibilizado material de apoio aos avaliadores para 
consulta, bibliografia e acesso à Internet.

e) Reunião de preparativos para a avaliação
O contexto de avaliação e operação do sistema foi discutido e uniformizado em 
comum acordo a partir das heurísticas propostas por Pechansky e conhecimento 
das 15 orientações constantes no projeto EBONI para livros digitais − ambos 
foram também impressas e entregues aos avaliadores (anexos III e IV). Foi 
esclarecido que o livro a ser avaliado foi originalmente projetado para impressão, 
sendo considerado um ebook pelo seu formato, especificações e disponibilizado 
ao aluno em biblioteca digital como suporte ao livro impresso. Priorizou-se a 
avaliação detalhada parcial do livro quanto aos seus elementos textuais e 
gráficos (vide indicações na figura 7) e apontamentos gerais quando pertinentes 
ao projeto como um todo, portanto não houve necessidade dos avaliadores 
verificarem as 286 páginas uma por uma.
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Figura 7 − Extratos do ebook "Biodiversidade". 

Fonte: Araújo e Araújo (2012)
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Figura 8 − Execução da Avaliação Heurística. 

Fonte: autoria própria.

g) Redação do relatório
Os avaliadores registraram todos os problemas identificados, de forma descritiva 
e detalhada quando pertinentes, além de explicitarem recomendações que 
resultaram  no diagnóstico final com as soluções para os problemas apontados.

h) Reunião de apresentação do relatório
Em comum acordo, em função do tempo e da disponibilidade dos participantes 
da equipe de avaliadores, foram deixadas por escrito (com abertura para 
contatos posteriores, no caso de ser necessário) todos os pontos pertinentes 
para o diagnóstico final e sugestões de propostas para o projeto.

f) Execução da avaliação
A avaliação ocorreu de forma individual, independente e paralelamente (fig. 8), com 
duração aproximada de 2 horas, de acordo com as definições da etapa anterior, a 
assinatura do Termo de Consentimento (anexo V) e o preenchimento do checklist 
(anexo VI), considerando os pré-textuais, aulas 1, 5 e 14 do livro digital, trechos com 
elementos (textuais e gráficos) variados e em quantidade suficiente para termos um 
panorama geral do ebook.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Discorreremos sobre as informações obtidas na pesquisa exploratória e no contato 
com a equipe da SEDIS, sobre os dados obtidos nessa pesquisa e posteriormente 
os resultados da avaliação heurística, com o diagnóstico decorrente dos problemas e 
apontamentos dos especialistas.

4.1 INFORMAÇÕES RESULTANTES DA PESQUISA EXPLORATÓRIA

A Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), criada em 2003 na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, tinha como intuito a ampliação do acesso aos 
campi dessa instituição, ao oferecer tanto cursos de graduação (licenciatura) como 
de formação inicial e continuada para professores da rede de educação básica (vide 
anexos VII e VIII sobre legislação específica). Acerca das opções de mediação por 
objetos de aprendizagem, a SEDIS trabalha na elaboração de materiais impressos 
(fig. 9), videoaulas e suporte, através de laboratórios de informática e acesso ao 
Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA); tratando-se especificamente do 
AVEA da SEDIS, temos a plataforma Moodle personalizada. Quanto a produção de 
materiais, dispõe-se de infraestrutura e organização próprias, bem como profissionais 
especializados, de acordo com sua natureza e finalidade (equipes de revisão, de 
editoração, de audiovisual etc.).

Figura 9 − Livros impressos elaborados pela equipe de editoração da SEDIS.

Fonte: Amanda Duarte.
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O livro digital aqui estudado é criado a partir do arquivo do livro impresso, convertido 
em PDF (Portable Document Format) e disponibilizado aos discentes na plataforma 
Moodle. Considera-se o referido arquivo PDF gerado enquanto mera cópia do 
material impresso diagramado, otimizada para a internet no que tange a marcas 
de corte e tamanho do arquivo. A principal preocupação consiste em permitir aos 
alunos o acesso virtual do conteúdo disposto no material físico (livro), elaborado 
pelo professor conteudista em conjunto às equipes de design instrucional (Revisão) 
e design gráfico (Edição). Ressaltamos aqui que o referido livro digital não foi 
projetado efetivamente para ser um ebook interativo, mas sim facilitar o acesso do 
aluno ao material por questões de logística, disponibilidade de impressão na falta 
do livro físico, além de proporcionar acessibilidade e portabilidade.

A experiência da elaboração de materiais interativos na Secretaria de Educação a 
Distância da UFRN, foi conferida em entrevista com Kaline Sampaio, que mostrou uma 
forte necessidade de cooperação entre autor e designer: o autor compreendendo o 
repertório do designer, sugerindo maneiras de incrementar as informações do conteúdo 
de seu material; e o designer compreendendo o conhecimento proposto pelo autor, na 
sua forma bruta, sugerindo canais visuais que comuniquem e reduzam a complexidade 
da informação, como exploramos no capítulo sobre o referencial teórico. A equipe 
recentemente concluiu o projeto interativo "Diabete Melito Pediátrico: protocolo de 
cuidados via Telepediatria no programa Telessaúde Brasil Redes", disponível por 
enquanto somente para dispositivos desenvolvidos pela fabricante Apple.

4.2 DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA EXPLORATÓRIA

Com relação à idade, a faixa etária dos entrevistados demonstrada no gráfico 1 foi 
de 30 anos. Quanto à frequência de leitura do livro em PDF, indicada no gráfico 2, 
houve grande variação, de raramente a 3 vezes por semana, o que foi interpretado 
como normal devido a natureza flexível da educação a distância e a existência do livro 
impresso, material de uso principal.

Gráfico 1 − Distribuição dos entrevistados por idade. 

Fonte: autoria própria.
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Gráfico 2 − Frequência de leitura do PDF.

Fonte: autoria própria.

Em sua maioria, os entrevistados se interessaram consideravelmente pela pesquisa, 
demonstrando cooperação especialmente devido o pouco tempo disponível para a 
entrevista. Todos apreciaram claramente o fato de serem procurados.

Os entrevistados em sua totalidade afirmaram que acessam o material em PDF das 
disciplinas através do Moodle (disponível no endereço <http://mdl.sedis.ufrn.br/>), 
mas houve registro referente a não ter o hábito de estudar pelo livro em PDF. Ao 
questionar-se as razões do uso (vide gráfico 3), as principais razões apontadas foram 
a portabilidade e praticidade do livro digital; identificou-se um caso de uso exclusivo 
do PDF (um aluno prefere o livro digital ao impresso, não utilizando este). Analisando 
as respostas negativas, a totalidade foi a preferência pelo livro impresso e cabe citar 
que mencionaram a leitura em tela como prejudicial à visão.

Gráfico 3 − Razões de uso do PDF.

Fonte: autoria própria.
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Gráficos 4 e 5 − Dispositivos de leitura do PDF e grau de dificuldade de seu manuseio.

Fonte: autoria própria.

Ressalte-se que amostragem dos livros desta etapa da pesquisa foram produzidos 
pela SEDIS, portanto não abrangem os demais materiais disponíveis no AVEA 
Moodle, que podem ser os mais diversos arquivos inseridos pelos professores como 
leituras complementares, bem como outros materiais originalmente de outros cursos 
do Repositório da UAB − Universidade Aberta do Brasil.

Estabelecendo e cumprindo cada etapa de diagnóstico, avaliação e otimização,  
sistematizando e identificando os problemas, consegue-se atingir a apreciação 
ergonômica do objeto estudado. Necessita-se da caracterização e avaliação do 
livro digital em questão, realizando pesquisa específica que considere variáveis que 
envolvam navegação e interação próprias do formato de publicação. Diante dos 
resultados, observações e orientações de professores desse programa de mestrado 
e de orientações, optamos pela observação e avaliação desses pontos a partir da 
análise de usabilidade do livro digital, através da avaliação heurística.

A respeito de quais dispositivos dispunham para a leitura do PDF, podemos encontrar no 
gráfico 4 registros de impressão desse material, seja por motivos pessoais de preferência, 
seja pelo atraso na entrega do livro impresso. A maioria utiliza o computador, seguido 
do tablet, um indicativo que corrobora essa pesquisa. Sobre o grau de dificuldade de 
manuseio do material, 6 entre os 7 usuários consideraram fácil ou muito fácil. Essa 
informação, vide gráfico 5, somada a poucas queixas registradas referente aos aspectos 
qualitativos do livro digital, torna-se crucial para decisões conseguintes.
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4.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Nossa equipe de avaliadores, conforme gráficos 6 e 7, contou com a participação 
de 3 homens e 3 mulheres, com idades entre 28 e 60 anos. Como indicado no 
gráfico 8, todos são funcionários de instituições de ensino superior: 1 do IFRN e 
5 da UFRN. Há totalidade de profissionais da área de Design (gráfico 9), sendo 
especificamente 1 docente, 1 especialista em desenho técnico, 2 programadores 
visuais e 2 diagramadores. 

Gráficos 6 e 7 − Distribuição dos avaliadores segundo sexo e idade.

Fonte: autoria própria.

Gráfico 8 − Vínculo enquanto funcionários de instituições de ensino superior.

Fonte: autoria própria.
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Gráfico 9 − Profissão exercida na área segundo cargo ou função.

Fonte: autoria própria.

As 7 heurísticas propostas por Pechansky (2011) foram observadas e avaliadas de 
acordo com sua gravidade, considerando os parâmetros de frequência, impacto e 
persistência. Relataremos os principais resultados obtidos em nossa pesquisa, 
seguidos da escala correspondente de gravidade, de modo sucinto e individual.

Heurística 1: Autonomia
• A leitura do livro como se apresenta é linear, não fornece autonomia e opções ao 

usuário. (Gravidade: 3)
• Há instruções inacessíveis de preenchimento solicitado no quadro da Atividade 

4, na página 83. (Gravidade: 4)
• Dificuldade de visualização do documento em páginas duplas. (Gravidade: 1)
• Falta clareza sobre o campo de busca e como se pesquisar termos específicos. 

(Gravidade: 3)
• Sumário não possui hiperlinks.  (Gravidade: 3)
• Modo de tela cheia é parcial, não existe aproveitamento do espaço na relação do 

formato do arquivo em relação a tela de visualização.  (Gravidade: 2)
• O texto não é fluido, não se adapta à tela.  (Gravidade: 4)
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Heurística 2: Consistência
• Projeto gráfico funciona muito bem dentro das limitações de produção, 

porém enquanto ebook deveria explorar melhor o uso de cores nas imagens, 
enriquecendo a informação de fotografias, diagramas e esquemas mais 
complexos. Layout e affordance devem sofrer adequações para uma versão 
ebook de fato. (Gravidade: 2)

• Sumário não corresponde ao painel de navegação de miniaturas do software de 
leitura. (Gravidade: 4)

• No modo de visualização como página simples, as margens laterais variam entre 
páginas ímpares e pares. (Gravidade: 1)

• Layout projetado apenas para impressão. (Gravidade: 4)
• Marcadores e numeração de páginas não estão localizados no topo das páginas.  

(Gravidade: 2)
• Linhas de respostas e campos de texto são inúteis. (Gravidade: 4)
• Páginas em branco não são necessárias. (Gravidade: 4)
• Em todas as páginas os elementos são iguais em funcionalidade porque não 

existe interação, apensa distinção de cores e peso das fontes. (Gravidade: 3)

Heurística 3: Eficiência
• Modo de visualização de um material com finalidade de impressão sendo 

utilizado em tela compromete muito enquanto formato e orientação de página. A 
distribuição dos elementos textuais e não-textuais devem ser revistos para esse 
formato de ebook. (Gravidade: 3)

• Dificuldade de navegabilidade para se chegar a algum ponto, especialmente a 
partir do sumário; não há hiperlinks. (Gravidade: 4)

• Texto em excesso e fonte condensada, página 19. (Gravidade: 3)
• Não há ferramenta de busca de conteúdo evidente, só navegação sequencial. 

(Gravidade: 4)
• Apresentação gráfica das informações é de difícil compreensão, como na página 

82; poderiam ser usados infográficos. (Gravidade: 3)
• O sistema travou, teve que ser fechado e reiniciado forçadamente e não retornou 

mensagem alguma de gestão de erro. (Gravidade: 4)
• Lentidão de resposta do sistema causou dúvidas e quase desistência na 

realização da tarefa. (Gravidade: 4)
• Alertas desnecessários durante a abertura e realização da tarefa ("este 

documento possui arquivos incorporados", correspondente a especificações de 
envio do material para impressão em gráficas). (Gravidade: 2)

• Ausência de hierarquia de informação quanto à navegação adequada ao formato, 
para tornar a leitura mais rápida e dinâmica. (Gravidade: 4)
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Heurística 4: Flexibilidade
• Diagramação não adaptada para ebook, portanto ausente de muitas 

funcionalidades. Navegação pelo sumário ou a existência de uma área sempre 
acessível ao aluno para escolher por onde navegar, ou ferramentas como 
marcadores para continuar a leitura de determinado ponto dariam maior controle 
ao usuário. (Gravidade: 3)

• Navegação entre as páginas não habilitadas pelas teclas page down / page up 
do teclado. (Gravidade: 2)

• Botões de zoom estão localizados apenas no menu principal, longe da tela/
página do texto, o que dificulta o acesso. (Gravidade: 4)

• Nem sempre é possível digitar o número da página e navegar diretamente para 
a página desejada. (Gravidade: 4)

• Não existe navegação interna, seja por via de menu ou índice, dependendo 
exclusivamente do programa Okular. (Gravidade: 4)

• Não se pode alterar a fonte, contraste de leitura etc., o livro não se adapta a 
possíveis necessidades que algum usuário possa ter. (Gravidade: 4)

• Ausência de flexibilidade em geral, inadequação para leitura em outros meios 
que não exclusivamente o impresso. (Gravidade: 4)

Heurística 5: Simplicidade
• Hiperlinks que aparecem nas referências poderiam ser no mínimo ativos para 

que o usuário não precisasse copiar e colar no navegador para ter acesso à 
informação. (Gravidade: 4)

• Páginas desnecessárias para o material digital (ex. página 8). (Gravidade: 4)
• Mancha de texto apropriada apenas para impressão, dificultando a leitura em 

tela. (Gravidade: 3)
• Atividades com linhas de pauta, próprias apenas para material impresso e 

elemento dispensável em ambiente digital (ex. página 12). (Gravidade: 4)
• Pré-textuais, páginas e folha de rosto sem conteúdo no início do livro e nas 

aberturas de cada aula. (Gravidade: 2)
• Campos de preenchimento variados em atividades diversas que não se aplicam 

a ebooks e não tem alternativas condizentes. (Gravidade: 2)
• Conteúdo não projetado enquanto experiência mediada por sistema eletrônico, 

seja um computador ou e-reader, sem atrativos nesse âmbito. (Gravidade: 4)
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Heurística 6: Tolerância
• Como não há interatividade no material, pois o mesmo não foi projetado nesse 

intuito, a avaliação deste item ficou prejudicada. Há links não ativos (clicáveis) 
como um bom exemplo da falta de feedback, o que pode frustrar o usuário. 
(Gravidade: 2)

• Dificuldade na mudança/rolagem de páginas e de se chegar a algum ponto por 
falta de áreas "linkadas". (Gravidade: 2)

• Na rolagem de páginas (scroll) houve fechamento do programa sem nenhum 
retorno de erro ou motivo específico por duas vezes. (Gravidade: 4)

• A falta de adaptação do material pode gerar falta de confiança por parte do 
usuário. (Gravidade: 4)

Heurística 7: Visibilidade
• Para um versão a ser projetada enquanto ebook realmente interativo, muitos 

elementos devem ser repensados; fora a numeração de páginas, poucos elementos, 
como as seções, servem como itens de memorização. (Gravidade: 3)

• Elementos textuais em cor branca sobre cores com pouco contraste dificultam a 
leitura, bem como fundo branco em tela. (Gravidade: 4)

• Barra de navegação: o campo que recebe o número da página para a qual se 
quer acessar somente funciona se o NumLock do teclado estiver ativo; o sistema 
não oferece instrução ou dica alguma para ajudar o usuário a lidar com essa 
dificuldade. (Gravidade: 4)

• Não há como o usuário saber sua localização no documento ou como voltar 
facilmente para o sumário. Qualquer preocupação com o tempo nesse sentido 
para a conclusão de tarefas pode interferir na leitura do conteúdo.  (Gravidade: 3)

• Em todo o material não existem formas de acesso rápido ou caminhos facilitados, 
atalhos. Existe informação mas sua assimilação pode melhorar. Na página 18, 
por exemplo, junto à pergunta da figura 4, poderia haver um link interno com 
resposta. (Gravidade: 4)

Fazendo um breve apanhado, pode-se afirmar observando o gráfico 10 que os 
principais problemas detectados na avaliação heurística foram os de Eficiência, 
principalmente no que tange à ausência ou equívocos de navegabilidade, lentidão e 
travamento do sistema. Logo em seguida verificaram-se muitas incidências de erros 
de Flexibilidade, também acarretadas pela falta de controle e personalização do uso. 
Ocorrências envolvendo Consistência e Simplicidade foram constantemente citadas, 
especialmente quanto a páginas, elementos e itens desnecessários ou inapropriados 
para o formato digital.
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Gráfico 10 − Resultados das heurísticas segundo gravidade dos problemas.

Fonte: autoria própria.

Trataremos a seguir, finalizando esta dissertação, do diagnóstico final da avaliação 
heurística com as sugestões propostas, constando recomendações para elaboração 
de um projeto de livro digital interativo.
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5 APONTAMENTOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Munidos de todos os dados, informações, sugestões e comentários obtidos na 
presente pesquisa, principalmente a partir dos resultados da análise de usabilidade, 
organizamos as recomendações que seguem abaixo.

Os apontamentos dos especialistas, resultantes da avaliação heurística, por vezes 
se chocaram com as evidências apontadas na pesquisa exploratória, um claro 
sinal de que a relação dos usuários com o livro digital ainda é muito incipiente 
(como observado na predileção de uso do livro impresso somada à impressão do 
PDF) e a técnica preditiva/diagnóstica obteve sucesso na inspeção e prevenção 
de erros − erros estes que os próprios alunos, em seu atual contexto de uso, não 
conseguiram identificar. Grande parte das heurísticas avaliadas confrontaram a 
Praticidade, elencada pelos usuários entre as razões de uso do PDF. Enquanto o 
manuseio do material foi considerado fácil ou muito fácil pela maioria dos alunos, 
os especialistas detectaram problemas ao avaliar o princípio da Simplicidade, que 
por outro lado pontuaram características que dificultam a leitura, concordantes com 
o resultado da pesquisa exploratória.

Corroborando com o indicativo do uso crescente de dispositivos móveis (como o 
tablet), os apontamentos quanto às heurísticas podem perfeitamente contemplar a 
produção/adequação de formatos próprios para esses suportes.

Ao todo, o material didático objeto dessa pesquisa − livro digital SEDIS-UAB − 
possui um bom padrão estético, permite boa assimilação de conteúdo e projeto 
gráfico cujos elementos guiam o leitor e no geral oferecem legibilidade e uma boa 
solução em design. Porém, por estarmos tratando de um material digital, o mesmo 
necessita de adaptações e ser reprojetado, desenvolvido para um formato de ebook 
interativo estável (como por exemplo o ePub) para que se torne simples, acessível, 
dinâmico e adaptável a possíveis necessidades do usuário, facilitando assim a 
compreensão de seu conteúdo pelo mesmo. A relação de usabilidade deveria ser 
estudada mais a fundo levando em consideração aspectos como responsividade, 
orientação e dispositivos de leitura.

O fundo puramente branco (ou grandes áreas brancas) para leitura em tela provoca 
cansaço visual. A paleta de cores utilizada é Duotone, justificada para economizar na 
impressão gráfica, o que não se aplica em materiais digitais. Portanto, recomendamos 
o uso de mais cores no material para enriquecê-lo visualmente e deixá-lo mais atrativo.
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A invariância na quantidade de texto e disposição de um formato para outro deixa o 
PDF denso e cansativo, sugerimos ao menos a separação em blocos de informação. 
Também foi percebida a possibilidade de enriquecer o material informativamente com 
o uso de fotografias, esquemas, diagramas e infográficos. A separação da imagem 
do seu texto correspondente, especialmente em casos onde há muita informação 
sobrecarrega cognitivamente o aluno, e há ocorrências do material que poderiam ser 
evitadas trabalhando-se em blocos de informação conjunta.

Além do uso de cores nas imagens, em alguns casos elas poderiam ser ampliadas 
quando clicadas, para haver melhor aproveitamento de tela e visualização de detalhes.

O uso de termos do glossário poderiam ser em forma de link (tanto interno, em área 
específica do material, como externo) para informações adicionais, ou ao menos haver 
uma solução interativa do tipo mouse over com a aparição de descritivo em forma de 
caixa de texto contendo nota explicativa sobre o termo em destaque.

As informações deveriam ser mais delimitadas e com links para facilitar buscas. 
As páginas precisam de redimensionamento e organização que permitam melhor 
rolagem, visualização dos textos, imagens e demais elementos, como numeração, 
que aparecem em cantos alternados nas páginas ímpares e pares.

A navegação seria facilitada com links externos e principalmente internos (inclusive 
para índice), uma busca própria e indicativos de campos de anotações − isso tornaria 
o usuário independente dos softwares de leitura. 

Atenção especial ao sumário, para que haja direcionamento de cada um dos seus 
tópicos ao conteúdo correspondente. Em todas as páginas do documento recomenda-
se a opção de acesso rápido ao mesmo. 

As legendas podem ser mantidas em links, porém visualizadas de acordo com o 
interesse do usuário. Os campos de resposta das atividades e anotações precisam 
de mudanças urgentes para serem utilizadas de maneira mais adequada ao formato. 
As avaliações, por exemplo, poderiam ser ligadas a uma base de dados que seriam 
submetidas ao tutor responsável pelo acompanhamento do aluno. Além desse recurso, 
seriam eliminadas as áreas "inúteis" do material com linhas de respostas (que somente 
fazem sentido no livro impresso), bem como as demais páginas desnecessárias e não 
obrigatórias a esse formato.
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Nossa análise final quanto aos resultados dessa dissertação apontam um caminho 
para futuras pesquisas que envolvam os alunos-usuários a contento, para uma melhor 
certificação de detalhes e mudanças num possível projeto de redesign do referido 
ebook. Uma avaliação heurística, que envolve especialistas, associada a outra 
avaliação que envolva diretamente a participação do usuário e, caso haja tempo, 
interesse e disponibilidade de se trabalhar com testes de prototipagem, corroboram 
uma abrangência maior de aspectos ergonômicos, interativos e de usabilidade a 
serem observados num design de interface.

Consideramos como contribuição dessa pesquisa a efetiva mudança da percepção do 
aluno enquanto usuário de livros digitais; para tanto, a adoção da recomendações aqui 
presentes, em concomitância com as ações de pesquisa sugeridas, proporcionarão 
consideráveis melhorias na experiência de interação hipermidiática do usuário com 
o livro digital e consequentemente no processo comunicacional e educacional.
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ANEXO I
PESQUISA EXPLORATÓRIA – ENTREVISTA ESTRUTURADA (ALUNOS SEDIS)
Nome: 
E-mail: 
Sexo: 
Faixa etária: 
Curso: 
Semestre: 

1. Você acessa o material em PDF das disciplinas pelo Moodle? 
Sim / Não

2. Você tem o hábito de estudar através da leitura do PDF dessas disciplinas? 
Sim / Não

       3. Por que?

       4. Com que frequência?Diariamente – 3x semana – 1x semana – 15d – 1x mes − Raramente 

       5. Em que dispositivo(s) você realiza essa leitura? (múltipla escolha; por ordem de uso)

Computador pessoal – Laboratório do pólo – Tablet

Smartphone – Não leio em tela, imprimo o arquivo

6. Qual o grau de dificuldade ao manusear esse material em PDF?
Muito difícil – Difícil – Intermediário – Fácil – Muito fácil

7. Você tem o hábito de ler outros livros digitais além dos produzidos pela SEDIS?
Sim / Não

8. Se sim, com que frequência?Diariamente – 3x semana – 1x semana – 15d – 1x mes − Raramente

9. Indique duas palavras que definem esse material para você:

10. Caso seja do seu interesse, faça comentários e sugestões a respeito desse 
material em PDF:
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ANEXO II

EXEMPLO DE COMPARATIVO ENTRE ELEMENTOS GRÁFICOS
Biodiversidade × Didática



Os sete princípios heurísticos propostos por Pechansky 

 
PRINCÍPIOS ENUNCIADO 

1. Autonomia 
 

Um sistema deve dar controle e liberdade de escolha aos usuários, 
para que eles realizem suas tarefas de forma autônoma e 
independente, sem necessitar de auxílio adicional. 

2. Consistência 
 

Os objetos, ações e demais elementos de um sistema devem ser 
coerentes entre si e com as convenções, normas e padrões já 
estabelecidos, de forma que elementos semelhantes pareçam e se 
comportem de maneira semelhante, enquanto elementos diferentes 
devem parecer diferentes e se comportar de maneira diferente. 

3. Eficiência 
 

Um sistema deve ter o menor tempo de resposta possível, reduzindo o 
esforço e o volume de trabalho dos que o utilizam, priorizando os 
conteúdos relevantes e visando o aumento do nível de satisfação dos 
usuários. 

4. Flexibilidade 
 

Um sistema deve ser flexível e adaptável, permitindo que ações 
possam ser realizadas de diversas maneiras, evitando tarefas 
repetitivas e adequando-se às necessidades de seu público-alvo. 

5. Simplicidade 
 

Um sistema deve facilitar a experiência dos usuários, apresentando 
somente as opções e elementos necessários e relevantes para cada 
contexto, permitindo caminhos fáceis para a realização de tarefas e 
apresentando as informações de forma limpa, clara e ordenada. 

6. Tolerância 
 

Um sistema deve assegurar a integridade das informações dos 
usuários, prevendo, aceitando e tratando falhas, enganos e omissões, 
permitindo a reversibilidade das ações realizadas e nunca penalizando 
os usuários. 

7. Visibilidade 
 

Um sistema deve exibir as opções possíveis para cada contexto, 
informando seu estado continuamente e minimizando a necessidade 
de memorização por parte dos usuários. 
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ANEXO III



 
 

15 orientações específicas para livros digitais 
 
 

1. Capa - reforça a percepção de unidade, coesão e reconhecimento do livro; criar link 
da capa para o Sumário. 

2. Sumário - essenciais em todo tipo de livro para orientar o leitor, importante 
ferramenta de navegação que pode fornecer breves informações adicionais sobre o 
conteúdo que está a se buscar; criar links individuais para cada item. 

3. Índice - auxilia a encontrar informações específicas; a inclusão de hiperlinks em 
ordem alfabética de cada item do índice para a seção relevante no livro o torna uma 
importante ferramenta de navegação, deve ter destaque. 

4. Ferramentas de busca - complementam o sumário e o índice como pontos de 
acesso para navegação; podem fornecer dicas e opções simples e avançadas, como 
busca por página, capítulo ou livro. 

5. Ambiente do livro - tratar o ebook como um ambiente “fechado” no sentido de 
identificar qual seu conteúdo próprio e qual o conteúdo externo; identificação clara dos 
pontos de navegação e seções em locais próprios, como referências ou bibliografia, 
para que o aluno não se sinta perdido ou confuso ao navegar. 

6. Hipertextualidade e cruzamento de dados - as referências cruzadas já são 
encontradas em impressos e devem ser adaptadas ao eletrônico. Incorporar hipertextos 
elementos estruturais do ebook (ex. básico: sumário) incrementa a navegação; dividir o 
conteúdo em mais páginas diminui a necessidade de rolagem. 

7. Design tipográfico - considerar a legibilidade, com uma variação entre 10 e 15 
palavras por linha, parágrafos justificados à esquerda, espaços em branco, bordas e 
uma aparência limpa e organizada; estilo tipográfico consistente ao longo do ebook. 

8. Tamanho das páginas - a divisão do conteúdo em várias páginas diminui a sua 
rolagem, facilita a leitura e auxilia na apreensão do conteúdo, porém páginas muito 
curtas também podem provocar desorientação e irritação no leitor.  
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ANEXO IV



9. Uso de dicas de conteúdo - acesso rápido e visível a resumos, palavras-chave e 
sumário com links para elementos correspondentes no texto auxiliam os leitores sobre 
tomada de decisão em pouco tempo; podem se localizar no cabeçalho de cada página. 

10. Uso de dicas de orientação - o sentido de localização numa obra vai além da 
numeração visível de suas páginas, pois sem a espessura e o peso do livro impresso, o 
usuário perde a sensação de progresso de leitura, que deve ser evidenciada no formato 
eletrônico. 

11. Legibilidade das fontes - recomenda-se que sejam grandes o suficiente para uma 
leitura confortável por longos períodos de tempo. Caso possível e atendendo 
recomendações de acessibilidade para pessoas com problemas de visão, os leitores 
poderiam escolher estilo e principalmente tamanho da fonte; escolher uma cor que 
contraste com o fundo, evitar texto em itálico e, para textos pequenos (9 pontos) não 
usar fonte serifada. 

12. Utilização de cores - de forma comedida, pode-se criar um estilo consistente ao 
longo do livro que influencia na satisfação de uso e atratividade do ebook, enquanto o 
uso exagerado de muitas cores ofuscam o leitor e o distraem, ou até o fundo puramente 
branco causa cansaço visual; não recorrer apenas a uma única cor e fazer uso de um 
fundo liso. 

13. Ruptura de texto - a quebra do texto em blocos melhora a leitura conceituada 
como "varredura" de tela – scannability. A recomendação é intercalar imagens, 
parágrafos concisos, diagramas, subtítulos significativos, recuos (indentações) e 
listas de marcadores e o estilo de cores. 

14. Uso de itens não textuais - incluir imagens, diagramas, infográficos, fórmulas, 
ilustrações etc. dispostos preferencialmente centralizados, em alta qualidade, coloridos 
e com possibilidade de ampliação, principalmente em disciplinas científicas e 
matemáticas, para que o leitor possa analisar os detalhes. Em certos casos, fornecer 
alternativas sonoras e visuais de conteúdo. 

15. Uso de elementos interativos e multimídia - o próprio usuário percebe que o uso 
de elementos multimídia no material educacional é uma das principais vantagens do 
ebook, pois ao explorar elementos interativos há sensação de engajamento, satisfação 
(likeability) e aumento da capacidade de se lembrar das informações. Porém, em 
termos de acessibilidade, os elementos interativos devem ser complementares, 
suplementares ao texto e não possuir informações exclusivas, o que acabaria por 
dificultar a busca por fatos específicos, ou seja, devem haver equivalentes textuais. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

As informações prestadas serão utilizadas para fins acadêmicos de fundamentação da 

pesquisa da dissertação de mestrado intitulada “Análise de usabilidade de livro digital 

na EaD: aplicação da avaliação heurística proposta por Pechansky”, realizada por 

Luciana Melo de Lacerda e orientada por Olavo Fontes Magalhães Bessa, do 

Programa de Pós-Graduação em Design do Departamento de Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo dessa pesquisa é identificar problemas de 

usabilidade, de uma maneira rápida, na interface do livro digital produzido pela 

Secretaria de Educação a Distância – UFRN, a fim de gerar um relatório de 

recomendações com possíveis melhorias a serem implementadas. 

Parte da metodologia utilizada consiste na avaliação das heurísticas propostas por 

Pechansky (2011), seguindo um plano de atividades com as seguintes tarefas: 

preparação, coleta e interpretação de dados (com o preenchimento do checklist para 

análise do ebook de “Biodiversidade” – SEDIS/UAB, a seguir), consolidação e relato 

dos resultados. A identidade dos avaliadores participantes será preservada e mantida 

em sigilo; os textos e os dados do presente estudo serão divulgados no meio 

acadêmico, em literatura especializada e eventos científicos, bem como retornados 

aos avaliadores interessados em obter essas informações. 

Declaro estar ciente das informações e de acordo com este termo de consentimento 

sobre minha participação nessa pesquisa enquanto avaliador. 

 

Natal,    de      de 2014. 

 

         

Assinatura do avaliador participante   
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ANEXO V



 
Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

1 Autonomia 

 

Um sistema deve dar 
controle e liberdade de 
escolha aos usuários, 
para que eles realizem 
suas tarefas de forma 
autônoma e 
independente, sem 
necessitar de auxílio 
adicional. 
 
Funcionalidades amplas; 
domínio; acessibilidade; 
simultaneidade. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 1 

 
  

Heurística No. 1 − Autonomia
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ANEXO VI



 
Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

2 Consistência 

 

Os objetos, ações e 
demais elementos de um 
sistema devem ser 
coerentes entre si e com 
as convenções, normas e 
padrões já estabelecidos, 
de forma que elementos 
semelhantes pareçam e 
se comportem de 
maneira semelhante, 
enquanto elementos 
diferentes devem parecer 
diferentes e se comportar 
de maneira diferente. 
 
Unidade; layout; cores; 
elementos textuais; 
elementos gráficos; 
affordance. 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 2 

 

Heurística No. 2 − Consistência
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Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

3 Eficiência 

 

Um sistema deve ter o 
menor tempo de resposta 
possível, reduzindo o 
esforço e o volume de 
trabalho dos que o 
utilizam, priorizando os 
conteúdos relevantes e 
visando o aumento do 
nível de satisfação dos 
usuários. 
 
Otimização; carga 
cognitiva; brevidade; 
densidade informacional; 
concisão; navegabilidade; 
responsividade. 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 3 

 
 

Heurística No. 3 − Eficiência
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Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

4 Flexibilidade 

 

Um sistema deve ser 
flexível e adaptável, 
permitindo que ações 
possam ser realizadas de 
diversas maneiras, 
evitando tarefas 
repetitivas e adequando-
se às necessidades de 
seu público-alvo. 
 
Personalização; controle; 
adequação; 
substitutividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 4 

 
 

Heurística No. 4 − Flexibilidade
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Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

5 Simplicidade 

 

Um sistema deve facilitar 
a experiência dos 
usuários, apresentando 
somente as opções e 
elementos necessários e 
relevantes para cada 
contexto, permitindo 
caminhos fáceis para a 
realização de tarefas e 
apresentando as 
informações de forma 
limpa, clara e ordenada. 
 
Organização; 
minimalismo; 
atratividade. 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 5 

 
 

Heurística No. 5 − Simplicidade
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Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

6 Tolerância 

 

Um sistema deve 
assegurar a integridade 
das informações dos 
usuários, prevendo, 
aceitando e tratando 
falhas, enganos e 
omissões, permitindo a 
reversibilidade das ações 
realizadas e nunca 
penalizando os usuários. 
 
Restrição de erros; 
recuperabilidade; 
confiança; proteção. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 6 

 

Heurística No. 6 − Tolerância
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Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Avaliar a gravidade do problema, a partir da sua frequência (comum ou raro); do seu 

impacto, considerando o grau de dificuldade do usuário em contornar o problema e da 

sua persistência, se há possibilidade de ser contornado ou se repete. 

 

No. HEURÍSTICA No. DE OCORRÊNCIAS - LOCAL  

E COMENTÁRIOS 

GRAVIDADE DO 

PROBLEMA 

7 Visibilidade 

 

Um sistema deve exibir 
as opções possíveis para 
cada contexto, 
informando seu estado 
continuamente e 
minimizando a 
necessidade de 
memorização por parte 
dos usuários. 
 
Inteligibilidade; 
reconhecimento (mapa 
mental); feedback; status 
do sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

    

 

 

Legenda:  

1= Solução de baixa prioridade 

2= Solução de média prioridade 

3= Solução de alta prioridade 

4= É imperativo dar solução imediata.  
Pg. 7 

 

 

Heurística No. 7 − Visibilidade
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Checklist para avaliação de usabilidade de interface a partir das heurísticas de Pechansky 

 
Aplicação de heurísticas para análise do ebook: “Biodiversidade” – SEDIS/UAB 

 

Com base na avaliação a partir das heurísticas anteriores, por gentileza faça suas 

recomendações e comentários finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pg. 8 

 

Considerações Finais
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ANEXO VII

Regimento Interno da Reitoria (Competências da SEDIS) 

CAPÍTULO XI do Regimento Interno da Reitoria

Da Secretaria de Educação a Distância

Art. 197. A Secretaria de Educação a Distância, diretamente subordinada à Reitoria, 
é o órgão responsável pela articulação e pelo fomento de programas e políticas, em 
nível institucional, das ações de educação a distância, bem como por suporte e as-
sessoria a essas ações.

Art. 198. As ações de Educação a Distância serão executadas, prioritariamente, pelos 
Centros Acadêmicos e pelas Unidades Acadêmicas Especializadas, em suas respecti-
vas áreas, sob acompanhamento da Secretaria de Educação a Distância e observada 
a legislação vigente.

Seção I

Da estrutura administrativa

Art. 199. A Secretaria de Educação a Distância tem a seguinte estrutura:

I – Gabinete do Secretário;

II – Assessoria Técnica;

III – Coordenadoria Pedagógica;

IV – Coordenadoria de Tecnologia da Informação;

V – Coordenadoria Administrativa e de Projetos;

VI – Coordenadoria de Produção de Material Didático;

VII – Secretaria Administrativa.

Seção II

Das competências

Art. 200. À Secretaria de Educação a Distância compete:

I – assessorar o Reitor, em articulação com os Centros Acadêmicos e as Unidades 
Acadêmicas Especializadas, na formulação, implementação e execução da política de 
educação a distância;

II – assessorar, planejar, coordenar e acompanhar atividades que envolvem educação 
a distância;

III – dar suporte técnico e tecnológico às atividades necessárias ao desempenho da 
educação a distância;

IV – dar suporte na produção de materiais didáticos nas diversas mídias para as ativi-
dades de ensino na UFRN;
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V – difundir, no âmbito da UFRN, o uso das tecnologias de comunicação e informação 
aplicadas ao ensino, dando suporte aos setores acadêmicos que necessitarem;

VI – oferecer apoio técnico e pedagógico aos setores acadêmicos para a elaboração 
de projetos de ensino na modalidade a distância;

VII – apreciar e emitir parecer em projetos de ensino e extensão que utilizem a moda-
lidade a distância;

VIII – praticar todos os demais atos inerentes às suas funções, ainda que não especi-
ficados neste artigo.

Subseção I

Do Gabinete do Secretário

Art. 201. São atribuições do Secretário de Educação a Distância:

I – assessorar o Reitor em assuntos de educação a distância;

II – coordenar e supervisionar as atividades de educação a distância da UFRN, articu-
lando as políticas e diretrizes locais e nacionais;

III – coordenar o planejamento de educação a distância de iniciativa da Secretaria e 
acompanhar o seu desenvolvimento;

IV – praticar todos os demais atos inerentes às suas atribuições, ainda que não espe-
cificados neste artigo.

Subseção II

Da Assessoria Técnica

Art. 202. À Assessoria Técnica compete auxiliar o Secretário de Educação a Distância 
na gestão da informação, na gestão orçamentária e nas demais atribuições.

Subseção III

Da Coordenadoria Pedagógica,

da Coordenadoria de Tecnologia da Informação,

da Coordenadoria Administrativa e de Projetos

e da Coordenadoria de Produção de Material Didático

Art. 203. À Coordenadoria Pedagógica compete:

I – assessorar as Pró-Reitorias e demais órgãos da UFRN em assuntos e projetos que 
envolvam a modalidade de educação a distância;

II – participar da elaboração de normas relativas à educação a distância;

III – acompanhar e controlar o sistema de informação relacionado com a tutoria.

Art. 204. À Coordenadoria de Tecnologia da Informação compete:

I – coordenar a instalação, a manutenção e o suporte ao usuário de toda a rede de 
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dados da Secretaria de Educação a Distância e dos ambientes virtuais de aprendiza-
gem;

II – coordenar o desenvolvimento de sistemas e aplicativos que sirvam às finalidades 
da Secretaria;

III – capacitar usuários para a utilização dos sistemas e aplicativos em educação a 
distância.

Art. 205. À Coordenadoria Administrativa e de Projetos compete:

I – coordenar a manutenção da infraestrutura da Secretaria e dos polos de apoio pre-
sencial mantidos pela UFRN;

II – prospectar oportunidades de financiamento para projetos acadêmicos;

III – elaborar e encaminhar projetos acadêmicos para financiamento;

IV – gerenciar os recursos dos projetos acadêmicos aprovados;

V – elaborar os relatórios dos projetos acadêmicos executados.

Art. 206. À Coordenadoria de Produção de Material Didático compete:

I – planejar e produzir materiais didáticos a partir de conteúdo elaborado pelos pro-
fessores;

II – revisar, diagramar, ilustrar e providenciar a impressão dos materiais a serem apre-
sentados em mídia impressa;

III – agendar, planejar, filmar, editar e produzir os materiais e serem apresentados em 
vídeo;

IV – planejar e produzir os materiais a serem apresentados em mídia digital e web.

Subseção IV

Da Secretaria Administrativa

Art. 207. A Secretaria Administrativa é responsável pelos serviços de apoio adminis-
trativo necessários, tais como:

I – registrar e controlar a frequência de pessoal;

II – inserir e acompanhar dados nos sistemas de informação e de gestão;

III – manter disponíveis materiais de consumo e equipamentos;

IV – controlar o protocolo, a tramitação interna, a distribuição e a expedição de pro-
cessos;

V – controlar e atestar a prestação de serviços;

VI – responsabilizar-se pelo sigilo dos documentos a seu cargo;

VII – desempenhar outras atividades inerentes às suas funções, ainda que não espe-
cificadas neste artigo e desde que determinadas por autoridade competente.



 

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.800, DE 8 DE JUNHO DE 2006.

 Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do 
Brasil - UAB. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 80 e 81 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, no Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei no 10.172, de 9 de janeiro 
de 2001, na Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, bem como no Decreto no 5.622, de 19 de 
dezembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1o  Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado para o 
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País. 

Parágrafo único.  São objetivos do Sistema UAB: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 
professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em 
educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem 

como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de 
informação e comunicação. 

Art. 2o  O Sistema UAB cumprirá suas finalidades e objetivos sócio-educacionais em regime 
de colaboração da União com entes federativos, mediante a oferta de cursos e programas de 
educação superior a distância por instituições públicas de ensino superior, em articulação com 
pólos de apoio presencial. 

§ 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se o pólo de apoio presencial como unidade 
operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 
relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas de ensino 
superior. 

78

ANEXO VIII



§ 2o  Os pólos de apoio presencial deverão dispor de infra-estrutura e recursos humanos 
adequados às fases presenciais dos cursos e programas do Sistema UAB. 

Art. 3o  O Ministério da Educação firmará convênios com as instituições públicas de ensino 
superior, credenciadas nos termos do Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005, para o 
oferecimento de cursos e programas de educação superior a distância no Sistema UAB, 
observado o disposto no art. 5o. 

Art. 4o  O Ministério da Educação firmará acordos de cooperação técnica ou convênios com 
os entes federativos interessados em manter pólos de apoio presencial do Sistema UAB, 
observado o disposto no art. 5o. 

Art. 5o  A articulação entre os cursos e programas de educação superior a distância e os 
pólos de apoio presencial será realizada mediante edital publicado pelo Ministério da Educação, 
que disporá sobre os requisitos, as condições de participação e os critérios de seleção para o 
Sistema UAB. 

Art. 6o  As despesas do Sistema UAB correrão à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE, devendo o Poder Executivo compatibilizar a seleção de cursos e programas 
de educação superior com as dotações orçamentárias existentes, observados os limites de 
movimentação e empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira. 

Art. 7o  O Ministério da Educação coordenará a implantação, o acompanhamento, a 
supervisão e a avaliação dos cursos do Sistema UAB. 

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.6.2006.
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