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RESUMO 
 
 

KOSHIYAMA, Débora C. A. G. Análise da usabilidade e da arquitetura da 
informação do Repositório Institucional da UFRN. 2014. 119f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Design) – UFRN. Programa de Pós-graduação em 
Design. Natal, 2014. 
 

 
A fim de identificar possíveis problemas de usabilidade e de arquitetura da 
informação de repositórios institucionais, optou-se pelo estudo de caso do 
Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim, 
questionou-se durante a pesquisa se a arquitetura da informação e o design da 
interface do Repositório Institucional da UFRN proporcionam a usabilidade para 
alunos de graduação, pós-graduação e bibliotecários da universidade, atendendo 
desse modo, ao interesse institucional de promover transparência e acesso livre às 
informações produzidas pelas pesquisas desenvolvidas. Estabeleceu-se, como 
hipótese da pesquisa, que a arquitetura da informação da interface do Repositório 
Institucional da UFRN, na versão 1.8.1, desfavorece a usabilidade na execução das 
tarefas pelos grupos de usuários do sistema. A coleta de dados foi realizada por 
meio da aplicação das técnicas de Avaliação Cooperativa, com dez alunos de pós-
graduação, e Testes de Usabilidade do sistema do RI/UFRN, com um grupo 
representativo de usuários do sistema: dez bibliotecários e dez alunos de 
graduação. Os participantes realizaram tarefas representativas – “Busca” e 
“Submissão” de um artigo científico. Além das técnicas de avaliação, os 
participantes do Teste de Usabilidade responderam ao questionário 
sóciodemográfico e ao questionário de satisfação, adaptado de Questionnaire for 
User Interaction Satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 1998). A partir dos 
resultados obtidos por meio da Avaliação Cooperativa com alunos de pós-
graduação e dos Testes de Usabilidade com alunos de graduação e bibliotecários, 
foram encontrados problemas de usabilidade e arquitetura da informação presentes 
no sistema do Repositório Institucional, tais como: rotulagem; tamanho da fonte; 
nomenclatura dos botões e falta de feedback do sistema. Após a identificação dos 
problemas apontados pelos usuários, foram atribuídos graus de severidade e 
elaborada uma lista de recomendações ergonômicas. Acredita-se que o redesign da 
interface do Repositório Institucional da UFRN, relativo às tarefas apresentadas na 
pesquisa, que considere que os aspectos de usabilidade e de arquitetura da 
informação, supracitados, contribuirão para melhoria no acesso e visibilidade das 
informações.  
 
Palavras-chave: Design. Ergonomia da Informação. Repositório Institucional. 
Usabilidade. Arquitetura da Informação. 
  



ABSTRACT 

 

KOSHIYAMA, Débora C. A. G. Analysis of usability and information architecture 
of the Institutional Repository UFRN. 2014. 119f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Design) – UFRN. Programa de Pós-graduação em Design. Natal, 
2014. 

 

In order to identify the possible problems of usability and information architecture of 
the institutional repositories, the case study of the Institutional Repository of the 
Federal University of Rio Grande do Norte was chosen. Therefore, during the 
survey, it was questioned if the information architecture and the interface design of 
the UFRN Institutional Repository provide usability with graduate students, 
undergraduate students and librarians so as to meet the institutional interest to 
promote transparency and open access to the information produced by the pieces of 
research carried out at the university. As research hypothesis, it was established that 
the information architecture of the UFRN Institutional Repository interface, version 
1.8.1, disadvantage usability in performing the tasks by system user groups. Data 
collection was carried out by applying the techniques of Cooperative Evaluation with 
ten graduate students and Usability Testing of the UFRN/ IR system, with a 
representative group of system users: ten librarians and ten undergraduate students. 
The participants performed representative tasks – “Search” and “Submission” of a 
scientific article. Besides the evaluation techniques, the Usability Testing participants 
answered a social and demographic questionnaire as well as the satisfaction’s 
questionnaire, adapted of Questionnaire for User Interaction Satisfaction – QUIS 
(SHNEIDERMAN, 1998). From the results obtained by means of the Cooperative 
Evaluation with graduate students and the Usability Testing with undergraduate 
students and librarians, problems of usability and information architecture were 
found in the Institutional Repository, such as: labeling, font size, nomenclature of the 
buttons, lack of the system feedback. After identifying the problems pointed out by 
the users, severity levels were assigned and a list of ergonomic recommendations 
was outlined. The redesign of the UFRN Institutional Repository interface about the 
areas related to the tasks presented in the research, that considers the aspects of 
usability and information architecture, mentioned above, will contribute to an 
improvement in the access and visibility of information.  

Keywords: Design. Information Ergonomics. Institutional Repository. Usability. 
Information Architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução das bibliotecas, de depósito de livros, lugar de guarda e acesso 

restrito à informação, até a biblioteca virtual, caminhou junto com a evolução da 

sociedade e da tecnologia humana. À medida que novos conhecimentos surgem, a 

quantidade de informação gerada torna-se difícil de ser mensurada e armazenada. 

Nesse sentido, a partir do século XX, o desenvolvimento tecnológico permitiu o 

armazenamento desse grande volume de informações. Com o advento da Internet a 

divulgação do que é produzido, principalmente no meio acadêmico, torna-se 

fundamental para o desenvolvimento dos países.  

Desta forma as universidades têm desenvolvido ferramentas que permitem a 

divulgação, armazenamento e recuperação do conhecimento por ela produzida, 

como é o caso dos repositórios digitais. Segundo Viana, Madero, Arellano e 

Shintaku (2004) o repositório digital é “uma forma de armazenamento de objetos 

digitais que tem a capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos 

de tempo e prover o acesso apropriado”. Assim o repositório cumpre o papel de 

armazenamento, divulgação e preservação dos documentos digitais.  

No momento em que os documentos gerenciados pelo repositório são 

produzidos por uma Instituição – Universidades, por exemplo – este passa a ser 

chamado de repositório institucional. Além das vantagens já mencionadas, nas 

universidades os repositórios contribuem, ainda, para o aumento do impacto dos 

resultados das pesquisas, aumento da visibilidade institucional além de evidenciar a 

produção científica e intelectual da universidade (LEITE, 2009). Para que seus 

objetivos sejam alcançados, a recuperação das informações armazenadas nos 

repositórios institucionais precisa ser feita de maneira eficaz, eficiente e satisfatória, 

promovendo, assim, a usabilidade do sistema (ABNT, 2002), que será promovida, 

dentre outros, por meio da construção da interface com base nos preceitos da 

Arquitetura da Informação (ROSENFELD; MORVILLE, 2006). 

No Brasil a iniciativa dos repositórios institucionais começou em 2009 quando 

o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia - IBICT publicou o Edital 

de Chamada FINEP/PCAL/XBDB nº003/2009 (ANEXO 1), com objetivo de fomentar 

a implantação de repositórios e publicações periódicas nas instituições públicas de 

ensino e pesquisa brasileiras. O edital exigiu, entre outros que as instituições 

implantassem o sistema do repositório e incluíssem a produção científica dos 
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últimos cinco anos, num período de três meses e que a equipe de trabalho fosse 

formada por técnicos de informação e informática.  

Assim, questionou-se durante a pesquisa, se a arquitetura da informação e o 

design da interface do Repositório Institucional da UFRN, na versão 1.8.1 do 

software DSpace, proporcionam interação com os grupos de usuário para os quais 

foi desenvolvido, atendendo assim, o interesse institucional de promover 

transparência e acesso livre às informações produzidas pelas pesquisas 

desenvolvidas na universidade.  

Como hipótese da pesquisa, foi estabelecido que: a arquitetura da 

informação do sistema do Repositório Institucional da UFRN, na versão 1.8.1 do 

software DSpace, desfavorece a usabilidade na execução das tarefas pelos grupos 

de usuários do sistema. 

Deste modo, o trabalho teve como objetivo geral identificar possíveis 

problemas de usabilidade e de arquitetura da informação de repositórios 

institucionais, por meio do estudo de caso do Repositório Institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como objetivos específicos: 
 

- Analisar a usabilidade do sistema do RI/UFRN considerando três grupos de 

usuários da Universidade: bibliotecários, alunos de graduação e alunos de 

pós-graduação; 

- Mapear os problemas de usabilidade do Repositório Institucional da UFRN, 

na versão 1.8.1 do software DSpace; 

- Identificar possíveis problemas de arquitetura da informação do Repositório, 

na versão 1.8.1 do software DSpace; 

- Propor recomendações ergonômicas para os possíveis problemas de 

usabilidade e de arquitetura encontrados no RI/UFRN, na versão 1.8.1 do 

software DSpace; 

-  

E como objetivos operacionais: 

 

- Elaborar questionário de satisfação; 

- Elaborar questionário sóciodemográfico de experiência; 

- Realizar avaliação cooperativa com alunos de pós-graduação; 

- Realizar testes de usabilidade com bibliotecários e alunos de graduação. 
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A dissertação foi estruturada em seis capítulos. O capítulo 1 Introdução 

apresenta: a justificativa; o problema a ser investigado; a hipótese estabelecida e os 

objetivos a serem alcançados. Os capítulos 2 e 3 apresentam a fundamentação 

teórica, a respeito dos temas: Evolução das Bibliotecas, Repositórios Digitais e 

Institucionais, Usabilidade e Arquitetura da Informação. O capítulo 4 descreve os 

métodos e técnicas utilizados na pesquisa e suas etapas, além da análise dos 

resultados e aplicação do grau de severidade para os problemas apontados. O 

capítulo 5 apresenta as recomendações ergonômicas. Ao final, no capítulo 6, 

seguem as conclusões, referências, apêndices e anexos referentes à pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 BIBLIOTECAS: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

  

É própria do homem a preocupação em registrar o conhecimento produzido, 

seja por meio de pinturas nas paredes das cavernas, na Pré-história, ou pelo 

armazenamento de dados em rede digital. 

À medida que o homem passa a viver em sociedade surge a escrita, primeira 

revolução técnico-linguística. A escrita surgiu na Mesopotâmia, entre o sexto e o 

primeiro milênio antes da era cristã. Os documentos produzidos eram registros 

contábeis da produção agrícola, gravados em blocos de argila, que após serem 

escritas eram expostas ao sol. Após esse período surge a escrita egípcia, a qual 

“era formada por três tipos de signos: pictogramas - desenhos que representam 

coisas, fonogramas - desenhos que representam sons, e outros signos 

determinantes.” (SILVA FILHO, 1998). Além de um novo método os egípcios 

introduziram um novo suporte material à escrita: o papiro, o uso de tintas e 

ilustrações. 

Na época clássica da Grécia, com a grande produção de obras filosóficas, 

teatrais e o crescimento do comércio de livros, ainda em seu formato primitivo de 

papiro e rolos, a leitura deixa de ser somente feita de forma pública – leitura dos 

originais pelos autores - para a individual, por meio das bibliotecas particulares. 

Essa forma de leitura e registro do conhecimento pode ser vista, também, entre os 

romanos. Neste período, o acesso aos documentos acontecia nas bibliotecas 

particulares ou nas bibliotecas públicas de origem greco-romana, sendo o acesso 

restrito aos sacerdotes e à nobreza. Com a queda do império romano e o domínio 

da igreja católica, a produção de livros evoluiu lentamente. Além disso, os assuntos 

ficavam limitados à religião e os acervos restritos aos mosteiros (BASTOS, 2011). 

No final do século XII d.C. a Europa se expande e com ela a vida cultural 

deixa de ser uma exclusividade religiosa. O século seguinte trouxe a fundação das 

universidades, que utilizavam os livros como instrumento de ensino. Assim, nasce a 

necessidade de cópias dos manuscritos em grande número e a baixo preço, que 

eram produzidas pelos próprios estudantes. 

A invenção do papel e principalmente a imprensa de Gutenberg 

transformaram o livro, de manuscrito, obra de arte única à obra mecânica, com 
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possibilidade de reprodução em larga escala. Neste momento, a grande revolução 

não ocorreu somente na produção do meio, no suporte no qual o conhecimento 

seria registrado, a leitura, passaria a atingir um maior número de pessoas e deixaria 

de ser em voz alta para a leitura silenciosa. Silva Filho (2005) coloca ainda que “ler 

passa a ser um ato inteligente de compreensão da escrita e do significado do texto 

para, enfim, se entender a doutrina ou tese do autor.” As bibliotecas, por 

conseguinte, perdem sua característica de depósito e passam a ser local de 

preservação, conservação e promoção do acesso ao conhecimento dispostos nos 

livros. 

O surgimento e evolução das bibliotecas acompanharam a escrita, pois à 

medida que o conhecimento era registrado existia a necessidade de preservação. 

Biblioteca é uma palavra originada do grego bibliotheke que significa depósito de 

livros, sua função primeira. A primeira biblioteca que se tem conhecimento foi 

construída na Mesopotâmia, durante o reinado de Assurbanipal II, que governou a 

Assíria no século VII a.C. (BATTLES, 2003; BASTOS, 2011). Ainda segundos 

autores, a biblioteca foi fundada na capital do império, Nínive, e chegou a abrigar 

cerca de 30 mil placas de argila. Embora os documentos tivessem conteúdo 

arquivístico, por tratarem de informação contábil, Assubarnipal requisitou a 

confecção de placas com profecias, fórmulas de encantamento, hinos sagrados e 

peças literárias escritas nas diversas línguas da Mesopotâmia. Além disso, o acervo 

tinha um alto nível de organização sendo todo indexado e catalogado. Após a morte 

de Assubarnipal seus sucessores não conseguiram administrar seu império e, tanto 

suas terras quanto a Biblioteca de Nínive foram desaparecendo. Atualmente é 

possível encontrar vestígios de seus documentos no Museu Britânico. 

Além da biblioteca de Nínive, outras tiveram importância na Antiguidade, 

como a biblioteca de Pérgamo, que foi criada com a intenção de ser uma 

concorrente direta à de Alexandria num projeto real de transformá-la num centro 

crítico e literário. A queda da biblioteca de Pérgamo dá-se, principalmente, depois 

que Marco Aurélio, em 30 a.C. resolve presentear Cleópatra com seu acervo para 

compensar a perda causada pelo incêndio à biblioteca de sua rival, Alexandria, que 

foi o grande centro do pensamento e conhecimento da antiguidade. Importantes 

obras sobre geometria, trigonometria e astronomia, além de idiomas, literatura e 

medicina, são creditadas a eruditos de Alexandria. Dentre os grandes nomes que 

frequentaram a biblioteca pode-se citar Euclides, pai da geometria e Arquimedes, 
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matemático e inventor (BATTLES, 2003). 

Durante toda Idade Média, “a biblioteca foi vista como uma ameaça aos 

dogmas religiosos e por isso restringia-se o acesso aos documentos do seu acervo” 

(SANTA ROSA, 2009). A partir invenção dos tipos móveis de Gutenberg (século XV) 

e, por conseguinte, a possibilidade de reprodução de livros em grande quantidade, 

exigiu-se das bibliotecas o aprimoramento de técnicas de organização deste grande 

volume de documentos (SMANIOTTO; RIBEIRO; SILVEIRA, 2011).  

Após Gutenberg a produção do livro e a maneira de divulgá-lo e preservá-lo 

permanecem praticamente os mesmos até o século XX. Na década de 1970, com o 

uso dos computadores para fins de diagramação de textos observa-se a troca de 

tecnologia: das prensas e materiais físicos para as mídias digitais (SMANIOTTO; 

RIBEIRO; SILVEIRA, 2011). Nas décadas seguintes, a popularização dos 

computadores e o advento da Internet modificaram o modo de produção e 

distribuição do livro, bem como a forma de guarda, acesso e preservação deste 

pelas bibliotecas. 

Desta forma Becker e Rosa (2013), afirmam que, 

 
[...] para se consultar algum material do acervo dessas bibliotecas, o 
usuário tinha que realizar uma pesquisa em extensivos fichários para 
localização de um livro ou de qualquer outro material do acervo. 
Hoje, essas bibliotecas possuem sistemas online de consulta ao 
acervo, os quais permitem ao usuário realizar sua consulta ao acervo 
de forma independente, autônoma, à distância e a qualquer hora do 
dia ou da noite. 

 

No contexto das universidades, Leite e Costa (2006, p.207) afirmam que “a 

produção de conhecimento em grande escala aponta para a necessidade da 

disseminação e uso do conhecimento gerado”. Assim, a preservação digital dos 

documentos torna-se fundamental e viável quando faz uso de recursos tecnológicos, 

como é o caso dos repositórios digitais.  
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2.2 REPOSITÓRIO DIGITAL DE INFORMAÇÃO  

 

Segundo Arellano (2004) a preservação de documentos, sejam eletrônicos ou 

em papel, exige a adoção de ferramentas tecnológicas e métodos como condição 

básica à preservação de objetos. Assim, denominamos de repositório digital a 

ferramenta tecnológica responsável pelo arquivamento eletrônico de dados que 

anteriormente eram armazenados fisicamente, criando um grande volume físico de 

documentos.  

Os repositórios digitais foram criados na década de 1990, na implantação no 

laboratório de Los Alamos (Novo México), EUA, com o nome de repositórios virtuais 

(arXiv**) na área de computação, física e matemática (KURAMOTO, 2006). Desde 

então, percebe-se um consenso existente entre os editores e autores sobre a 

importância em disponibilizar a sua produção científica aberta e sem restrições de 

acesso, tendo como principal finalidade propiciar maior visibilidade às pesquisas 

científicas. 

Diante deste contexto e conforme Leite, Arellano e Moreno (2006):  
 

Há certo consenso no pensamento dos cientistas da informação 
sobre a importância em disponibilizar a produção cientifica 
abertamente e sem restrições, sendo que uma das tarefas atuais é o 
convencimento aos autores e editores dos principais periódicos da 
área em usar essas ferramentas. Nesse sentido, a participação do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT – 
tem sido importante à disseminação do uso de arquivos/repositórios 
de acesso aberto. 
 

Segundo Costa (2008) acesso aberto à literatura científica é possível quando 

a literatura é digital, online, livre de copyright, custos ou restrições de uso. Ainda 

segundo a autora as discussões sobre o acesso aberto caminharam junto com a 

criação de repositórios institucionais em universidades e a edição de periódicos 

científicos em acesso aberto.  

Tal ferramenta tem como principal finalidade dar mais visibilidade a 

documentação física, uma vez que estando os documentos em repositórios digitais, 

estes podem ser disponibilizados na Internet, passando a virar fonte de pesquisa.  

No Brasil, o uso de repositórios foi adotado em setembro de 2001, quando a 

Sociedade Brasileira de Genética disponibilizou suas publicações em sites abertos 

com serviços de diálogos científicos, integrando as áreas de ensino, genética de 
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micro-organismo, evolução animal e vegetal, genética humana, melhoramento 

vegetal e animal. 

Uma das alternativas mais utilizadas, ultimamente, são os repositórios digitais 

nas instituições de ensino e pesquisa no país, por serem um meio eficaz para 

divulgação dos resultados científicos e acadêmicos e para preservação da memória 

institucional. 

 

2.3 REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS NO BRASIL 

 

No ano de 2004, a produção científica dos especialistas do Instituto Brasileiro 

de Informação, Ciência e Tecnologia - IBICT foi disponibilizada em repositórios no 

qual os autores podiam autoarquivar seus trabalhos, garantindo o acesso aberto e 

permanente à informação. Em 2009 o IBICT publicou edital, com objetivo de 

fomentar a implantação de repositórios e publicações periódicas nas instituições 

públicas de ensino e pesquisa brasileiras. Por meio deste edital as instituições 

tiveram um prazo de três meses para a implantação e inclusão de seus documentos 

e contaram com uma equipe formada de técnico de tecnologia da informação e 

bibliotecário. As instituições contempladas pelo edital receberam o software livre 

Dspace, versão 1.8.1, para gerenciar o repositório, mas teriam a responsabilidade 

de personalizá-lo.  

Depois de atendidos os procedimentos exigidos pelo edital a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN lançou seu repositório no ano de 2010. 

Destaca-se que o Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – RI/UFRN (FIGURA 1) é responsável por reunir toda a produção 

intelectual da comunidade universitária (docentes, técnicos e alunos de pós-

graduação), tendo como missão o armazenamento, preservação e disponibilização, 

na Internet, de textos completos de acesso livre. 
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Figura 1 - Interface do Repositório Institucional da UFRN 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Por meio da Resolução nº 059/2010-CONSEPE (ANEXO 2), de 13 de abril de 

2010, foram estabelecidas normas sobre a Política Institucional de Informação Técnico-

Científica, na UFRN, referentes ao seu RI, que apresenta como objetivos: gerenciar e 

disseminar a produção técnico-científica em meio digital; tornar visível essa produção 

institucional; preservar a memória intelectual da universidade e servir como indicador 

tangível de qualidade e de relevância científica, econômica e social. De acordo com a 

política de informação do RI/UFRN, são depositados em seu acervo os artigos 

publicados em periódicos, trabalhos completos apresentados em eventos, dissertações 

e teses defendidas em outras instituições, livros eletrônicos e capítulos de livros. Para 

tanto os autores fornecem à UFRN autorização nos termos da licença Creative 

Commons 3.0 Unported, para depósito e divulgação dos seus documentos em formato 

digital.  

 

2.4 APLICATIVOS DESENVOLVIDOS PARA O USO EM REPOSITÓRIOS – DSPACE 

 

A dinâmica da Internet possibilita as pessoas diversas maneiras de navegar e de 

adquirir informações neste ambiente informacional. Porém é necessária a preocupação 

com requisitos de confiabilidade, que assegure a integridade dos dados e das 

informações disponibilizadas. 

Diante deste contexto, é relevante que toda instituição que pretenda 

disponibilizar os seus trabalhos científicos em repositório digital faça uso de uma 

ferramenta que organize as informações de modo a permitir sua recuperação. Deste 

modo, algumas ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar o processo de 

desenvolvimento de repositórios digitais. Um dos softwares é o DSpace (Digital Space) 

que, de acordo com dados da OpenDOAR (Diretório de Repositórios de Acesso 

Aberto), é utilizado por 42,6% dos repositórios do mundo, com cerca de 1161 

repositórios registrados e mais de 13 milhões e meio de documentos inseridos 

(UNIVERSITY, 2014b). O DSpace é um projeto das bibliotecas do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) para recolher, preservar, gerir e disseminar a produção 

intelectual dos seus investigadores. Sendo o resultado de um esforço conjunto de 

pesquisa e desenvolvimento do MIT e da Hewlett-Packard (HP). 
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De acordo com Rodrigues (2004, p. 2), o DSpace é uma plataforma de software 

open source que possibilita às instituições recolher e descrever documentos em 

formato digital, utilizando um processo de depósito no qual disponibiliza estes 

documentos na web por meio de um sistema de pesquisa e recuperação da 

informação. Permitindo assim, preservá-los em longo prazo (FIGURA 2).  
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Figura 2 – Diagrama de funcionamento do software DSpace nos Repositórios Digitais 

 
Fonte: DSpace (2014). 
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Tinoco, Fantinel e Balbi (2009), afirmam que o D-Space é um software flexível 

quanto ao armazenamento de documentos digitais por aceita-los em diversos formatos, 

como: arquivos de texto; imagem; vídeo e áudio. O que possibilita disponibilizar os 

mais diversos tipos de conteúdos, como: livros; artigos; relatórios técnicos; working 

papers; artigos de conferências; e-teses; conjuntos de dados (estatísticos, 

geoespaciais), programas de computador, modelos e simulações visuais, etc.  

Porém, além da preservação, o conteúdo disponível nos repositórios precisa ser 

organizado de modo a facilitar sua recuperação ao usuário final. Essa organização é 

feita por meio do estabelecimento de padrões metadados. 

 

2.5 PADRÃO DE METADADOS DUBLIN CORE 

 

O acesso crescente à Internet e o aumento no volume de recursos eletrônicos 

disponíveis em rede requerem que a informação esteja organizada. Segundo Souza 

(2014), “encontrar uma determinada informação na Web é uma façanha que pode ser 

comparada à desgastante tentativa de localizar um livro em uma grande biblioteca”. 

Para que se obtenha sucesso em pesquisas na Internet os sites utilizam-se de 

metadados que organizam a informação nas páginas.  

Cleveland e Cleveland (2001) definem metadados como dados sobre dados que 

são estruturados para descrever um objeto ou recurso de informação. Em outras 

palavras podemos dizer que são informações organizadas que descrevem determinado 

conteúdo. Por meio dos metadados é possível recuperar as informações mais 

importantes de um documento digital e identificar a sua localização (ARELLANO, 

2004). Inicialmente o MARC (Machine Readable Cataloging Record) era o padrão de 

metadados usado para compartilhamento de informações eletrônicas. Contudo, essa 

ferramenta configura-se de forma muito complexa e exige treinamento contínuo para a 

inserção dos dados. 

Desta forma, outros padrões foram criados com o intuito de reduzir essa 

complexidade e permitir o uso por qualquer pessoa. Dentre essas iniciativas a que se 

destaca como padrão mais utilizado em Repositórios Institucionais é o Dublin Core, que 
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se apresenta como um conjunto de itens de metadados para descrever recursos 

disponíveis em rede (LANCASTER, 2004). Este formato foi desenvolvido pela Dublin 

Core Metadata Initiative (DCMI) com o objetivo de tratar informação digital, tornar a 

descrição simples e possibilitar a indexação e facilitar a pesquisa de recursos e o 

acesso a esses recursos.  

De acordo com Souza (2014) as principais características do padrão Dublin Core 

são:  
 

- simplicidade na descrição dos recursos - pode ser usado por não-
catalogadores, autores ou websiters sem conhecimento prévio de todas 
as regras de catalogação; 
- interoperabilidade semântica - promove o entendimento comum dos 
descritores, ajudando a unificar padrões de conteúdo, aumentando a 
possibilidade de interoperabilidade semântica entre as disciplinas; 
- consenso internacional - reconhecimento da cobertura internacional 
do escopo do recurso; 
- extensibilidade - constitui uma alternativa aos modelos de descrição 
mais elaborados e caros. Possui flexibilidade e extensibilidade para 
codificar semânticas mais elaboradas em padrões mais sofisticados. 

 

 Desta forma vemos que o Dublin Core possui as características que o faz ser 

adotado como padrão na implantação de repositórios digitais no Brasil, a exemplo da 

experiência da UFRN. 

 

2.6 USABILIDADE 

 

A evolução e a popularização dos computadores e da Internet transformaram a 

maneira das pessoas trabalharem, estudarem, etc., bem como, a forma de buscar 

informações. Muitos sites, sistemas de informação, sistema de controle e de 

gerenciamento foram criados e, com isso, estudiosos das áreas do design, da 

ergonomia informacional, da Interação Humana Máquina - IHM vêm desenvolvendo 

pesquisas com o intuito de que as novas tecnologias possam oferecer uma boa 

experiência de uso aos usuários.  

A usabilidade é a qualidade que caracteriza o uso dos programas e aplicações. 

Assim, ela não é uma qualidade intrínseca de um sistema, mas depende da relação 

entre as características de sua interface e as características de seus usuários ao 
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buscarem determinados objetivos em determinadas situações de uso (CYBIS; BETIOL; 

FAUST, 2010, p. 16).  

Para Nielsen (1993), é importante perceber que a usabilidade não é uma 

propriedade única de um sistema, ela está associada a cinco atributos: a) Facilidade 
de aprendizagem: o sistema deve ser fácil de aprender, de modo que o usuário 

consiga explorá-lo rapidamente, possibilitando usuários inexperientes atingirem certo 

grau de proficiência em um curto período de tempo; b) Eficiência: o uso do sistema 

deve ser eficiente, possibilitando que um usuário experiente atinja um alto nível de 

produtividade na sua interação; c) Facilidade de memorização: o sistema deve ser 

fácil de lembrar, de forma que o usuário ocasional ao retornar, seja capaz de realizar 

suas tarefas sem ter que reaprender como interagir com ele; d) Baixa taxa de erros: o 

sistema deve ter uma baixa taxa de erros, e quando estes ocorrerem, sua correção 

deve ser simples; e) Satisfação: o sistema deve ser agradável de usar, de forma que 

os usuários sintam-se subjetivamente satisfeitos ao utilizá-lo.  

Shneiderman (2010) também estabeleceu atributos para projetos que envolvem 

interfaces gráficas, que foram chamados de “As Oito Regras de Ouro”: 1) 

Consistência: manter de padrões quanto às cores, layout, fontes, sequência de ações 

similares para procedimentos similares e terminologia em menus; 2) Atalhos para 
usuários assíduos: teclas de atalho e navegação simples facilitam e agilizam a 

interação do usuário mais experientes com a interface; 3) Feedback informativo: o 

sistema deve responder a quaisquer ações do usuário, que será mais ou menos 

explicativa dependendo do tipo de ação a ser executada; 4) Diálogos que indiquem 
término da ação: as sequências de ações do sistema devem ser organizadas de tal 

forma que o usuário consiga entender os passos e saiba quando cada um deles sejam 

executado com sucesso; 5) Prevenção e tratamento de erros: a interface não deve 

induzir o usuário a cometer erros graves, devendo haver mecanismos que tratem, 

corrijam ou instruam o usuário para uma possível solução; 6) Reversão de ações: 
quando possível, as ações devem ser reversíveis; 7) Controle: os usuários mais 

experientes devem ter a sensação de que dominam os processos do sistema; 8) Baixa 
carga de memorização: o sistema deve conter uma interface simples para 



30 
 

memorização, relacionando elementos que facilitem a memorização subjetiva das telas, 

sem exigir esforço. 

 No mesmo sentido, Norman (2006) estabelece sete princípios: 1) 

Affordance/Visibilidade: ao olhar, o usuário deve perceber as formas de uso e depois 

da ação os efeitos são claramente percebidos; 2) Modelo conceitual: a imagem do 

sistema comunicada é coerente e consistente; 3) Mapeamentos naturais: existência 

um mapeamento natural entre as partes do dispositivo e entre o dispositivo e o usuário; 

4) Feedback: o sistema deve apresentar feedback contínuo e significativo; 5) 
Conhecimento na cabeça e no mundo: conhecimento para fazer a tarefa disponível 

externamente, no artefato; 5) Simplificar a estrutura da tarefa: limitar necessidade de 

memorização; 6) Explore as restrições, naturais e artificiais: fazer com que apenas 

as ações intencionais pelo usuário e projetista, sejam possíveis; 7) Projete para o 
erro: caso ocorram erros, facilitar a recuperação e a reversão dos erros. Desta forma, a 

usabilidade aplicada à interface de um sistema proporciona a redução de esforços e 

aumenta a qualidade da interação humano-computador. 

Para que seus objetivos sejam alcançados, a recuperação das informações 

armazenadas nos repositórios institucionais precisa ser realizada de maneira eficaz, 

eficiente e satisfatória, promovendo assim, a usabilidade do sistema (ABNT, 2002), que 

será favorecida por meio da construção da interface com base nos preceitos da 

Arquitetura da Informação (ROSENFELD; MORVILLE, 2006). 

 

2.7 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

A Internet, rede mundial de computadores surgiu em 1969, a partir de programas 

de pesquisas científica e militar nos Estados Unidos. Entre todos os serviços oferecidos 

por essa rede, o mais popular é o Word Wide Web (Web). Porém, as empresas só 

começaram a fazer grandes investimentos para desenvolver seus websites e novos 

negócios na Web em meados dos anos 90. Com isso, a forma de desenvolvimento de 

websites evoluiu para metodologias formais e multidisciplinares. Foi nesse momento 

que surgiram as primeiras tentativas de aplicar conceitos de Arquitetura de Informação 

no design de websites com o objetivo de melhorar a organização das suas informações 
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(REIS, 2007). 

Para Toub (2000, tradução nossa) a Arquitetura da Informação (AI) é a arte e 

ciência de estruturação e organização de ambientes informacionais que visa às 

pessoas cumprirem efetivamente suas necessidades de informação. Assim, segundo 

Garrett (2002, p. 88) a Arquitetura da Informação é uma ideia nova, mas é uma prática 

tão antiga quanto à própria comunicação humana. Por muito tempo as pessoas tiveram 

que transmitir informações e fazer escolhas sobre como estruturar essas informações 

para que outras pessoas pudessem entender e usá-las. 

De acordo com Bustamante (2002) o termo “Arquitetura da Informação” foi 

utilizado por Richard Saul Wurman em 1976, para fazer uma descrição do que 

percebia, naquele momento, como uma profissão emergente. Esta seria uma profissão 

do futuro e teria o papel de solucionar o que era complexo e de organizar a imensa 

quantidade de dados do mundo civilizado. Ainda, segundo Reis (2007) Louis Rosenfeld 

e Peter Morville, ambos com formação em Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

fundaram em 1994, a primeira empresa dedicada exclusivamente a trabalhar com 

Arquitetura da Informação na Web, a Argus Associates.  

A Arquitetura da Informação atenta-se à forma como as pessoas processam 

cognitivamente a informação. Ela pode ser percebida em qualquer produto que exija 

que os usuários compreendam as informações apresentadas. Obviamente, essa 

consideração é fundamental no caso de produtos orientados à informação (como sites 

de informação corporativa), como também, em produtos mais orientados à 

funcionalidade, por exemplo, um telefone móvel (GARRETT, 2010, p.88). 

No entendimento de Garrett (2003) sobre o desenvolvimento de websites, 

existem cinco planos: estratégico; escopo; estrutura; esqueleto e superfície, que 

formam uma trama conceitual para tratar dos problemas de experiência do usuário e 

das ferramentas usadas para resolvê-los. A Arquitetura da Informação está associada 

ao plano de estrutura, pois é nesse momento que o conteúdo será organizado e será 

definida a estrutura de navegação do site. 

O Instituto Asilomar para a Arquitetura de Informação (INSTITUTO, 2014) 

dedica-se ao avanço do design de ambientes de informações compartilhadas e define 

Arquitetura da Informação como: o design estrutural de ambientes de informações 
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compartilhadas; a ciência e arte de organizar e rotular Web sites, intranets, 

comunidades on-line e software para dar suporte à usabilidade e facilidade de 

encontrar informação; uma comunidade de práticas emergentes, focada em trazer 

princípios do design e arquitetura para o ambiente digital. 

Rosenfeld e Morville (2006) definem arquitetura da informação de quatro formas: 

a) o projeto estrutural de ambientes de informação compartilhados; b) a combinação de 

sistemas de organização, rotulagem, busca e navegação dentro de web sites e 

intranets (QUADRO 1); c) a arte e a ciência que dá forma a produtos de informação e 

experiências para apoio a usabilidade e facilidade de busca (findability), denominado 

por alguns como o neologismo encontrabilidade e d) uma disciplina emergente e 

comunidade de prática focada em trazer princípios de design e arquitetura para o 

panorama digital.  

 
Quadro1 - Arquitetura da Informação em Sistemas segundo Rosenfeld e Morville (2006) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na visão de Garrett (2010, p. 89) é possível abordar a criação de um esquema 

de categorização de duas maneiras: de cima para baixo (top down), ou de baixo para 

cima (bottom up). De cima para baixo, envolve a criação da arquitetura diretamente da 

compreensão do plano estratégico: objetivos do site e das necessidades dos usuários. 

De baixo para cima é baseada na análise do conteúdo e dos requisitos funcionais. 

Enquanto a abordagem Bottom–Up oferece detalhes importantes de como o conteúdo 

deve ser percebido, a Top–Down oferece uma arquitetura precisa, ajustando ao 

conteúdo existente. Assim, o uso das duas abordagens permite um resultado final 

satisfatório. 

Sistema de Organização 
(Organization System) 

•Define a classificação de 
todo o conteúdo. 

Sistema de Rotulação 
(Labeling System) 

•Estabelece as formas de 
representação e de 
apresentação da 
informação, definindo 
rótulos para cada 
elemento informativo. 

Sistema de Navegação 
(Navegation System) 

•Especifica as maneiras 
de navegar, de se mover 
pelo espaço 
informacional e 
hipertextual. 

Sistema de Busca 
(Search System) 

•Determina as perguntas 
que o usuário pode fazer 
e o conjunto de respostas 
que obterá. 
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Segundo Santa Rosa e Moraes (2012a), o problema principal dos web sites é 

que as pessoas não encontram o que precisam, e acabam desistindo da tarefa. "Há 

muitos casos em que isso acontece não apenas por problemas de usabilidade, mas por 

falhas em sua arquitetura da informação". 

Entendendo a importância dos repositórios institucionais e percebendo que a 

interação com o sistema apresentava dificuldades, que pudessem estar relacionadas 

com a arquitetura da informação e com a usabilidade, percebeu-se a necessidade da 

avaliação da interface do RI/UFRN. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

A fim de analisar a usabilidade e a arquitetura da informação de repositórios 

institucionais, optou-se pelo estudo de caso do Repositório Institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na versão 1.8.1 do software DSpace. 

Como metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois o conhecimento 

gerado possibilitará a aplicação na prática e solucionar problemas. Quanto ao objetivo, 

é exploratória, incluindo a pesquisa bibliográfica a artigos científicos nas áreas de 

ciências da informação; ergonomia; design e livros relativos ao assunto para o 

embasamento e aprofundamento necessários à realização do trabalho. A forma de 

abordagem da pesquisa é quantitativa e qualitativa, pois houve levantamento de dados 

e explicou-se o porquê destes dados (GIL, 1999). 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação das técnicas de Avaliação 

Cooperativa, e os Testes de Usabilidade do sistema do RI/UFRN, com um grupo 

representativo de usuários do sistema (dez bibliotecários, dez alunos de graduação e 

dez alunos de pós-graduação) entre os meses de fevereiro e março do ano corrente. 

Apesar do corpo docente da universidade também fazer parte do universo de usuários 

do sistema, não houve tempo hábil para incluir este grupo nos testes realizados. 

Foram selecionadas tarefas representativas – “Busca” e “Submissão” de um 

artigo científico. Além das técnicas de avaliação os participantes responderam a um 

questionário sóciodemográfico (APÊNDICE 1) e a um questionário de satisfação 

adaptado do Questionnaire for User Interaction Satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 

1988) (APÊNDICE 2) foi aplicado após o teste de usabilidade.  

Os testes de usabilidade foram realizados individualmente, em um laboratório de 

informática da universidade, utilizando-se o mesmo equipamento para todos os 

participantes, que tinha como configurações: processador AMD Athlon ™ II X2 B22 

Processor 2,8 GHz; Memória RAM 2,00 GB; Sistema Operacional Windows de 32 Bits. 

A velocidade da Internet era de, aproximadamente, 23.8 Mbps para download e 42.28 

Mbps para upload. Para analisar o percurso de navegação do usuário no sistema, foi 

utilizado o software Camtasia Studio versão Trial que permite a gravação de áudio, 

vídeo e imagens das telas navegadas pelo usuário, possibilitando, assim, a análise 
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detalhada da navegação. O software estatístico livre R versão 3.1.1 foi utilizado para a 

produção dos gráficos e testes estatísticos. Em todos os casos utilizou-se um nível de 

significância de 5% para a realização dos testes estatísticos. 

A avaliação cooperativa foi realizada em local escolhido pelos participantes. A 

interação e verbalização do usuário durante a realização das tarefas foram gravadas 

também pelo software Camtasia Studio versão Trial. 

Após a aceitação do convite – Carta Convite adaptada de Santa Rosa e Moraes 

(2012a) - (APÊNDICE 3 e 4), os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

(APÊNDICE 5) e receberam a explicação sobre a confidencialidade das gravações e 

uso inteiramente acadêmico das opiniões recolhidas, além do propósito da avaliação 

cooperativa e do teste de usabilidade. 

 

3.1 AVALIAÇÃO COOPERATIVA 

 

De acordo com Monk et al. (1993) a avaliação cooperativa é uma técnica de 

baixo custo para a identificação de problemas de usabilidade em produtos e processos 

de protótipo. A técnica estimula as equipes de design e usuários colaborarem a fim de 

identificar problemas de usabilidade e suas soluções. Os usuários interagem com um 

protótipo para realizarem tarefas definidas pela equipe de design. Durante este 

procedimento os usuários explicam o que estão fazendo, falando ou pensando em voz 

alta. Um observador registra o comportamento inesperado e os comentários dos 

usuários sobre o sistema. O observador também questiona ativamente o usuário com 

relação às suas intenções e expectativas. Isto fornece informações qualitativas sobre 

as dificuldades que os usuários experimentam e as características ou elementos de 

interface que dão origem a estes problemas. O método é aplicável nas fases iniciais do 

ciclo de projeto, uma vez que um protótipo está disponível para avaliação ou numa fase 

posterior, quando há um produto já existente que vai sofrer modificações. 

Segundo Monk et al. (1993) as etapas gerais, para este método, são: identificar 

e recrutar a população de usuários-alvo; selecionar as tarefas representativas e 

adequadas, que testam as características do sistema; elaborar um roteiro com todas as 

perguntas que serão feitas e instruções claras para aqueles que executam a avaliação; 
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verificar se os dispositivos e softwares de gravação estão disponíveis e funcionando; 

realizar cada sessão, observando como os usuários trabalham por meio das tarefas e 

gravar o que eles dizem, e explorar suas impressões e intenções por meio de 

perguntas relevantes; discutir e realizar entrevistas pré-definidas após sessão com os 

usuários, baseando-se nas perguntas e questões levantadas durante a avaliação. 

A final, os resultados preliminares deste método consistem em um resumo dos 

comentários e avaliações dos usuários e suas experiências observadas durante o uso 

do sistema, permitindo a elaboração de recomendações para a melhoria do produto. 

 

3.2 TESTE DE USABILIDADE 

 

O Teste de Usabilidade é um método empregado na ergonomia e interação 

humano-computador para testar que avalia a usabilidade de um sistema ou produto por 

meio da observação do comportamento dos usuários durante a interação (SANTA 

ROSA; MORAES, 2012a). Para Nielsen (1993) o Teste de Usabilidade fornece 

informações de como as pessoas usam computadores e quais problemas de interação 

elas têm em interagir com as interfaces que estão sendo testadas. 

Dumas e Redish (1999) consideram o teste de usabilidade como um método no 

qual participantes representativos do grupo de usuários de um sistema identificam 

problemas ou validam soluções de interface, devendo o teste ser inserido como parte 

do projeto, desde a fase inicial de criação. Para tanto, os participantes devem 

representar usuários reais e serem submetidos a tarefas típicas do sistema.  

Para a realização do teste, Badre (2002) sugere a seguintes etapas: a) 

planejamento do teste; b) organização das tarefas; c) preparação do local; d) teste 

piloto; e) recrutamento dos usuários; f) condução do teste; g) análise dos resultados e 

h) correção do site. Santa Rosa e Moraes (2012a) afirmam que é importante considerar 

o tipo e número de usuários para o teste, a localização, a seleção das tarefas e a 

simulação das condições de uso. Não é necessário que o ambiente seja controlado, 

com o mínimo de ruídos, pois deve retratar o cotidiano do usuário no momento de uso 

do sistema. A interação deverá ser gravada, devendo permanecer, no local, além do 
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participante, que recebe um roteiro de tarefas, um avaliador que responderá a 

eventuais dúvidas. 

Após a realização do Teste de Usabilidade, os dados obtidos são analisados e 

as informações geradas podem servir de confirmação da usabilidade de um sistema ou 

de recomendações para correções a serem executadas. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA  

 
A Avaliação Cooperativa (FIGURA 3) foi realizada, individualmente, por 10 

participantes, alunos de pós-graduação da UFRN, com faixa etária predominante entre 

21 e 30 anos. Os participantes do estudo representavam as áreas das Ciências Sociais 

Humanas, Tecnológicas e Biológicas, sendo a maior parte (70%), alunos de mestrado. 

Com relação ao conhecimento em língua inglesa, seis alunos declararam ter pouco 

conhecimento. Apenas um dos participantes afirmou ter utilizado o repositório, tendo 

feito o uso por meio de notebook.  

Foi utilizado o ambiente de trabalho/estudo dos usuários que após a aceitação 

do convite – Carta Convite adaptada de Santa Rosa e Moraes (2012a), receberam a 

explicação sobre a confidencialidade das gravações e uso inteiramente acadêmico das 

opiniões recolhidas, além do propósito da avaliação cooperativa. 

 
Figura 3 – Avaliação Cooperativa do RI/UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os participantes responderam um questionário sóciodemográfico e receberam 

um roteiro com as tarefas a serem realizadas. Foram selecionadas tarefas 

representativas: “Busca” (FIGURA 4) e “Submissão” de um artigo científico (FIGURA 

5). 
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Figura 4 – Fluxograma da tarefa de “Busca” do RI/UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Acessar o 
RI 

Escolher 
um dos 

campos de 
busca 

Digitar o 
texto 

Clicar em 
Buscar 

Aguardar o 
resultado da 

busca 



41 
 

Figura 5 – Fluxograma da tarefa de “Submissão” do RI/UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Área Pessoal Autenticar Iniciar Nova 
Submissão 

Selecionar Coleção 
• Clicar em "Próximo" 

Descrever 
• Selecionar uma ou mais 

opções 
• Clicar em "Próximo" 

Descrever 
• Preencher os dados do 

formulário relativo ao 
documento submetido 

• Clicar em "Próximo" 

Descrever 
• Preencher os dados do 

formulário relativo ao 
documento submetido 

• Clicar em "Próximo" 

Carregar 
• Selecionar 

Arquivo 
• Clicar em 

"Próximo" 
• Verificar o 

arquivo 
• Clicar em 

"Próximo" 

Verificar 
• Verificar as 

informações 
cadastradas 

• Clicar em 
"Próximo" 

Licenciar 
• Selecionar a licença 

e clicar em 
"Próximo", ou 

• Não selecionar a 
licença e clicar em 
"Pular Creative 
Commons" 

Licenciar 
• Aceitar licença 

Completar 
• Tela de confirmação da 

submissão 
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A avaliação foi conduzida de maneira informal e ao longo da interação do 

usuário com o Repositório houve verbalização a respeito das dificuldades encontradas. 

 

4.1.1 Resultados da Avaliação Cooperativa da Tarefa “Busca” 
 

 Os principais pontos observados pelos usuários a cerca da página principal 

(FIGURA 6) e campos de busca foram: tamanho da fonte e caixas de busca pequenos; 

o campo de busca da barra lateral não foi percebido; reunir as opções de busca em um 

único campo na tela principal; falta de padronização do texto (maiúsculas e minúsculas) 

e interface com menor volume de informação em texto.   

 
Voz do Usuário: 

“Eu acho que se você não tem cuidado com a formatação do texto [maiúsculas e 

minúsculas], não me dá confiança para depositar meus documentos no repositório”.  
 

Figura 6 – Página principal do RI/UFRN e campos de busca 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Após realizar a busca de um documento, os usuários observaram que na página 

de resultados o campo “Pré-visualizar” (FIGURA 7) não possui funcionalidade, 

tornando-se desnecessário e a caixa de busca acima do resultado (FIGURA 8) precisa 

de maior destaque. 

 

Voz do Usuário: 

“Como temos alunos com dificuldades de visão, achei que a fonte está muito pequena”. 

 
Figura 7 – Campo Pré-visualizar 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 8 – Caixa de busca da página de resultados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

 Ao selecionar um dos documentos da lista de resultados, o sistema apresenta 

uma tela com as principais informações do documento. Na opinião dos usuários, nesta 

tela, o campo “URI” (Uniform Resource Identifier) (FIGURA 9) induz a pensar que o link 

leva ao documento e que, tal campo torna-se desnecessário, pois aponta para a 

mesma página que está sendo visualizada. Ainda apontam que o link para o 

documento (FIGURA 10) deveria estar destacado e posicionado próximo ao título, e 

que a informação do tamanho do arquivo é desnecessária. 

 
Figura 9 – Campo URI 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 10 – Caixa com link para o documento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 Ao clicar no botão "Apresentar o registro completo" (FIGURA 11) o sistema 

apresenta informações em código da programação (FIGURA 12). Sobre este ponto, os 

usuários acreditam que não faz sentido existir este tipo de apresentação do 

documento, pois gera confusão e duplicidade de informação.  
 
Voz do Usuário: 

"Não dá para entender o que o sistema diz. Parecem códigos, não sei. Não faz sentido, 

se o resultado já tinha sido apresentado." 
 

Figura 11 – Botão “Apresentar registro completo” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 12 – Resultado do documento com código da programação do sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Ainda na página das informações do documento foi percebido, pelos usuários 

que o botão “View Statistics” (FIGURA 13) está apresentado em inglês. 
 

Figura 13 – Botão View Statistic 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
4.1.2 Resultados da Avaliação Cooperativa da Tarefa “Submissão” 
 

 Ao iniciar a submissão de um documento, os usuários precisam ter um cadastro 

no sistema e autenticarem-se na área pessoal com seus dados. Sobre o botão “Área 

Pessoal” (FIGURA 14), os usuários apontaram que a nomenclatura utilizada não 

contribui para o entendimento de que esta é a área de submissão. 

 

Voz do usuário: 
"Para submeter deveria ter alguma chamada na página principal. Eu tenho que entrar 

na área pessoal para ver se tem a opção." 
 
 
 

Figura 14 – Menu da “Área Pessoal” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na tela de autenticação (FIGURA 15) apontaram que as caixas de endereço de 

e-mail e senha estão distantes do link "Esqueceu a senha?", chegando a ser 

despercebida esta opção. 

 
Voz do usuário: 
"O link Esqueceu a senha está no canto inferior esquerdo, quase não dá para perceber. 

Deveria estar próximo ao botão entrar."  

 
Figura 15 – Tela de autenticação 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 Após a autenticação o sistema remete os usuários para a área "Meu Espaço" 

(FIGURA 16), que permite iniciar uma nova submissão ou visualizar as submissões 

aceitas. Nesta etapa, os usuários apontaram que a os botões estão distantes 

horizontalmente na tela. 
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Figura 16 – Tela de “Meu Espaço” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 O sistema do repositório apresenta um recurso que permite, ao usuário, 

identificar as etapas do processo (FIGURA 17) de submissão. Os usuários criticaram a 

repetição de nomenclatura de algumas etapas, além da falta de clareza no termo 

escolhido para descrever a etapa e falta de padronização da escrita. 

 

Voz do usuário: 
"Talvez se estivessem mais distanciados, separados com seta, daria a impressão de 

fluxo". 

"Não gostei do design, poderia ser apresentado em abas". 
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Figura 17 – Sequência verbal de procedimentos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 No primeiro passo da submissão o usuário deve selecionar a(s) opção(ões), que 

mais se adequem ao documento (FIGURA 18). Foi observado, pelos usuários, que o 

texto de instrução e o texto das opções de seleção não são de fácil compreensão e que 

a palavra “item” deveria ser substituída por “documento”, pois no repositório estão 

disponíveis documentos relativos à produção científica institucional. 

 

Voz do usuário: 
"Horrível esse português, não entendi." 

"Acho que cheque, não é muito comum, seria melhor: Por favor, marque o(s) campo(s) 

que se aplica(m) a essa submissão". 
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Figura 18 – Primeira etapa de descrição do documento 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 No segundo passo da submissão é apresentado o formulário para a descrição 

dos documentos. O Formulário atual é único para qualquer tipo de documento, 

indicando quais campos são obrigatórios quando o usuário passa para a etapa 

seguinte. Nesta etapa, algumas observações foram feitas pelos usuários: o botão 

"Adicionar Mais" (FIGURA 19) deveria ser substituído pelo pictograma de adição e 

adicionar apenas um campo, ao invés de dois, por vez; falta de padronização, clareza e 

tamanho da fonte utilizada na apresentação das instruções de preenchimento dos 

campos; a data de publicação do documento deveria ser apresentada no formato dia-

mês-ano; os campos do formulário, centralizados na tela causam desconforto; o campo 

"Referência" foi entendido como o preenchimento das referências bibliográficas dos 

documentos utilizados na pesquisa, ao invés da referência bibliográfica do próprio 

documento; a caixa de seleção do "Tipo de Documento" (FIGURA 19) deveria ser 
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apresentada no início do processo de submissão, personalizando, assim, o formulário e 

os rótulos,por tipo de documento submetido. Além disso, a nomenclatura do campo de 

seleção da língua do documento está apresentado em inglês "Language" (FIGURA 19). 
 

Voz do usuário: 
"Eu removeria das instruções o texto 'em alguns programas browsers' e ' para salvar 

use o mouse." 

"os campos obrigatórios deveriam ter destaque, não tem como saber." 

"Isso [falta de indicação dos campos obrigatórios], me deixa extremamente chateado." 
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Figura 19 – Segunda etapa de descrição do documento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 No terceiro passo da submissão (FIGURA 20), e ainda na etapa de descrever, 

são inseridas as últimas informações do documento. Sobre esta etapa os usuários 

apontaram novamente a necessidade de alteração do botão “Adicionar Mais”; não 

entenderam a forma de preenchimento do campo palavras-chave e sugeriram que a 

opção dos direitos de acesso fosse apresentada antes de submeter o documento. Foi 

sugerido também, que o campo “Resumo” tivesse dimensão em pixels maior, mesmo 

atualmente havendo a possibilidade de manipular o tamanho. 
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Voz do usuário: 
"A caixa de texto de resumo deveria ser maior." 

Figura 20 – Terceira etapa de descrição de um documento 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 A etapa "carregar" (Figuras 21 e 22) permite o usuário anexar e enviar o arquivo 

do documento que está sendo submetido, ao sistema. Após anexar o arquivo, o usuário 

deve clicar no botão “Próximo” para enviá-lo. Neste processo, o sistema não exibe 

informação sobre o progresso do carregamento do arquivo. Sobre esta etapa, os 

usuários apontaram que: não conseguiram identificar se o documento teria sido 

carregado; a mensagem de instrução pede para clicar em “Localizar”, porém a 

nomenclatura do botão é “Escolher arquivo”; sentiram falta de um botão de envio, pois 

não conseguiram identificar que o arquivo do documento seria enviado para o sistema 

quando clicassem no botão “Próximo”; o link que informa quais os formatos de arquivo 

aceitos merece maior destaque e não haver necessidade da existência dos botões 

“Mostrar checksums”, “Clique aqui se o formato estiver errado” e “Clique aqui se o 

arquivo estiver errado”. 
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Voz do Usuário: 

“Senti falta de uma mensagem dizendo se o documento foi carregado” 

“Se eu não estivesse vendo aqui [informação do browser sobre o carregamento], eu 

ficaria clicando até agora.” 

“Deveria aparecer uma barra de progresso do carregamento do arquivo.” 

“O que é checksums?” [clicou no botão] ”ai que loucura, para que isso? Parece nome 

de golpe de karatê” (FIGURA 23) [quando viu o resultado].  

 
Figura 21 – Etapa de escolha do arquivo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 22 – Etapa de confirmação do arquivo anexado 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 23 – Resultado de Checksums 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 Na etapa “Verificar” (FIGURA 24), o usuário pode visualizar as informações 

preenchidas e corrigí-las caso seja necessário. Os participantes da avaliação, 
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sugeriram a alteração da nomenclatura do botão “Corrigir um destes” por “Editar”, por 

ser um termo mais usado em sistemas de informação quando existe a possibilidade de 

edição de alguma informação cadastrada. Além disso, também apontaram que o 

sistema não retorna automaticamente, para o passo “Verificar”, após a correção da 

informação cadastrada em outra etapa da submissão. 

 

Voz do usuário: 
“O ideal seria corrigir [a informação] nesta mesma etapa” 

“Eu achava que ia retornar para a tela que estava. Eu vou ter que passar tudo de 

novo.” 
 

Figura 24 – Etapa de verificação das informações 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 As duas etapas seguintes tratam dos direitos autorais. A primeira disponibiliza a 

licença Creative Commons (FIGURA 25), que é desconhecida pelos participantes da 

avaliação. Apontaram também, que o texto com as informações sobre as licenças 
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precisa de maior destaque. A nomenclatura do botão “Escolha uma licença” causou 

confusão, não sendo percebido que este botão levaria à confirmação da autorização da 

licença. Outro motivo de confusão, nesta etapa, foi o botão “Pular Creative Commons”, 

pois não houve compreensão imediata de que a licença Creative Commons não é 

obrigatória. Sobre a segunda licença, os usuários apontaram que o texto na língua 

inglesa não permite a compreensão da informação levando à desistência da 

submissão. Outra observação dos usuários foi que, todas as opções (FIGURAS 20, 25 

e 26) que tratam de permissões e licenças, deveriam ser apresentadas no início da 

submissão.  

A avaliação realizada no RI/UFRN corrobora com Santa Rosa e Moraes (2012b), 

quando afirmam que o problema principal dos websites é que as pessoas não 

encontram o que precisam, e acabam desistindo da tarefa. "Há muitos casos em que 

isso acontece não apenas por problemas de usabilidade, mas por falhas em sua 

arquitetura da informação". 

 

Voz do usuário: 
“O botão ‘Escolha uma licença’ está confuso, deveria ser “Concordo” e “Discordo” 

“Aqui [opções da licença Creative Commons] eu marco o que?” 

“Essa licença em inglês fica parecendo que as pessoas que criaram [o repositório] 

estavam com muito cuidado no início e depois cansaram”. 
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Figura 25 – Permissões da Licença Creative Commons 
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Figura 26 – Permissões da Licença 

 
Fonte: Elaborado pela autora.
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O repositório possui uma página de ajuda (FIGURA 27), que pode ser acessada pelos 

usuários em caso de dúvidas. Durante a avaliação este recurso foi considerado sem 

utilidade, pois é apresentado na língua inglesa. 

 

Voz do usuário: 
“É totalmente inútil, pois está em inglês. Deveriam embutir as informações de ajuda no 

layout.” 

“A ajuda em inglês não ajuda. Se eu precisasse tirar alguma dúvida acabaria desistindo 

da submissão.” 
 

Figura 27 – Tela de Ajuda do sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A última tela do processo de submissão apresenta a mensagem de confirmação 

da submissão, a opção para iniciar um novo processo e outros links. Os participantes 
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da avaliação apontaram que a mensagem de confirmação merece maior destaque 

(FIGURA 28); os botões “Ir para Meu espaço” e “Comunidades e Coleções” 

confundem-se com a tipografia da mensagem “Submissão: Submissão completa”, 

levando ao entendimento de que todos são hiperlinks. Identificaram, também, que o 

rótulo do botão para iniciar uma nova submissão está em inglês (FIGURA 29). 
 

Voz do usuário: 
“Já acabou? Esta mensagem [Submissão completa] precisa ser mais destacada.” 

“Horrível! Eu não consigo perceber que isso aqui [links ‘Ir para Meu Espaço’ e 

‘Comunidades e Coleções’] é um link.” 

“O botão ‘Submit another item to the same collection’ deveria estar em português”. 
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Figura 28 – Mensagem final da submissão 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Figura 29 – Botão para submissão de outro documento 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES DE USABILIDADE E DO 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

 

4.2.1 Resultados dos Testes de Usabilidade  
 

A seguir são apresentados os principais resultados do Teste de Usabilidade 

(FIGURA 30) do sistema do RI/UFRN e do questionário de satisfação adaptado do 

Questionnaire for User Interaction Satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 1988), 

realizados individualmente com dez bibliotecários e dez alunos de graduação e um 

usuário experiente no sistema. Os nomes dos sujeitos da pesquisa foram substituídos 

por identificadores para preservar suas identidades. O grupo de bibliotecários foi 

identificado de B1 a B10 (TABELA 1) e o grupo de alunos de graduação de A1 a A10 

(TABELA 2), conforme ordem de realização do teste. O usuário experiente foi 

identificado como UE (TABELA 3). Apesar de o teste ter sido realizado com dez alunos 

de graduação, os arquivos dos vídeos dos testes dos sujeitos A9 e A10 foram 

corrompidos, impossibilitando, assim, sua análise.  
 

Figura 30 – Participante realizando o Teste de Usabilidade 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Antes da realização dos testes os usuários assinaram o Termo de 

Consentimento (APÊNDICE 5), sendo esclarecidos dos objetivos da pesquisa e da 

possibilidade de interromper os testes a qualquer momento, caso desejassem.  
 
Tabela 1 – Identificação dos bibliotecários participantes do Teste de Usabilidade da interface do 

RI/UFRN 
BIBLIOTECÁRIOS 

ID FAIXA ETÁRIA SEXO 
B1 De 41 a 50 anos Feminino 
B2 De 41 a 50 anos Masculino 
B3 De 21 a 30 anos Feminino 
B4 De 41 a 50 anos Feminino 
B5 De 41 a 50 anos Feminino 
B6 De 41 a 50 anos Masculino 
B7 De 31 a 40 anos Masculino 
B8 De 31 a 40 anos Feminino 
B9 Mais de 50 anos Feminino 

B10 De 21 a 30 anos Feminino 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Tabela 2 – Identificação dos alunos de graduação participantes do Teste de Usabilidade do 
sistema do RI/UFRN 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
ID FAIXA ETÁRIA SEXO 
A1 De 21 a 30 anos Masculino 
A2 De 21 a 30 anos Masculino 
A3 De 21 a 30 anos Feminino 
A4 De 21 a 30 anos Masculino 
A5 De 21 a 30 anos Feminino 
A6 De 21 a 30 anos Feminino 
A7 De 21 a 30 anos Feminino 
A8 Até 20 anos Feminino 
A9 Até 20 anos Feminino 
A10 De 21 a 30 anos Feminino 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 3 – Identificação do usuário experiente participante do Teste de Usabilidade do sistema 
do RI/UFRN 

USUÁRIO EXPERIENTE 

ID FAIXA ETÁRIA SEXO 

UE 31 a 40 anos Feminino 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.1.1 Número de Tarefas Concluídas 

 

Apesar de não haver diferenças estatísticas (GRÁFICO 1) entre os sujeitos 

participantes da pesquisa, dois dos oito alunos de graduação não concluíram uma das 

duas tarefas propostas (“Busca” e “Submissão”). O sujeito A7 apontou que o excesso 

de informação apresentada na tela dificultou a realização desta tarefa. Quanto aos 

bibliotecários, apenas um não concluiu a lista de tarefas propostas. O sujeito B1 após 

anexar o arquivo, clicou no botão "Cancelar/Salvar" ao invés de clicar no botão 

"Próximo", isso fez com que a tarefa de “Submissão” não fosse concluída.  
 

Gráfico 1 - Número de etapas concluídas do Teste de Usabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

*Não houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 
0,815. 
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4.2.1.2 Tempo Utilizado na Tarefa “Busca” 

 

O Gráfico 2 apresenta a relação do tempo gasto por cada participante na 

realização da tarefa “Busca”. Este ponto analisado apresenta diferença estatística entre 

os grupos de alunos e bibliotecários, com relação ao tempo gasto pelo usuário 

experiente (UE). Percebe-se no gráfico que os sujeitos do grupo Alunos tiveram uma 

variação maior do tempo gasto para a realização da tarefa. O sujeito A3 não conseguiu 

concluir a tarefa, apesar de afirmar já ter utilizado a ferramenta e considerou ainda que 

foi mais fácil realizar a tarefa “Submissão” do que a “Busca”. O sujeito A7 apontou que 

existe muita informação na tela, dificultando a busca. O grupo de bibliotecários não 

teve dificuldade na realização da tarefa,  
 

Gráfico 2 - Tempo de utilizado pelos participantes na tarefa Busca do Teste de Usabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

*Houve diferença estatística utilizando o teste T para duas amostras (Welch) valor-p 0,008749. 
 

 

4.2.1.3 Tempo Utilizado na Tarefa “Submissão” 
 

A análise dos dados não apresentou diferença estatística entre os grupos de 

alunos e bibliotecários (GRÁFICO 3), com relação ao tempo gasto pelo usuário 

experiente (UE). O sujeito A1 clicou no botão “Salvar e terminar mais tarde”, ao invés 
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de “Continuar Submissão”, na etapa “Verificar”, o que o levou a cadastrar em 

duplicidade e podendo ser este o motivo do aumento do tempo para a realização da 

tarefa. O bibliotecário B6 teve dificuldade em iniciar a “submissão” por não conseguir 

entender as mensagens disponíveis no sistema. Ressalta-se que o referido participante 

possui formação em Biblioteconomia, mas não atua na área, além de declarar no 

questionário sóciodemográfico que desconhecia o Repositório.  

O participante B8 preencheu alguns campos que eram desnecessários para a 

tarefa. Junto a isso, considerou que a tarefa “Submissão” leva muito tempo e que o 

número de campos para o preenchimento é excessivo. Este participante trabalha no 

setor de processos técnicos da biblioteca, setor este responsável pela catalogação dos 

materiais bibliográficos da instituição. No serviço de catalogação, o profissional deve 

descrever, com rigor, o material bibliográfico para que o usuário possa recuperá-lo da 

melhor forma. Assim, este pode ser um dos motivos que levaram este participante a 

concluir a tarefa com tempo maior que os demais. 
 

Gráfico 3 – Tempo de conclusão da tarefa Submissão do Teste de Usabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística utilizando o teste T para duas amostras (Welch) valor-p 0,3023. 
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4.2.1.4 Cliques Executados na Tarefa “Busca” 

 

O Gráfico 4 apresenta a quantidade de cliques dados por cada participante 

durante a realização da tarefa “Busca”. Entre o grupo de alunos observa-se que os 

sujeitos A1, A2, A3 e A4 realizaram a tarefa com o maior número de cliques e também 

maior tempo. Além disso, o sujeito A3 não concluiu a busca. O participante A7, apesar 

de ter o número de cliques durante a tarefa “busca” igual ao UE, abandonou a tarefa 

antes da conclusão. 

Quando questionados no questionário de satisfação, sobre a facilidade ou 

dificuldade em explorar as funções do sistema, apenas o sujeito A1 respondeu que 

considerava difícil.  
 
 

Gráfico 4 – Número de cliques executados pelos participantes na tarefa “Busca” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 0,00202. 
 

4.2.1.5 Cliques Executados na Tarefa “Submissão” 

 

Por meio do Gráfico 5 é possível observar que os participantes A1 e B8 tiveram 

um número de cliques na tarefa “Submissão” superior aos outros participantes e ao UE. 

O sujeito A1 realizou a tarefa mais de uma vez e B8 clicou 133 vezes e grande parte 

dos cliques deu-se na segunda etapa de descrever (FIGURA 19), item no qual cometeu 
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seis erros de acionamento (GRÁFICO 9). Este mesmo participante finalizou a tarefa em 

quantidade de tempo maior que os demais participantes, como mencionado em 4.2.1.3.  
 
 

Gráfico 5 – Número de cliques executados por participantes na tarefa “Submissão” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 3,17e-05. 
 

4.2.1.6 Campos Preenchidos na Tarefa “Busca” 

 

Durante a tarefa “Busca” a quantidade de campos preenchidos pelos 

participantes foi medido e pode-se observar o comportamento dos sujeitos por meio do 

Gráfico 6. 

Nessa tarefa o UE preencheu o campo de busca do sistema e conseguiu 

encontrar o documento proposto. A maior parte dos bibliotecários participantes também 

fez o preenchimento de apenas um campo para concluir a tarefa, alguns bibliotecários 

(B1 e B3) e alunos (A2, A4, A5 e A6) preencheram o campo de busca duas vezes para 

concluir a tarefa. O participante A7, apesar de ter preenchido um campo, não 

conseguiu encontrar o documento e abandonou a tarefa. Destaca-se, nesse ponto 

analisado, o sujeito A3, que fez a busca por meio do título e autor do documento, 

totalizando quatro preenchimentos, porém não conseguiu encontrar o documento e 

também abandonou a tarefa. O sujeito B4, apesar de ter um total de três campos 

preenchidos, conseguiu encontrar o documento. 
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Gráfico 6 – Campos preenchidos pelos participantes na tarefa “Busca” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 
0,4318. 
 

4.2.1.7 Campos Preenchidos na Tarefa “Submissão” 

 

O formulário de preenchimento do sistema, não informa quais campos são de 

preenchimento obrigatório, além de não personalizar os campos para cada tipo de 

documento submetido. O UE concluiu a tarefa “Submissão” com o preenchimento de 

21 campos do sistema, para o tipo de documento proposto: artigo científico. 

Destacamos, nesse ponto analisado que os sujeitos A3, A4 e A7, concluíram a tarefa 

com 13, 12 e 12 campos preenchidos (GRÁFICO 7), respectivamente, assim não 

preencheram todos os campos possíveis para o artigo. O participante B6 preencheu 

um total de 14 campos, pois os campos relativos ao sobrenome e nome dos autores 

foram digitados em um único campo. 

Quando os participantes foram questionados no questionário de satisfação sobre 

a percepção do número de etapas para conclusão das tarefas, somente os sujeitos A3 

e A4 consideraram que era excessivo. 
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Gráfico 7 – Campos preenchidos pelos participantes na tarefa “Submissão” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 
0,375. 

 

4.2.1.8 Solicitações de Ajuda 
 

Por meio do teste de usabilidade, percebeu-se que o grupo de alunos solicitou a 

ajuda dos avaliadores mais vezes que o grupo de bibliotecários. Durante o teste as 

solicitações de ajuda foram ocasionadas pela falta de feedback do sistema. Os sujeitos 

A1 e B7 solicitaram auxílio por três vezes. A1 apresentou dúvidas quanto na etapa 

“Verificar” da tarefa de “Submissão”, o que o levou a precisar repetir a tarefa. O 

participante B7 apresentou dúvidas quanto ao preenchimento das opções na primeira 

etapa “Descrever” da tarefa “Submissão”, além disso, apresentou dificuldade na 

seleção da Licença Creative Commons.  
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Gráfico 8 – Número de solicitações de ajuda, por participante, aos avaliadores do teste 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 
0,239. 

 

4.2.1.9 Erros de Acionamento 
 

Percebe-se no Gráfico 9 que tanto o grupo de alunos, quanto o de bibliotecários 

cometeram erros durante a realização das tarefas. Observa-se que parte dos erros 

cometidos tiveram origem na falta de compreensão dos rótulos e na falta de feedback 

do sistema, quando finalizadas as etapas das tarefas. Outro ponto observado foi que o 

grupo de bibliotecários apresentou um número de erros superior ao dos alunos, porém 

após análise dos vídeos constatou-se que este grupo teve a preocupação de preencher 

os campos das tarefas enquanto que o grupo de alunos, em algumas etapas deixou 

campos em branco.  

 Apesar da quantidade de erros cometidos os participantes do teste, quando 

questionados no questionário de satisfação, consideraram que o sistema responde de 

forma clara ao final de uma sequência de etapas concluídas e que explorar as funções 

do sistema é seguro. 
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Gráfico 9 – Número de erros de acionamento cometidos pelos participantes 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Houve diferença estatística regressão de Poisson para dados de contagem valor-p = 0,0111. 
 

 

4.2.2 Resultado do Questionário de Satisfação 
 

Após a realização do Teste de Usabilidade da interface do RI-UFRN os 

participantes preencheram o questionário de satisfação, adaptado de Questionnaire for 

User Interaction Satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 1988), para medir a satisfação 

frente o uso do repositório. Em todos os casos foram realizados o teste de Mann–

Whitney para um nível de significância de 5%. 

 

4.2.2.1 Facilidade em Aprender a Operar o Sistema 

 

O Gráfico 10 apresenta a percepção dos dois grupos (alunos e bibliotecários), 

sobre a facilidade em aprender a operar o sistema. Percebe-se pelo Gráfico que as 

respostas dos dois grupos demonstram que não perceberam dificuldade em aprender a 

utilizar o sistema do repositório. Cabe ressaltar que do grupo de alunos, apenas três 

(A3, A5 e A6) já haviam utilizado o sistema do repositório e consideravam-se pouco 

experientes. No grupo de bibliotecários apenas o sujeito B6, que apesar da formação 
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em biblioteconomia não atua como bibliotecário, afirmou desconhecer o repositório. Os 

bibliotecários B1, B2, B3 e B4 afirmaram ter experiência no uso e os demais, pouca 

experiência. Assim, apesar da pouca ou falta de experiência no sistema do repositório, 

a percepção da satisfação quanto ao aprendizado em operar o sistema, não foi 

afetado. 

 
Gráfico 10 – Percepção dos participantes quanto à facilidade em operar o sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,5853. 
 

4.2.2.2 Facilidade em Iniciar o Uso do Sistema do Repositório 

 

Oito dos dez participantes não encontraram dificuldade em iniciar o uso do 

sistema do repositório (GRÁFICO 11). O restante, sujeitos A7 e B3, tiveram sua 

satisfação comprometida, para o questionamento. O sujeito A7 teve dificuldade em 

realizar a tarefa “Busca” e abandonou. Já o sujeito B3 teve dificuldade em iniciar a 

“Submissão”, pois não conseguiu identificar a seção de “submissão”, apesar de afirmar, 

no questionário sóciodemográfico, que tem experiência no uso do sistema. 
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Gráfico 11 – Percepção dos participantes quanto à facilidade para iniciar o uso do Repositório 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,9365. 
 

4.2.2.3 Tempo de Aprendizado para Utilizar o Sistema do Repositório 

 

Apesar de não haver diferença estatística entre os grupos, cinco participantes do 

grupo de alunos (A1, A5, A6, A8 e A9) e o bibliotecário B2 consideraram o tempo para 

o aprendizado curto, ou seja, que o tempo para aprender a utilizar o sistema foi 

insuficiente. Desta forma, o sujeito A1 e A8 apresentaram dificuldades na realização da 

tarefa “Submissão”. 
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Gráfico 12 – Percepção dos participantes quanto ao tempo de aprendizado para utilizar o 
Repositório 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,06133. 
 

 

4.2.2.4 Explorar o Sistema por Tentativa e Erro 

 

O conjunto das respostas dos participantes mostra, de modo geral, que os 

grupos sentiram-se encorajados a explorar o sistema do repositório. Apenas os alunos 

A1 e A7 responderam próximo de desencorajador (GRÁFICO 13). Esses mesmos 

participantes cometeram erros que podem justificar as respostas: o sujeito A1 cometeu 

um erro na tarefa de “submissão” e não foi informado pelo sistema a respeito do erro, o 

que causou insegurança e o levou a refazer a tarefa. o sujeito A7 abandonou a tarefa 

“Busca” porque não conseguiu recuperar o documento solicitado.  
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Gráfico 13 – Percepção dos participantes quanto à explorar o sistema do Repositório por 
tentativa e erro 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,6446. 
 

4.2.2.5 Segurança em Explorar as Funções do Sistema 

 

Os participantes do Teste de Usabilidade também foram questionados sobre a 

percepção de segurança em explorar as funções do sistema. O Gráfico 14 apresenta 

as respostas dos dois grupos para o questionamento. Percebe-se pelas respostas dos 

grupos que o sistema do RI/UFRN oferece segurança quanto a explorar suas funções. 

Apenas os sujeitos A1 e A6 responderam consideram arriscado explorar as funções do 

sistema.  
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Gráfico 14 – Percepção dos participantes quanto à segurança em explorar as funções do 
sistema do Repositório 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,2198. 
 

4.2.2.6 Segurança em Descobrir Novas Funções do Sistema 

 

 De modo geral, os participantes do Teste tiveram a percepção de segurança ao 

descobrir novas funções do sistema do repositório. Dos dois grupos, apenas o sujeito 

A9 considerou arriscado. Por problemas no arquivo do vídeo do teste desse 

participante, não é possível identificar os motivos da avaliação. 
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Gráfico 15 – Percepção dos participantes quanto à segurança em descobrir novas funções do 
sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,4365. 
 

4.2.2.7 Relembrar Nomes e Usos de Comandos do Sistema 

 

 A percepção sobre a facilidade em relembrar os nomes e uso dos comandos do 

sistema do repositório foi a mesma para os dois grupos. Sendo apenas o aluno A2 a 

considerar difícil. Esse mesmo sujeitou afirmou após o Teste, que algumas informações 

do sistema, que aparecem em língua estrangeira, dificultaram o uso. Os participantes 

A1, A8, A9 e B9, apesar de terem considerado fácil, apontaram que alguns termos não 

são de fácil compreensão. 
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Gráfico 16 - Percepção dos participantes quanto a relembrar nomes e usos de comandos do 
sistema 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,6432 
 

4.2.2.8 Realização das Tarefas de Maneira Direta 

 

Os participantes do Teste de Usabilidade também foram questionados se 

consideravam que as tarefas propostas pudessem ser realizadas sempre de maneira 

direta. Por meio do Gráfico 17, percebe-se que, apesar de não haver diferença 

estatística, no grupo de bibliotecários os participantes perceberam que as tarefas 

podem ser realizadas de forma direta. 
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Gráfico 17 – Percepção dos participantes sobre a realização das tarefas de maneira direta 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,8767. 
 

4.2.2.9 Número de Etapas para a Realização das Tarefas. 
 

Esse aspecto não foi pontuado como excessivo, ou próximo disso, pelo grupo 

dos bibliotecários. Apesar disso, o sujeito B8 apontou, ao final da tarefa “Submissão” 

que considerava excessiva a quantidade de campos para submissão de um 

documento. No grupo de alunos, os sujeitos A3 e A4 consideraram o sistema complexo 

por apresentar volume excessivo de informações. 
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Gráfico 18 – Percepção dos participantes quanto ao número de etapas para a realização das 
tarefas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,9071. 
 

4.2.2.10 Lógica da Sequência das Etapas das Tarefas 

 

 Os grupos participantes do Teste não tiveram sua satisfação comprometida, 

como mostra o Gráfico 19, para a lógica das sequências das etapas das tarefas. 

Apesar disso, os sujeitos A2, A3, A7, B1 e B3 consideraram ao final do Teste que 

algumas informações são desnecessárias ou poderiam mudar ou estarem localizadas 

em outra região da interface ou em outra página dentro da estrutura de navegação. 
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Gráfico 19 – Percepção dos participantes quanto à lógica da sequência das etapas das tarefas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,3929. 
 

4.2.2.11 Respostas do Sistema ao Completar uma Sequência de Etapas 

 

O sujeito B1, percebeu que a resposta do sistema (feedback) ao completar uma 

sequência de etapas é confusa. Este mesmo participante não conseguiu concluir a 

tarefa “Submissão”, por não ter recebido a resposta do sistema quando selecionou a 

opção “Cancelar/Salvar” na etapa de “carregar”. Apesar da percepção de satisfação 

dos demais participantes não ter sido comprometida, constatou-se, por meio dos 

resultados da entrevista realizada após o teste, a dificuldade e insegurança 

ocasionadas por falta de feedback do sistema. 
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Gráfico 20 – Percepção dos participantes quanto à clareza das respostas do sistema do 

repositório ao completar uma sequência de etapas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Não houve diferença estatística valor-p = 0,317. 
 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Para um melhor entendimento acerca dos resultados obtidos, faz-se necessário 

a comparação dos problemas apontados pelos usuários e os atributos de usabilidade 

proposto pelos autores Nielsen (1993), Shneiderman (2010) e Norman (2006), a fim de 

identificar quais foram comprometidos durante a realização das tarefas propostas, 

conforme apresentado nas Tabelas 4 e 5: 
.
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Tabela 4 – Comparação entre os problemas apontados pelos usuários do RI/UFRN, na tarefa “Busca” e os atributos de usabilidade 

descritos pelos autores Nielsen (1993), Shneiderman (2010) e Norman (2006). 

TAREFA PROBLEMA Atributos comprometidos 
Nielsen Shneiderman Norman 

Bu
sc

a 

Falta de padronização dos textos nos rótulos.  Consistência  
Corpo da fonte pequeno.  Consistência  
Sem necessidade de apresentar dois campos de busca na 
página principal.  Baixa carga de 

memorização 
Simplificar a 

estruturada da tarefa 
Quantidade excessiva de informações na página principal.  Baixa carga de 

memorização 
Simplificar a 

estruturada da tarefa 
A nomenclatura botão “Ver/Abrir” não indica que será feito 
o download do documento. Baixa taxa de 

erros 

Prevenção e 
tratamento de 

erros 

Projete para o erro 

O botão de acesso ao download (Ver/Abrir) do documento 
deveria estar próximo ao título.  Consistência Modelo conceitual 

A opção “Apresentar Registro Completo” é desnecessária 
e confusa. Baixa taxa de 

erros 

Prevenção e 
tratamento de 

erros 

Projete para o erro 

O botão que apresenta a estatística de acesso ao 
documento está escrito em inglês “View Statistic”.  Consistência Modelo conceitual 

Na lista de resultados, o campo “Pré-visualizar” causa 
frustração por não apresentar nenhuma informação. Satisfação Feedback 

informativo 
Modelo conceitual 

Falta opção de retornar à lista de resultados da busca, 
quando o usuário escolhe um deles. Eficiência Reversão de 

ações 
Mapeamentos 

naturais 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 5 – Comparação entre os problemas apontados pelos usuários do RI/UFRN, na tarefa “Submissão” e os atributos de 
usabilidade descritos pelos autores Nielsen (1993), Shneiderman (2010) e Norman (2006). 

TAREFA PROBLEMA Atributos comprometidos 
Nielsen Shneiderman Norman 

Su
bm

is
sã

o 

A nomenclatura da área de login “Área Pessoal” não é 
clara. 

Facilidade de 
aprendizagem 

Consistência Affordance/Visibilida
de 

Corpo da fonte pequeno.  Consistência  

Botões na área de login são muito espaçados.  Consistência Modelo conceitual 
Na primeira etapa ”Descrever” as informações, quanto às 
opções a selecionar, não são claras. Facilidade de 

aprendizagem 

Prevenção e 
tratamento de 

erros 

Projete para o erro 

O formulário de submissão não é personalizado para cada 
tipo de documento. Eficiência Baixa carga de 

memorização 
Simplificar a 

estrutura da tarefa 
Não há informações de sucesso ou falha quando as ações 
são executadas.  Feedback 

informativo 
Feedback 

O sistema não indica os campos obrigatórios. Facilidade de 
aprendizagem 

Prevenção e 
tratamento de 

erros 

Projete para o erro 

Falta clareza na redação dos textos introdutórios das 
etapas.  Feedback 

informativo 
Feedback 

Faltam informações de procedimento para preenchimento 
dos campos.   Simplificar a 

estrutura da tarefa 
O campo “Direito de acesso” não está disponibilizado junto 
às outras licenças de divulgação do documento. 

Eficiência Consistência Modelo conceitual 

Os campos do formulário estão centralizados na página. Satisfação Consistência  
O botão “Cancelar/Salvar” indica ações ambíguas, que 
deveriam estar separadas, podendo levar o usuário a 
cancelar a submissão que fez. 

Baixa taxa de 
erros 

Prevenção e 
tratamento de 

erros 

Projete para o erro 

Ao selecionar para adicionar mais campos para incluir 
outros autores e palavras-chave, o sistema adiciona dois 
campos por vez. 

 Consistência  

Na etapa “carregar” o sistema não informa se o documento 
foi anexado ao sistema. 

 Diálogos que 
indiquem 

término da ação 

Feedback 

Na etapa “carregar”, a informação “Mostrar Checksums” é   Modelo conceitual 
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confusa e desnecessária. 
A informação de ajuda está disponível em inglês. Facilidade de 

aprendizagem 
Consistência  

A informação de ajuda aparece em formato de pop-up, que 
pode ser bloqueado em alguns computadores. 

Eficiência   

Na etapa “Verificar” o sistema não retorna para esta etapa 
quando há necessidade de correção de alguma 
informação. 

Eficiência Atalhos para 
usuários 
assíduos 

 

Alguns rótulos e informações são apresentados em inglês. Facilidade de 
aprendizagem 

Consistência  

Falta explicação sobre a licença Creative Commons. Facilidade de 
aprendizagem 

  

Depois de selecionada a licença Creative Commons o 
botão “Continuar” aparece em fonte pequena e no formato 
de link, induzindo o usuário a selecionar “Pular Creative 
Commons” para poder continuar a submissão. 

 Consistência  

O texto da licença de divulgação aparece disponível em 
inglês. 

Facilidade de 
aprendizagem 

Consistência  

Na etapa “Completar”, a última da tarefa, apresenta os 
campos de retorno ao “Meu Espaço” e “Comunidades e 
Coleções” como links o que induz o usuário a selecionar 
“Submit another item to the same collection”. 

 Consistência  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Percebe-se que, de acordo com os autores, alguns atributos da usabilidade foram comprometidos durante a 

realização das tarefas propostas, como: Feedback, Consistência, Facilidade de Aprendizagem, entre outros. Assim, 

devem-se considerar esses atributos para futuros projetos de redesign da interface do RI-UFRN. 
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4.4 APLICAÇÃO DO GRAU DE SEVERIDADE  

 
De acordo com Nielsen (1995) a classificação de gravidade ou severidade de 

problemas de usabilidade deve ser usada para identificar os problemas mais graves, 

bem como estimar as necessidades de alocação de recursos para solucioná-los. Se a 

avaliação de uma interface, por exemplo, identificar vários problemas de usabilidade 

desastrosa, provavelmente será aconselhável a mudança do projeto. Porém pode-se 

decidir seguir em frente com o lançamento de um sistema com vários problemas de 

usabilidade, caso todos sejam julgados como sendo de natureza cosmética / estética. 

A gravidade de um problema de usabilidade é uma combinação de três fatores: 

a frequência com que ocorre o problema; o impacto do problema para os usuários 

(difícil ou fácil de superar) e a persistência do problema (acontece uma vez e os 

usuários superam ou são repetidamente incomodados por ele). Além desses fatores é 

importante avaliar o impacto do problema no mercado, uma vez que certos problemas 

de usabilidade podem ter um efeito devastador sobre a popularidade de um produto 

(NIELSEN, 1995). 

Nielsen (1995) ainda propõe uma escala de classificação para reunir em uma 

avaliação global de cada problema de usabilidade, a fim de facilitar a priorização e 

tomada de decisão. 

 
Figura 31 – Graus de Severidade de Problemas de Usabilidade de Nielsen 

Severidade Descrição 

0 Não é um problema de usabilidade. 

1 É um problema cosmético - precisa ser corrigido somente se 
sobrar algum tempo. 

2 Problema de usabilidade menor – a correção não exige 
prioridade. 

3 Problema de usabilidade maior – a correção exige prioridade. 

4 Catástrofe de usabilidade – a correção deverá ser imediata. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Assim, a após a execução das avaliações e comparação dos problemas 

apontados individualmente pelos participantes com os atributos de usabilidade 

comprometidos, foram atribuídos seus graus de severidade para a tarefa de “Busca” 

(TABELA 6) e para a tarefa de “Submissão” (TABELA 7): 
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Tabela 6 – Aplicação dos Graus de Severidade nos erros apontados na Tarefa Busca do RI/UFRN 

TAREFA PROBLEMA SEVERIDADE 
0 1 2 3 4 

Bu
sc

a 
Falta de padronização dos textos nos rótulos.  X    
Corpo da fonte pequeno.  X    
Sem necessidade de apresentar dois campos de busca na página 
principal.   X   

Quantidade excessiva de informações na página principal.   X   
A nomenclatura botão “Ver/Abrir” não indica que será feito o download 
do documento. X     

O botão de acesso ao download (Ver/Abrir) do documento deveria estar 
próximo ao título.  X    

A opção “Apresentar Registro Completo” é desnecessária e confusa.    X  
O botão que apresenta a estatística de acesso ao documento está 
escrito em inglês “View Statistic”.    X  

Na lista de resultados, o campo “Pré-visualizar” causa frustração por não 
apresentar nenhuma informação.    X  

Falta opção de retornar à lista de resultados da busca, quando o usuário 
escolhe um deles.   X   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 07 – Aplicação dos Graus de Severidade nos erros apontados na Tarefa Submissão do RI/UFRN 

TAREFA PROBLEMA SEVERIDADE 
0 1 2 3 4 

Su
bm

is
sã

o 

A nomenclatura da área de login “Área Pessoal” não é clara.  X    
Corpo da fonte pequeno.   X   
Botões na área de login são muito espaçados.   X   
Na primeira etapa ”Descrever” as informações, quanto às opções a 
selecionar, não são claras.    X  

O formulário de submissão não é personalizado para cada tipo de 
documento.    X  

Não há informações de sucesso ou falha quando as ações são 
executadas.   X   

O sistema não indica os campos obrigatórios.    X  
Falta clareza na redação dos textos introdutórios das etapas.   X   
Faltam informações de procedimento para preenchimento dos campos.    X  
O campo “Direito de acesso” não está disponibilizado junto às outras 
licenças de divulgação do documento.   X   

Os campos do formulário estão centralizados na página.  X    
O botão “Cancelar/Salvar” indica ações ambíguas, que deveriam estar 
separadas, podendo levar o usuário a cancelar a submissão que fez.     X 

Ao selecionar para adicionar mais campos para incluir outros autores e 
palavras-chave, o sistema adiciona dois campos por vez.   X   

Na etapa “carregar” o sistema não informa se o documento foi anexado 
ao sistema.    X  

Na etapa “carregar”, a informação “Mostrar Checksums” é confusa e 
desnecessária.   X   

A informação de ajuda está disponível em inglês.    X  
A informação de ajuda aparece em formato de pop-up, que pode ser 
bloqueado em alguns computadores.    X  

Na etapa “Verificar” o sistema não retorna para esta etapa quando há 
necessidade de correção de alguma informação.   X   

Alguns rótulos e informações são apresentados em inglês.    X  
Falta explicação sobre a licença Creative Commons.   X   
Depois de selecionada a licença Creative Commons o botão “Continuar”    X  
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aparece em fonte pequena e no formato de link, induzindo o usuário a 
selecionar “Pular Creative Commons” para poder continuar a submissão. 
O texto da licença de divulgação aparece disponível em inglês.    X  
Na etapa “Completar”, a última da tarefa, apresenta os campos de 
retorno ao “Meu Espaço” e “Comunidades e Coleções” como links o que 
induz o usuário a selecionar “Submit another item to the same 
collection”. 

   X  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A respeito da atribuição dos graus de severidade aos problemas apontados pelos usuários participantes dos 

testes, percebe-se que a maior parte dos problemas é de prioridade alta, devendo-se corrigi-los de forma imediata. 

Apenas a observação sobre o botão “Cancelar/Salvar”, na tarefa “Submissão”, foi considerado como “Catástrofe de 

Usabilidade”, pois induz os usuários ao cancelamento da submissão.  

.
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5 RECOMENDAÇÕES 
 

 A partir das análises dos resultados obtidos durante a pesquisa, elaborou-se 

uma lista de recomendações de design para o RI/UFRN nas áreas compreendidas 

pelas tarefas “Busca” e “Submissão” de documentos (QUADRO 2). A lista de 

recomendações foi organizada pelo nível de prioridade na resolução dos problemas 

apontados pelos graus de severidade. 

 
Quadro 2 – Lista de Recomendações do RI/UFRN 

LISTA DE RECOMENDAÇÕES 
Prioridade de Resolução Alta 

• Separar as opções de Cancelar e Salvar encontradas no formulário de submissão, 

evitando assim, a indução à exclusão da submissão iniciada pelo usuário. 

Prioridade de Resolução Média 

• Fazer revisão em todo texto do leiaute e rotulação/terminologia para torná-los simples, 

claros e consistentes.  

• Retirar da página informações que não sejam necessárias ao usuário. 

• Personalizar o formulário de submissão de acordo com o tipo de documento. 

• Fornecer confirmação para as tarefas realizadas pelo usuário. 

• Traduzir para o português os rótulos e textos disponíveis no sistema. 

• Destacar a informações e comandos importantes para a realização da tarefa. 

• Destacar os campos dos formulários que são de preenchimento obrigatório. 

Prioridade de Resolução Baixa 

• Utilizar texto e os campos do formulário alinhados à esquerda. 

• Reunir as permissões e licenças de aceso em um único espaço. 

• Fornecer mais informações acerca da licença Creative Commons. 

• Limitar a inclusão de campos adicionais no formulário a um por vez. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

É provável que, a implementação destas recomendações baseadas nas 

informações coletadas dos usuários, poderá contribuir o desenvolvimento de uma 

interface mais eficiente e satisfatória, favorecendo a usabilidade do sistema na 
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realização das tarefas de “Busca” e “Submissão”, avaliadas na pesquisa.  
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6 CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos por meio da Avaliação Cooperativa com alunos 

de pós-graduação e dos Testes de Usabilidade com alunos de graduação e 

bibliotecários foram encontrados problemas de usabilidade e arquitetura da informação 

presentes no sistema do Repositório Institucional, tais como: rotulagem, tamanho da 

fonte, nomenclatura dos botões, falta de feedback do sistema. Tais problemas podem 

gerar insatisfação nos participantes e comprometer a percepção destes a respeito da 

segurança, como ficou constatado com o grupo de alunos de pós-graduação. Já com 

os participantes (bibliotecários e alunos de graduação) que realizaram o Teste de 

Usabilidade, após análise das respostas dos participantes ao QUIS, constatou-se que 

somente para alguns os problemas citados comprometeram sua satisfação, ao utilizar o 

RI-UFRN. 
Desta forma percebe-se que a hipótese gerada no início da pesquisa de que “a 

arquitetura da informação do sistema do Repositório Institucional da UFRN desfavorece 

a usabilidade na execução das tarefas pelos grupos de usuários do sistema”, pôde ser 

confirmada. 

Apesar disso, os participantes consideram o repositório institucional uma 

ferramenta de significativo valor, pois permite o acesso às produções científicas e 

pesquisas desenvolvidas pelas IES, em acesso livre. 

Acredita-se que o redesign da interface do Repositório Institucional da UFRN, 

baseado na proposta de recomendações de alteração apresentada nesta pesquisa, 

para as tarefas de “Busca” e “Submissão”, que considere os aspectos de usabilidade e 

na de arquitetura da informação supracitados, contribuirá para uma mudança no 

acesso e visibilidade das informações (KOSHIYAMA; CARVALHO; RAMOS, 2011) e 

promoverá, de acordo com Santa Rosa (2009), uma abordagem centrada no leitor. 

Além disso, recomenda-se aplicação das técnicas de avaliação para outras tarefas as 

quais os usuários do repositório são submetidos, a fim de completar o estudo para todo 

o sistema. 

Por fim, os sistemas de informação são ferramentas de grande importância na 

atual evolução tecnológica em repositórios digitais, sendo a interface desses sistemas 
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a ligação entre o humano e a máquina. Para o uso eficaz da máquina, a interface 

precisa ser construída a partir da percepção do usuário, por meio de estudos do 

usuário e aplicação dos conceitos de usabilidade. Permitindo assim, a redução de 

esforços para alcançar o objetivo final do usuário, que é o acesso à informação. 
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Apêndice 1 – Questionário Sóciodemográfico 
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Apêndice 2 –  Questionário de satisfação adaptado de Questionnaire of User 
Interaction satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 1988). 

 



106 
 

 

  



107 
 

Apêndice 3 – Carta Convite – Teste de Usabilidade, adaptada de Santa Rosa e Moraes 
(2012a). 

. 
CARTA CONVITE 

 
 
 Convidamos você para participar de uma pesquisa de mestrado, sobre as 

etapas de busca e autoarquivamento (submissão) de documentos no Repositório 

Institucional da UFRN. Serão realizadas até 2 atividades: o teste de usabilidade e o 

preenchimento de um questionário. Todas as atividades serão realizadas no 

Laboratório de Informática da Biblioteca Central Zila Mamede no Campus Central da 

UFRN. 

 Cabe enfatizar que o avaliado não será você, e sim o site do Repositório 

Institucional. Para isso, nós vamos observar como você interage com o site do 

repositório. Será necessário preencher um questionário e seguir um roteiro com tarefas 

pré-estabelecidas. A atividade será gravada no todo ou em parte. As informações serão 

utilizadas exclusivamente na presente pesquisa e seu nome não será divulgado. 

 É uma ótima oportunidade para você conhecer algumas das principais técnicas 

utilizadas para a avaliação da Usabilidade de Websites. 

Caso você necessite de qualquer informação adicional entre em contato conosco 

pelo telefone: 84 8118-2623 ou pelo e-mail mpd2013ufrn@gmail.com 

 
Agradecemos desde já a sua participação, 
 
Atenciosamente, 
 

 
Teste de usabilidade 

    
Realização de uma determinada tarefa sobre 
observação do pesquisador. (Individual) 
Duração:  
De 20 a 50 minutos 
Local:   
Lab. de Informática da BCZM - Campus Central 
Data:  
13 e 14 de fevereiro de 2014 
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Apêndice 4 – Carta Convite – Avaliação Cooperativa, adaptada de Santa Rosa e 
Moraes (2012a). 

 

CARTA CONVITE 
 
 
 Convidamos você para participar de uma pesquisa de mestrado, sobre as 

etapas de busca e autoarquivamento (submissão) de documentos no Repositório 

Institucional da UFRN. Serão realizadas até 2 atividades: a avaliação cooperativa e o 

preenchimento de um questionário sóciodemográfico. 

 Cabe enfatizar que o avaliado não será você, e sim o site do Repositório 

Institucional. Para isso, nós vamos observar como você interage com o site do 

repositório. Será necessário preencher um questionário e seguir um roteiro com tarefas 

pré-estabelecidas. A atividade será gravada no todo ou em parte. As informações serão 

utilizadas exclusivamente na presente pesquisa e seu nome não será divulgado. 

 É uma ótima oportunidade para você conhecer algumas das principais técnicas 

utilizadas para a avaliação da Usabilidade de Websites. 

Caso você necessite de qualquer informação adicional entre em contato conosco 

pelo telefone: 84 8118-2623 ou pelo e-mail mpd2013ufrn@gmail.com 

 
Agradecemos desde já a sua participação, 
 
Atenciosamente, 
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Apêndice 5 – Termo de Consentimento  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN/MPD 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ENTREVISTA 
 

Pelo presente Termo, eu _______________________________________________________, portador 

do RG nº ___________________ emitido pelo (a) ___________________, vinculado a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como 

________________________________________________________________, declaro ceder à aluna 

pesquisadora do Curso de Mestrado Profissional em Design/MPD Debora Costa Araujo di Giacomo 

Koshiyama, matricula nº2013127726, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e 

financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais das informações obtidas em teste de usabilidade e 

entrevista que prestei aos pesquisadores/entrevistadores aqui referido, na cidade de Natal, Rio Grande 

do Norte em ______ de fevereiro de 2014. 

A pesquisadora acima fica consequentemente autorizada a utilizar, divulgar e publicar, para fins 

acadêmicos e culturais, o mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não, bem como 

permitir a terceiros o acesso ao mesmo para fins idênticos, com a ressalva de garantia, por parte dos 

referidos terceiros, da integridade do seu conteúdo. A pesquisadora se compromete a preservar meu 

teste de usabilidade e entrevista no anonimato, identificando minha fala com nome fictício ou símbolos 

não relacionados à minha verdadeira identidade.  

 

Natal, ____ de fevereiro de 2014. 

 

 

 

_________________________________________________  

Entrevistado 

 

 

_________________________________________________  

Aluno pesquisador 
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Anexo 1 – Edita de Chamada FINEP/PCAL/XBDB nº003/2009 
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Anexo 2 – Resolução Nº 059/2010 - CONSEPE 
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Anexo 3 – Carta de confirmação do recebimento da lista de recomendações pela 
Biblioteca Central Zila Mamede. 
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