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RESUMO 

 

SILVA, Gabriel M. Avaliação da Usabilidade e da Arquitetura da Informação do 
site do Instituto do Cérebro da UFRN: um estudo de caso com base nas 
opiniões dos usuários da instituição. 2015. 110f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Design) – UFRN. Programa de Pós-graduação em Design. Natal, 
2015. 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar uma lista de recomendações para o 
site do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com 
ênfase na identificação de falhas na usabilidade e na arquitetura da informação, por 
meio da aplicação de técnicas do design com usuários da instituição. A partir da 
aplicação das técnicas Cardsorting, aplicada com um grupo de seis pessoas 
(professor, técnicos administrativos e aluno da pós-graduação); entrevistas com o 
diretor do Instituto do Cérebro e com secretárias da graduação e pós-graduação; 
Avaliação Cooperativa, aplicada de duas formas: em grupo, com um grupo formado 
por seis pessoas que são integrantes do corpo técnico do Instituto do Cérebro e 
individualmente, com oito usuários (alunos da pós-graduação e técnicos 
administrativos do Instituto do Cérebro da UFRN) que desempenharam tarefas que 
são frequentemente realizadas por usuários pertencentes ao público-alvo no site do 
Instituto do Cérebro. Após cada sessão da Avaliação Cooperativa Individual foi 
aplicado um questionário de satisfação do usuário sobre sua percepção a respeito 
da usabilidade e da utilidade do site do ICe. Concluiu-se, portanto que, por meio da 
análise dos resultados e da triangulação dos dados obtidos em cada uma das 
técnicas aplicadas com usuários na presente pesquisa, foram verificados, dentre 
outros, problemas relacionados à utilização inadequada de elementos de interface, 
navegação, rotulagem de alguns termos do menu, e ainda, a ausência de campo de 
busca e integração com as redes sociais – além da ausência, posicionamento e 
formatação inadequada de informações que seriam de alta relevância para os 
usuários. Por fim, é apresentada uma lista de recomendações que poderá ser 
utilizada em futuro redesign da interface com vistas à melhoria da arquitetura da 
informação e usabilidade do site do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do 
Rio Grande Norte. 

 
Palavras-chave: Usabilidade. Arquitetura da Informação. Design de Interfaces. 
Avaliação Cooperativa. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Gabriel M. Usability and Information Architecture Assessment of the site 
of the Instituto do Cérebro da UFRN: a case study based on the institute users´ 
opinions. 2015. 110p. Dissertation (Professional Master´s in Design) – UFRN. Post-
graduation Program in Design. Natal. 2015.  
 

 
The objective of the current piece of research presents was draw up a list of 
recommendations for the site of the Instituto do Cérebro da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, with an emphasis on fault identification in usability and 
information architecture, through the application of design techniques with users of 
the institution. From the use of the following techniques: Cardsorting, applied to a 
group of six people as target public, such as professor, administrative technicians 
and graduate student of the institution; Interviews, carried out with the director of the 
Instituto do Cérebro, secretaries of the undergraduate and graduate courses; 
Cooperative Evaluation applied in two ways: in group and individually. The evaluation 
in group was fulfilled in four sessions that occurred with a group composed of six 
people who are part of the technical staff of the Instituto do Cérebro. In the Individual 
Cooperative Evaluation, eight users (graduate students and administrative 
technicians of the Instituto do Cérebro da UFRN) performed tasks which are 
frequently fulfilled by users from the public target in the site of the Instituto do 
Cérebro. After each session of the Individual Cooperative Evaluation, a questionnaire 
of the user´s satisfaction was used about his or her perception in regard to the site 
usability and utility of the mentioned institute site. Therefore, it was concluded that, 
by means of the analysis of the results and the triangulation of the obtained data in 
each one of the techniques applied with the users, in the present piece of research, 
problems were verified, among others; all related to the unsuitable use of the 
interface elements, navigation, labeling of some menu terms, and still, the lack of 
search space and integration with the social networks – besides the lack, positioning 
and inappropriate formatting of information that would be of high relevance to the 
users. Finally, a list of recommendations is presented and this can be used in a 
future interface redesign with the goal to improve the information architecture and the 
usability of the site of the Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.  
 
Keywords: Usability. Information Architecture. Interface Design. Cooperative 
Evaluation.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está inserida no âmbito da Pós-Graduação em Design da 

UFRN, no Curso de Mestrado Profissional em Design, vinculada à linha de pesquisa 

Ergonomia Informacional e ao Laboratório de Experimentação em Usabilidade – 

LEXUS, tendo como objeto de pesquisa a avaliação da Usabilidade e da Arquitetura 

da Informação do site do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

O objetivo geral definido para esta pesquisa foi elaborar uma lista de 

recomendações para o site do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte com ênfase na identificação de falhas na Usabilidade e na 

Arquitetura da Informação, por meio da aplicação de técnicas do design com 

usuários do público-alvo. Destaca-se que o Instituto do Cérebro sedia o Programa 

de Pós-Graduação em Neurociências da UFRN em níveis de mestrado e doutorado, 

e tem como objetivo contribuir para a formação multidisciplinar dos alunos de 

graduação da UFRN. Destaca-se, ainda, que o Instituto do Cérebro também 

desenvolve o eixo de Neurociências no âmbito do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia na Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN (ICE, 2011).  

Como objetivos específicos foram definidos: i) analisar a usabilidade do 

site do ICe com usuários do público-alvo; ii) identificar problemas na Usabilidade do 

site do Instituto do Cérebro; iii) identificar problemas na Arquitetura da Informação do 

site do ICe; iv) propor recomendações para os possíveis problemas de Usabilidade e 

de Arquitetura da Informação encontrados no site do Instituto do Cérebro da UFRN. 

Os objetivos operacionais da pesquisa são: i) aplicar a técnica 

Cardsorting; ii) realizar a Avaliação Cooperativa em Grupo; iii) realizar as 

Entrevistas; iv) realizar a Avaliação Cooperativa Individual; iv) construir e aplicar 

questionários de satisfação. 

Para tanto, pretendemos responder a seguinte pergunta: “Como identificar 

falhas na Usabilidade, na Arquitetura da Informação e na interface gráfica do site do 

Instituto do Cérebro da UFRN e propor recomendações que possam contribuir para 

um futuro redesign que vise à redução dessas falhas?”. 

Por meio de técnicas de avaliação é possível identificar falhas de 

Usabilidade, Arquitetura da Informação e de elementos da interface, e ainda, a 
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experiência de interação dos usuários com o sistema, para formular recomendações 

e para o redesign de interfaces. 

Estabelecemos como hipóteses de pesquisa se: h1) falhas na Arquitetura da 

Informação comprometem a percepção do usuário a respeito da utilidade do site do 

Instituto do Cérebro; h2) falhas na Arquitetura da Informação comprometem a 

percepção do usuário a respeito da facilidade de uso do site do Instituto do Cérebro; 

h3) a estética da interface gráfica do site compromete a motivação do usuário para 

explorar conteúdos no site do Instituto do Cérebro.  

A metodologia de trabalho adotou as técnicas de pesquisa Cardsorting, 

Avaliação Cooperativa em Grupo, Entrevistas e Avaliação Cooperativa Individual, 

contando com a participação de um total de vinte e três sujeitos dos segmentos 

Docente, Discente de Pós-Graduação e Servidor da UFRN.  

O trabalho está organizado em sete capítulos estruturados da seguinte 

forma: No Capítulo 1 – Introdução, apresentamos toda a pesquisa de forma 

resumida, como forma de delinear um macro panorama do estudo. No Capítulo 2 – 

Contextualização, descrevemos o Instituto do Cérebro e apresentamos as 

principais páginas do seu site. No Capítulo 3 – Arquitetura da Informação e 

Usabilidade, expomos conceitos a cerca dos temas Arquitetura da Informação e 

Usabilidade. Já no Capítulo 4 – Métodos e Técnicas, apresentamos os métodos e 

técnicas utilizados. Análise e Discussão dos Resultados nomeia o Capítulo 5, no 

qual apresentamos, separadamente, cada resultado e análise de acordo com a 

triangulação das técnicas. Também apresentamos uma lista de recomendações, no 

Capítulo 6 - Recomendações, que poderão ser utilizadas em futuro redesign da 

interface com vistas à melhoria da Arquitetura da Informação e Usabilidade do site 

do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande Norte. No Capítulo 

7, intitulado Conclusão, apresentamos as conclusões do trabalho e tecemos as 

devidas considerações.  

Para finalizar, são dispostos Referências e Apêndices. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 O INSTITUTO DO CÉREBRO E SEU SITE INSTITUCIONAL 

 

Criado em 2010, o Instituto do Cérebro (ICe) consiste em um Centro de 

Pesquisa que além de contribuir para a formação multidisciplinar dos alunos de 

Graduação da UFRN, destaca, dentre seus objetivos, a promoção de ampla 

liberdade de ideias, excelência científica, formação de recursos humanos 

qualificados e transformação social, ratificando a tríade pesquisa, ensino e extensão. 

Para tanto, sedia o Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFRN, níveis 

de mestrado e doutorado, além de desenvolver o eixo de Neurociências no âmbito 

do Bacharelado em Ciência e Tecnologia na Escola de Ciência e Tecnologia da 

UFRN (ICE, 2011).  

O projeto se concretizou na UFRN com apoio do MEC e do MCTI, e conta, 

atualmente, com dezesseis docentes, vinte e sete servidores técnico-administrativos, 

vinte e um pós-doutorandos, vinte e três alunos de mestrado, trinta alunos de 

doutorado, e ainda, vinte e quatro alunos de graduação em iniciação científica, 

envolvidos em ensino, pesquisa e extensão. Até o presente o momento, já foram 

realizadas dezesseis defesas de mestrado e três teses de doutorado. 

Para a concretização dos seus objetivos, o ICe envida esforços no sentido 

de aprofundar os estudos nas mais diversas linhas do conhecimento da 

Neurociência e, para tanto, utiliza-se das tecnologias digitais, como por exemplo a 

Internet. Esta ferramenta bastante utilizada em pesquisas e aprofundamento de 

estudos teóricos, também serve como meio de disseminação do conhecimento 

construído, divulgação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

Instituto e promoção do intercâmbio entre pesquisadores e estudantes, por meio do 

site institucional que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.neuro.ufrn.br. 

A primeira versão do site foi desenvolvida por um aluno de Pós-Graduação 

do ICe, com habilidades em programação, referenciando-se em sua experiência 

pessoal e privilegiando requisitos que considerava imprescindíveis para um site 

institucional. Essa versão possuía uma interface gráfica em cores preto e branco, 

não agradando aos usuários, além de conter muitos problemas de usabilidade, 

http://www.neuro.ufrn.br/
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conforme depoimentos de Analistas e Técnicos em Tecnologia da Informação do 

próprio Instituto.  

Devemos esclarecer que, segundo o Professor Sidarta Ribeiro, Diretor do 

ICe, o site do Instituto busca se comunicar com públicos variados, desde estudantes 

do ensino fundamental e médio, candidatos a estudantes de graduação, alunos da 

própria Instituição, entidades governamentais e não governamentais, alcançando, 

também, cientistas do Brasil e do exterior (RIBEIRO, 2014). 

Em 2011, quando nomeados os primeiros Analistas e Técnicos em 

Tecnologia da Informação do Instituto, diante das inúmeras reclamações dos 

usuários sobre as falhas na usabilidade durante o uso do site e dificuldade de 

atualização dos conteúdos, foram promovidas as primeiras reformulações no código 

da programação do site, porém, não foram realizadas alterações na interface gráfica.  

Com o passar dos anos, o corpo docente do instituto detecta a necessidade 

de novas funcionalidades para o site. Assim, diante dessa demanda, os Analistas e 

Técnicos chegaram a um consenso de criar outro site utilizando uma nova 

linguagem de programação. A nova versão foi desenvolvida inspirada na primeira, 

mas privilegiando uma nova forma de organizar as informações da página principal, 

mudança no esquema de cores, inclusão de novas funcionalidades e facilidade na 

atualização de conteúdos, gerando assim, uma nova apresentação. Contudo, a 

equipe responsável pelo desenvolvimento do novo site não realizou avaliações da 

Usabilidade e da Arquitetura da Informação com os usuários. 

Nesta perspectiva, o objeto de estudo deste trabalho foi o site do Instituto do 

Cérebro da UFRN (FIGURA 1). Por sua vez, o mapa do site (FIGURA 2) apresenta 

todo conteúdo de cada menu e submenu do site. 
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Figura 1 – Página inicial do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 2 – Mapa do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Professores e alunos constantemente desenvolvem pesquisas e publicam 

em periódicos de grande circulação internacional. As linhas dessas pesquisas são 

bastante abrangentes, e estão relacionadas à dinâmica do sistema visual, conexões 

sensorimotoras, neurobiologia celular, oscilações neurais, comunicação animal, 

papel cognitivo do sono, modelos computacionais de circuitos neurais, 

neuroengenharia, bem como o estudo dos mecanismos e possíveis tratamentos 

para epilepsia, doenças vasculares, psicoses, depressão e outros transtornos 

neurais.  

Todas as publicações são divulgadas no site para que as pessoas possam 

conhecer o trabalho do Instituto do Cérebro. O site recebe visitas de vários países, 

por isso, além da versão em português, existe uma versão em inglês. No Instituto do 

Cérebro, é comum o uso da língua inglesa por alunos e professores. 

A Figura 3 ilustra o cabeçalho e o menu principal que está distribuído 

horizontalmente abaixo do cabeçalho e que permite acessar todo o conteúdo do site. 

É possível alterar o idioma do site através dos botões de idiomas que estão 

disponíveis no canto superior direito do site.  

 

Figura 3 – Cabeçalho e menu principal do site ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4 ilustra o Slide Show do site do Instituto do Cérebro e a barra 

lateral de atualizações. No Slide Show são destacadas as publicações mais recentes 

em cinco slides que se alternam a cada três segundos. A barra de últimas 

atualizações na lateral se estende da altura do slide show até o rodapé e, exibe 

todas as atualizações recentes do site referentes às notícias, aos eventos e às 

oportunidades. 
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Figura 4 – Slide Show e Barra lateral da página inicial do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na página inicial do site do Instituto do Cérebro há, também, uma seção que 

exibe as dez publicações mais recentes (FIGURA 5). Ao clicar em uma dessas 

publicações, o usuário é redirecionado para um link do arquivo (.pdf), ou para um 

link da publicação no Repositório Institucional da UFRN, ou ainda, para a página da 

revista que detém o direito de distribuição da publicação.  

 

Figura 5 – Publicações da página inicial do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 6 ilustra as seções de Eventos e Novidades da página inicial do 

site. Em eventos são exibidos os últimos eventos cadastrados. Já em novidades, 

são exibidas as últimas notícias cadastradas. 

 

Figura 6 – Eventos e Novidades da página inicial do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 7 ilustra o rodapé do site do Instituto do Cérebro da UFRN. Nesta 

parte estão disponíveis informações de endereço, telefones, e-mail e links de acesso 

ao conteúdo do site. 

Figura 7 – Rodapé do site do ICe. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Através do menu „O Instituto‟ é possível visualizar os membros do Instituto 

do Cérebro. Os membros estão divididos em oito categorias que são, os Chefes de 

Laboratório, Corpo Técnico, Pós-Doutorandos, Doutorandos, Mestrandos, 

Residentes, Estudantes de Graduação e Colaboradores. Na página dos Chefes de 

laboratório (FIGURA 8) estão disponíveis informações resumidas sobre todos os 

Professores (nome, laboratório, lattes, e-mail e área de interesse). 

Ao selecionar um dos professores, o usuário é direcionado para a página 

com informações específicas sobre o professor selecionado. 

 

Figura 8 – Página dos chefes de laboratório no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na página „Chefes de Laboratório‟ (FIGURA 9), além das informações como 

nome do professor, laboratório, Lattes, e-mail e área de interesse, ainda, existe um 
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espaço para texto que é utilizado para exibir informações resumidas do currículo e 

descrição do laboratório do professor. Também, estão disponíveis na página as 

Publicações e Teses (que inclui atualmente Teses e Dissertações) dos alunos que 

foram orientados pelo professor. 

 

Figura 9 – Página de um Chefe de Laboratório do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda no menu „O Instituto‟, está disponível a opção „Contato‟ (FIGURA 10). 

Na página de contato, existem duas abas. A primeira é a localização, que exibe o 

mapa da localização do Instituto do Cérebro, e a segunda, é a aba „Enviar 

Mensagem‟, que exibe um formulário de envio de mensagem. 
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Figura 10 – Página de Contato do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A opção „Grupos de Pesquisa‟ (FIGURA 11) está disponível no menu 

„Pesquisa‟. Nesta página são exibidas informações de todos os Grupos de Pesquisa 

(Laboratórios) do Instituto do Cérebro, seus respectivos responsáveis, membros e as 

publicações do responsável pelo grupo (Chefe de Laboratório). 
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Figura 11 – Página dos Grupos de Pesquisa do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diversas parcerias de ensino e pesquisa foram estabelecidas entre docentes 

do Instituto do Cérebro e docentes dos Departamentos de Fisiologia, Biofísica, 

Bioquímica, Engenharia da Computação e Automação, Engenharia Biomédica e 

Design. O Instituto do Cérebro desenvolve também uma parceria estratégica com o 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que abriga o laboratório de 

Neuroimagem Funcional. Docentes e pós-graduandos do Instituto do Cérebro 

participam também de pesquisas utilizando polissonografia (exame realizado para 

investigar os distúrbios do sono) no Hospital Universitário Onofre Lopes.  

A Figura 12 representa a página dos membros de um laboratório. Nesta 

página é possível ver quem são os alunos que fazem parte da equipe de um 
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professor e algumas informações dos alunos como foto, nome do aluno, Lattes, e-

mail, área de Interesse. 

 

Figura 12 – Página dos membros de laboratório no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No menu „Ensino‟, dentro do submenu „Graduação‟, estão disponíveis 

informações sobre a Graduação. A Figura 13 representa a página „Disciplinas 

oferecidas‟. A cada semestre, a grade de disciplinas oferecidas é atualizada. 
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Figura 13 – Página das disciplinas oferecidas na Graduação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Instituto do Cérebro realiza diversas ações de extensão de cunho 

científico, cultural e esportivo com crianças, adolescentes e adultos oriundos de 

escolas públicas, hospitais públicos e comunidades carentes. Os projetos de 

extensão são realizados em parceria com os Departamentos de Educação e 

Educação Física, e com a Escola de Música da UFRN, além da Secretaria de 

Assistência Social de Parnamirim/RN, da Faculdade Natalense para o 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (FARN) e diversas escolas públicas de 

Natal. 

A página que contém todos os projetos da Extensão do Instituto do Cérebro 

(FIGURA 14) está disponível no menu „Extensão‟. Nesta página é possível visualizar 

os projetos existentes com uma descrição e os responsáveis pelo projeto. 
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Figura 14 – Página dos Projetos de Extensão no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Frequentemente os veículos de comunicação publicam notícias sobre o 

Instituto do Cérebro, seja sobre descobertas em pesquisas ou dos Projetos de 

Extensão. Todas essas notícias são indexadas ao site do Instituto do Cérebro na 

página de „Notícias‟. O Instituto, também dispõe de uma jornalista que escreve 

algumas notícias para o site. As notícias (FIGURA 15) podem ser acessadas por 

meio do menu „Notícias‟ ou na página inicial do site. 
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Figura 15 – Página de Notícias no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 16 ilustra a formatação de uma notícia no site do Instituto do 

Cérebro. O título tem um destaque na cor verde e utiliza um tamanho no corpo da 

fonte maior que o tamanho do corpo da fonte utilizada no texto da notícia. É possível 

incluir a fonte (quem publicou) da Notícia, e também, um link de acesso, caso a 

notícia tenha sido gerada por uma mídia eletrônica externa. 
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Figura 16 – Notícia no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O site do Instituto do Cérebro também contempla uma página para Eventos. 

Nesta página são exibidos os eventos organizados pelo Instituto do Cérebro e 

também, eventos organizados por outras Instituições que são relevantes para o 

público do ICe. No menu „Eventos‟ estão divididos em duas categorias: „À Realizar‟ e 

„Realizados‟ (FIGURA 17).  
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Figura 17 – Página de Eventos Realizados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Depois que o usuário clica em um evento para visualizar informações mais 

detalhadas (FIGURA 18), o evento escolhido é exibido em uma página que tem a 

seguinte formatação: título, data de publicação do evento, um texto, a localização, a 

data de início, a data de término e o link para o site do evento, caso esse exista. 
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Figura 18 – Página de um Evento no site do ICe 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No menu „Ferramentas Livres‟ estão disponíveis os links para alguns 

sistemas externos e internos e softwares desenvolvidos por pesquisadores do 

Instituto do Cérebro. A Figura 19, ilustra a página de um dos softwares disponíveis 

no site do Instituto do Cérebro, o SpeechGraphs. Na página, é possível conhecer o 

que é o software, baixar a documentação, baixar o software e informações de 

contato. A página está disponível somente em inglês. 
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Figura 19 – Página do SpeechGraphs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E USABILIDADE 

 

3.1 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

O Instituto Asilomar para a Arquitetura de Informação (AIfIA-PT, 2010) que 

se dedica ao avanço do design de ambientes de informações compartilhadas, define 

Arquitetura da Informação como: 1) o design estrutural de ambientes de informações 

compartilhadas; 2) a ciência e arte de organizar e rotular websites, intranets, 

comunidades online e software para dar suporte à Usabilidade e facilidade de 

encontrar informação; e 3) uma comunidade de práticas emergentes, focada em 

trazer princípios do design e arquitetura para o ambiente digital. 

A Arquitetura da Informação consiste no design de ambientes informacionais 

compartilhados e resistentes à entropia, que vem a ser o estado de desordem 

natural de qualquer sistema, na ausência de uma força organizadora. 

De acordo com Bustamante (2002) a Arquitetura da Informação teria o papel 

de solucionar o que é complexo e de organizar a imensa quantidade de dados do 

mundo civilizado.  

Para West (1999), Arquitetura de Informação é a “prática de projetar a 

infraestrutura de um website, especialmente a sua navegação". 

Rosenfeld e Morville (2006, p. 4) apresentam quatro definições para 

Arquitetura da Informação: 1) “é o projeto estrutural de ambientes de informação 

compartilhados”; 2) “é a combinação de sistemas de organização, rotulagem, busca 

e navegação dentro de websites e intranets”; 3) a terceira definição trata de 

Arquitetura da Informação como sendo “a arte e a ciência que dá forma a produtos 

de informação e experiências para apoio a Usabilidade e facilidade de busca 

(findability), também conhecido como “encontrabilidade”; 4) e por último, define 

Arquitetura da Informação como sendo “uma disciplina emergente e comunidade de 

prática focada em trazer princípios de design e arquitetura para o panorama digital”. 

Segundo Rosenfeld e Morville (2006), para elaborar a arquitetura de 

informação de um website, além de conhecer os usuários, suas necessidades, 

hábitos, comportamentos e experiências, faz-se necessário também, entender as 

características do conteúdo que será apresentado (volume, formato, estrutura, 

governança, dinamismo, etc.) e as especificidades do contexto de uso. Esta trinca, 
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usuário-conteúdo-contexto e suas interdependências são únicas para cada website 

e o papel do arquiteto é justamente conseguir balanceá-las, para que a informação 

certa seja acessada pela pessoa certa no momento certo. 

Destaca-se que a Arquitetura da Informação pode contribuir com a forma 

como as pessoas processam cognitivamente a informação. Ela é percebida em 

qualquer sistema que exija que os usuários entendam as informações apresentadas. 

(GARRETT, 2010). 

Para Van Dijck (2003) apud Santa Rosa e Moraes (2012a, p. 25), um dos 

objetivos da Arquitetura da Informação é contribuir para a construção de sistemas 

interativos, que atendam as necessidades dos clientes e os objetivos dos usuários. 

Na visão de Rodrigues (2001), Arquitetura da Informação refere-se “a tarefa 

de criar, mapear e construir, tornando as informações claramente identificáveis e sua 

distribuição bem definida".  

Segundo Santa Rosa e Moraes (2012a), 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". O papel do arquiteto da informação é, 

portanto, o de "construir estradas da informação, atalhos, pontes e conexões com o 

intuito de permitir o acesso mais rápido e intuitivo à informação". 

De acordo com Rosenfeld e Morville (2006, p. 49) a Arquitetura da 

Informação de um website está dividida em quatro grandes sistemas, cada um 

composto por regras e aplicações. Juntos eles reúnem todos os elementos de 

interação do usuário com a informação apresentada pelo website. São eles: 1) 

Sistema de Organização (Organization System): Define a classificação de todo o 

conteúdo; 2) Sistema de Rotulação (Labeling System): Estabelece as formas de 

representação, de apresentação, da informação definindo rótulos para cada 

elemento informativo; 3) Sistema de Navegação (Navegation System): Especifica 

as maneiras de navegar, de se mover pelo espaço informacional e hipertextual; e 4) 

Sistema de Busca (Search System): Determina as perguntas que o usuário pode 

fazer e o conjunto de respostas que irá obter. 

Garrett (2010) propõe uma metodologia de desenvolvimento de websites, 

baseada em cinco planos (FIGURA 20) para tratar dos problemas de experiência do 

usuário e das ferramentas usadas para resolvê-los. São eles: 1) Plano estratégico: 

tem ênfase nos objetivos do site, bem como na audiência, considerando suas 
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necessidades; 2) Plano de escopo: Refere-se à definição de conteúdo do site, que 

leva em conta especificações funcionais embasadas no plano estratégico; 3) Plano 

de estrutura: Define a maneira como o conteúdo será organizado (Arquitetura da 

Informação) e a estrutura de navegação do site; 4) Plano de esqueleto: relaciona-

se à localização dos elementos da interface; e 5) Plano de superfície: refere-se à 

criação da interface gráfica do usuário (fundos, títulos, imagens, fotos, etc.). 

 

Figura 20 – Planos da metodologia no desenvolvimento de website 

 
Fonte: Adaptado de Garrett (2010, p. 161). 

 

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). 

 

Figura 21 – A abordagem de arquitetura de cima para baixo (top-down) 

 
Fonte: Adaptado de Garrett (2010, p. 90). 
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A abordagem de arquitetura de cima para baixo (top-down), ilustrada na 

Figura 21, é guiada por considerações do plano de estratégia. Esta abordagem 

envolve a criação da arquitetura diretamente da compreensão do plano estratégico: 

objetivos do site e das necessidades dos usuários. Começando com as categorias 

mais amplas de possíveis conteúdos e funcionalidades necessários para juntar 

esses objetivos estratégicos, recomenda-se, então, dividir as categorias em 

subseções lógicas. Essa hierarquia de categorias e subcategorias serve como uma 

concha vazia dentro da qual o conteúdo e as funcionalidades serão alocados.  

 

Figura 22 – Abordagem de arquitetura de baixo para cima (bottom-up) 

 
Fonte: Adaptado de Garrett (2010, p. 90). 

 

A abordagem de arquitetura de baixo para cima (bottom-up), representada 

na Figura 22, é guiada por considerações do plano escopo, e também deriva de 

categorias e subcategorias, mas é baseada na análise do conteúdo e dos requisitos 

funcionais. Começando com os recursos de materiais já existentes, recomenda-se, 

agrupar os itens dentro de categorias de baixo nível e depois agrupar essas 

categorias em categorias de alto nível, levando a uma estrutura que reflete os 

objetivos do site e as necessidades do usuário. 

 

3.2 USABILIDADE 

 

O termo Usabilidade é frequentemente usado para se referir à capacidade 

de um produto ser facilmente usado. 

De acordo com a ISO 9241, interpretada pela NBR 9241-11 (2002), 

Usabilidade é a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos 

para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um 

contexto específico de uso. 
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Rubin e Chisnell (2008) simplificam o conceito de Usabilidade, tornando-o 

menos formal e mais subjetivo. Os autores argumentam que para tornar algo 

“usável”, é necessário a ausência de frustração durante o uso. Complementam essa 

idéia com a seguinte assertiva: “quando um sistema é realmente usável, o usuário 

pode fazer o que ele quer, da forma como ele imagina que será capaz de fazê-lo, 

sem interferência/obstrução, hesitação ou questões”. 

Han et al. (2001) conceituam Usabilidade como “o grau em que o usuário 

está satisfeito com o produto, tanto em termos de performance, quanto da imagem e 

impressão sentidas”.  

Bevan (1995), define Usabilidade como o termo usado para descrever a 

qualidade da interação dos usuários com uma determinada interface. 

Na Interação Humano-Computador, usabilidade normalmente se refere à 

simplicidade e facilidade com que uma interface, um programa de computador ou 

um website pode ser utilizado, por usuários específicos em um contexto de uso 

específico.  

Winckler e Pimenta (2002) destacam que muitos sites web são visitados 

uma única vez pelos usuários. Em muitos casos, isso ocorre não porque o conteúdo 

do site não os interessa, mas sim, porque eles foram incapazes de encontrar a 

informação desejada. A dificuldade em encontrar informações no site é, sem dúvida, 

o problema de usabilidade mais relatado por usuários. 

Para Nielsen (1993), a Usabilidade de um sistema está associada a cinco 

atributos: 1) Facilidade de aprendizagem: o aprendizado ocorre com o uso, mas o 

sistema deve ser fácil, para que o usuário consiga explorá-lo rapidamente. Um 

indicativo de que o sistema possui este atributo é quando usuários inexperientes 

atingem certo grau de proficiência em um curto período de tempo; 2) Eficiência: o 

uso do sistema deve ser eficiente, permitindo que após interagir com ele, o usuário 

experiente atinja um alto grau de produtividade na realização de suas tarefas; 3) 

Facilidade de memorização: após um período sem utilizar o sistema, o usuário 

ocasional é capaz de retornar e realizar suas tarefas sem a necessidade de 

reaprender como interagir com ele; 4) Baixa taxa de erros: nos sistemas que 

possuem este atributo os usuários cometem poucos erros ao usá-lo e, quando 

cometem, sua correção é simples; 5) Satisfação: o sistema deve ser agradável de 

usar, de forma que os usuários sintam-se subjetivamente satisfeitos ao utilizá-lo. 
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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, interface gráfica, 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 dos usuários 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 seja 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 memorização, relacionando elementos que 

facilitem a memorização subjetiva das telas, sem exigir esforço.  
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Visando a possibilidade de aplicar na prática o conhecimento gerado para 

solução dos problemas encontrados, realizamos uma pequisa aplicada com estudo 

de caso no site do Instituto do Cérebro da UFRN (GIL, 1999). 

Sobre como identificar falhas na Usabilidade e na Arquitetura da Informação 

e, consequentemente, sugestões de melhoria na interface gráfica do site do Instituto 

do Cérebro da UFRN, tem-se como base, principalmente, a revisão bibliográfica da 

Ergonomia Informacional, Usabilidade, Interação Humano-Computador e Arquitetura 

da Informação, a análise do conhecimento produzido por meio da aplicação dos 

métodos (FIGURA 23) Cardsorting, Avaliação Cooperativa em Grupo, Entrevistas e 

Avaliação Cooperativa Individual seguida da aplicação de questionários de 

satisfação. 

Para a realização da presente pesquisa convidamos vinte e três sujeitos, 

somando todos os participantes das técnicas aplicadas. Após a aceitação do convite 

por meio de uma carta convite (APÊNDICE 8) adaptada de Santa Rosa e Moraes 

(2012a), os participantes receberam a explicação sobre a confidencialidade das 

gravações e uso inteiramente acadêmico das opiniões recolhidas, além da técnica 

aplicada. 

 

Figura 23 – Fluxograma dos métodos e técnicas empregados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Segundo Santa Rosa e Moraes (2012a) embora alguns pesquisadores de 

Usabilidade tenham opiniões divergentes entre o número exato de participantes, 

verifica-se que o número indicado varia entre três e dez usuários, como descrito no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Quadro comparativo entre número de usuários por subgrupo para a realização 
de testes da Usabilidade 

Pesquisador Número de 

pessoas 

Justificativa 

Nielsen 5 Com cinco participantes, 85% dos problemas de 

Usabilidade são descobertos. 

Rubin 8 Embora possa ser evidenciada, a maioria dos 

problemas com quatro participantes poderá ignorar 

alguns erros sérios de Usabilidade. 

Dumas de 6 a 12 Três participantes é o mínimo para um subgrupo. 

Krug 3 ou 4 Com três ou quatro, a maioria dos problemas é 

detectada, tornando possível fazer a análise no 

mesmo dia.  

Virzi 10 Com dez participantes, 90% dos problemas são 

descobertos. 

Fonte: Santa Rosa e Moraes (2012a, p. 159). 

 

Na aplicação de métodos de avaliação da Usabilidade, Nielsen (2000) 

recomenda utilizar cinco sujeitos, pois apresenta melhor relação custo/benefício. 

Com cinco participantes, é possível detectar até 85% dos problemas.  

A Figura 24 representa o gráfico da relação usuários/problemas de 

Usabilidade percebidos. 
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Figura 24 – Número de usuários testados/problemas de Usabilidade percebidos 

 
Fonte: Adaptado de Nielsen (2000). 

 

Os dados da pesquisa foram extraídos da aplicação das técnicas 

Cardsorting, Avaliação Cooperativa em Grupo, Entrevistas e da Avaliação 

Cooperativa Individual, seguida da aplicação de Questionário de satisfação.  

A técnica Cardsorting foi realizada na sala da administração do ICe, em uma 

única sessão, com um grupo de seis pessoas do público-alvo (professor, técnicos 

administrativos e aluno da Pós-Graduação) da Instituição, e teve como objetivo 

compreender o modelo mental dos usuários em relação ao site do Instituto do 

Cérebro. 

A Avaliação Cooperativa em Grupo ocorreu em quatro encontros, realizados 

no Instituto do Cérebro, com seis participantes, integrantes do corpo técnico do 

Instituto do Cérebro (Administradora, Técnicos em TI, Jornalista) e da 

Superintendência de Informática da UFRN (Designer). Para realização da Avaliação 

Cooperativa em Grupo, foram selecionadas cinco tarefas: i) acessar a página inicial 

do site do Instituto; ii) acessar a página „História‟ do menu „O Instituto‟; iii) acessar a 

página de „contatos‟ do menu „O Instituto‟; iv) acessar a página de „notícias‟; v) 

acessar a página de „eventos‟. 

As Entrevistas foram realizadas com três pessoas: i) a Secretária de 

Graduação (APÊNDICE 5); ii) a Secretária de Pós-graduação (APÊNDICE 6); iii) e o 

o Diretor do Instituto do Cérebro, Sidarta Ribeiro, que falou sobre o objetivo do site, 

público-alvo, entre outros assuntos (APÊNDICE 4). 



47 
 

A Avaliação Cooperativa Individual foi realizada no Instituto do Cérebro, com 

oito usuários (alunos de Pós-graduação e servidores Técnicos Administrativos do 

Instituto do Cérebro da UFRN). Para esta avaliação foram selecionadas oito tarefas: 

i) acessar a Página Principal do site do Instituto do Cérebro; ii) localizar o telefone e 

o endereço do Instituto do Cérebro; iii) localizar a página de alunos do Mestrado do 

Instituto do Cérebro; iv) localizar a página do grupo de pesquisa de um Professor e 

ver os membros do grupo; v) localizar a página de disciplinas da graduação 

oferecidas no semestre 2015; vi) acessar a página de notícias; vii) verificar se há 

eventos futuros; viii) encontrar os softwares Speechgraphs e MouseLabTracker. 

Todos os participantes realizaram as tarefas utilizando o mesmo equipamento 

(notebook), que tinha como configurações: processador Intel(R) Core(TM) i5-2450M 

CPU 2.50GHz; Memória RAM 4,00 GB; Sistema Operacional Windows de 64 Bits. A 

velocidade da Internet era de, aproximadamente, 16.6 Mbps para download e 3.18 

Mbps para upload. Para registar, os comentários em áudio, o vídeo e imagens das 

telas navegadas pelo usuário, foi utilizado o software Camtasia Studio versão 8 Trial 

que permite a gravação, possibilitando, assim, a análise posteriormente. Após cada 

usuário concluir a Avaliação Cooperativa Individual, foi aplicado um Questionário de 

Satisfação (APÊNDICE 3). 

 

4.1 CARDSORTING 

 

O Cardsorting é um método rápido, barato e seguro que serve de entrada 

para o processo de estruturação da informação.  

A técnica consiste em entregar ao usuário alguns cartões, cada um deles 

representando um conteúdo do sistema, e solicitar que ele (usuário) os organize em 

rótulos, formando categorias. 

O objetivo é gerar uma estrutura global da informação ou avaliar uma 

estrutura existente, aumentando a probabilidade do usuário encontrar informações 

enquanto estiver navegando. 

Para Maurer e Warfel (2004) o Cardsorting permite entender como os 

usuários reais categorizam as informações disponíveis, identificando qual 

terminologia é a mais usual, qual pode gerar confusões e que termos são mais 

difíceis de categorizar.  
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Segundo Rosenfeld e Morville (2006) o Cardsorting possui duas variantes 

básicas: as formas aberta e fechada. Na forma aberta os participantes recebem 

cartões em branco e é mais usada para levantamento/descoberta de termos. Na 

forma fechada os cartões já estão rotulados sendo a forma mais utilizada para 

validação de estruturas e de uso mais comum. Entre essas duas opções pode-se 

utilizar formas híbridas, mais fechadas ou mais abertas, balanceadas de acordo com 

as necessidades de cada projeto. 

 

4.2 AVALIAÇÃO COOPERATIVA 

 

De acordo com Monk (et al., 1993) a Avaliação Cooperativa é um método 

que pode ser utilizado para avaliar qualquer protótipo ou sistema implementado, com 

o intuito de identificar problemas de Usabilidade, através da interação entre os 

designers e os usuários. A técnica estimula as equipes de design e usuários 

colaborarem a fim de identificar problemas de Usabilidade e suas soluções. 

Segundo Monk (et al., 1993) 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. 

Ainda, segundo Monk et al. (1993), para que uma metodologia de avaliação 

possa ser considerada de caráter cooperativo, deve ter os seguintes pré-requisitos 

ou procedimentos: 1) identificar e recrutar os usuários com perfil do usuário típico do 

sistema para colaborar na avaliação; 2) especificar tarefas representativas, que 

testam as características do sistema, e ainda, elaborar um roteiro com todas as 

perguntas que serão feitas aos usuários; 3) gravar e fazer anotações durante a 

verbalização dos problemas encontrados na interface por cada usuário, e discutir ao 

final de cada sessão sobre questões levantadas durante a avaliação; 4) o avaliador 

deve analisar as informações obtidas, com base nas suas anotações e gravações, e 

elaborar um relatório sobre os problemas identificados e recomendações para a 

melhoria do sistema. 

Através da interação entre os designers e os usuários, a informação é 

extraída, possibilitando conhecer o processo de pensamento e as ações destes 

utilizadores (MONK et al., 1993). 
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Pela avaliação cooperativa é possível identificar, durante a interação entre 

os usuários do sistema e as equipes de projeto, os pontos que devam ser 

melhorados ou alterados na interface do protótipo ou sistema avaliado. 

 

4.2.1 Avaliação Cooperativa em Grupo 

 

A Avaliação foi denominada de Avaliação Cooperativa em Grupo, pois se 

baseou na técnica de Avaliação Cooperativa. Porém, ao invés de ser realizada com 

um único participante por vez, como sugere a técnica, foi realizada com um grupo de 

seis participantes. 

A avaliação em grupo foi realizada em quatro sessões, e colaborou, 

principalmente, para a identificação de falhas na interface gráfica e na Arquitetura da 

Informação do site do Instituto do Cérebro. 

 

4.2.2 Avaliação Cooperativa Individual 

 

Individualmente, os usuários realizaram tarefas representativas, junto ao 

moderador, no site do Instituto do Cérebro, de acordo com a técnica de Avaliação 

Cooperativa descrita anteriormente. 

 

4.3 ENTREVISTAS 

 

Segundo Farias (2002) entrevista é o encontro entre duas pessoas, com o 

objetivo de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

utilizando-se para isto de uma conversação de natureza técnico-profissional. É um 

procedimento utilizado na investigação social para coleta de dados, com a finalidade 

de fornecer subsídios para diagnósticos, análises, pesquisas, ou mesmo com a 

finalidade de discutir e buscar soluções para alguma problemática de natureza 

social.  

De acordo com Gil (1999, p. 117) entrevista é “uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 
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Para Marconi e Lakatos (2003, p. 198) e Gil (1999, p. 118-119) as vantagens 

e limitações da entrevista baseiam-se em: a) Vantagens – não exige que a pessoa 

entrevistada saiba ler e escrever; oferece flexibilidade, pois o entrevistador pode 

esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às 

circunstâncias em que se desenvolve a entrevista; possibilita captar a expressão 

corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de voz e ênfase nas respostas; há 

possibilidades de conseguir informações mais precisas, podendo ser comprovadas, 

de imediato, as discordâncias; possibilita a obtenção de dados referentes aos mais 

diversos aspectos da vida social, como também a obtenção de dados em 

profundidade acerca do comportamento humano; os dados obtidos são suscetíveis 

de classificação e de quantificação; b) Limitações – os custos com o treinamento de 

pessoal e para aplicação das entrevistas; pequeno grau de controle referente a uma 

situação de coleta de dados; geralmente ocupa muito tempo; incompreensão do 

entrevistador sobre o significado das perguntas; a falta de motivação do entrevistado 

para responder as perguntas; inadequada compreensão do entrevistado do 

significado das perguntas; inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para 

responder adequadamente; disposição do entrevistado em fornecer as informações 

necessárias; influência exercida, consciente ou inconscientemente, pelo 

pesquisador, devido ao seu aspecto físico, suas atitudes, ideias, opiniões, etc.; 

fornecimento de repostas falsas ou retenção de dados importantes receando que a 

identidade do entrevistado seja revelada. 

 

4.4 QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO 

 

De acordo com Gil (1999, p.128), questionário é uma “técnica de 

investigação composta por questões apresentadas por escrito às pessoas”, e tem 

como objetivo conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc.  

Um questionário é um instrumento extremamente útil quando um 

investigador pretende recolher informação sobre um determinado tema. A 

importância dos questionários passa também pela facilidade com que se interroga 

um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. Estes 

podem ser de natureza social, econômica, familiar, profissional, relativos às suas 
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opiniões, à atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas 

expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um 

acontecimento ou de um problema (Gil, 2008). 

Goldenberg (1997, p.34) e Gil (2008) concordam que a utilização de 

questionário apresenta algumas vantagens, como: a) possibilita atingir grande 

número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito 

extensa; visto que o questionário pode ser enviado por correio, e-mail, 

disponibilizado na Internet; b) garante anonimato nas respostas; c) as frases 

padronizadas garantem maior uniformidade para a mensuração; d) menor pressão 

para uma resposta imediata, o pesquisado pode pensar com calma; e) não expõe os 

pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado; entre 

outras vantagens. 

Goldenberg (1997, p. 34) e Gil (2008, p. 122) também concordam que o 

questionário enquanto instrumento de pesquisa também apresenta limitações tais 

como: a) não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolverão 

devidamente preenchido, o que pode implicar em significativa diminuição da 

representatividade da amostra; b) a estrutura rígida impede a expressão de 

sentimentos; c) exclui pessoas que não sabem ler ou escrever; d) impede auxílio ao 

informante quando este não entende corretamente as instruções ou perguntas; e) 

proporciona resultados bastante críticos em relação à subjetividade, pois os itens 

podem ter significados diferentes para cada sujeito pesquisado. 

Depois de explorar a fundamentação metodológica, objeto deste capítulo, 

prosseguiremos com a explanação do estudo detalhando a análise e discussão dos 

resultados no capítulo seguinte. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos por meio do emprego de 

métodos e técnicas com os sujeitos da pesquisa. Ressalta-se que Santa Rosa e 

Moraes (2012b) apontam a necessidade de se aplicar o conceito da “triangulação” 

na pesquisa em design de interfaces, no intuito de chegar a resultados e conclusões 

mais realistas. 

 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO CARDSORTING 

 

A técnica Cardsorting (FIGURA 25) foi aplicada na sala da administração do 

Instituto do Cérebro no dia 11 de abril de 2014. Para realização do Cardsorting o 

mediador convidou seis participantes que se disponibilizaram a colaborar com a 

aplicação da técnica, sendo estes, bibliotecária, professor, administradora, 

secretária, jornalista e aluno. O objetivo da atividade foi de reformular o menu atual 

do site do Instituto do Cérebro e teve uma duração de aproximadamente uma hora. 

 

Figura 25 – Aplicação da Técnica Cardsorting 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A forma de realização do Cardsorting, ocorreu de maneira aberto-fechada. A 

forma aberta permitiu que novos cartões tipo post it com sugestões de novos menus 

ou itens dos menus fossem sendo incluídos ao decorrer das discussões do grupo. E 

fechada, pois todos os menus e os itens de cada menu já existentes, foram descritos 
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em cartões tipo post it e espalhados em cima de uma mesa (FIGURA 26) para que 

os participantes pudessem discutir e relacionar esses cartões.  

 

Figura 26 – Aplicação da Técnica Cardsorting 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Inicialmente foi explicado o objetivo da aplicação da técnica Cardsorting e 

como funcionava. Os participantes foram informados que todo o processo seria 

gravado em áudio, fotografado e que também seriam feitas algumas anotações. 

O mediador espalhou os cartões tipo post it em cima de uma mesa e uma 

das participantes comentou que na sua opinião o menu do site deveria ser 

enxugado, reduzindo os menus desnecessários e integrando os itens que seriam 

mantidos em outros menus. 
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Figura 27 – Aplicação da técnica Cardsorting 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para diferenciar o menu principal dos submenus e itens dos menus foram 

utilizados cartões (post it) nas cores rosa e amarelo. Após isso, os participantes 

começaram a pegar os cartões na mesa e agrupá-los em categorias (FIGURA 27) 

que foram sendo modificadas durante o processo. Algumas vezes ficava decidido 

pelos participantes da técnica Cardsorting, que um determinado item do menu seria 

excluído ou teria a nomenclatura modificada, e em seguida, esse item de menu ou 

nomenclatura, já discutido anteriormente, voltava à discussão e era realocado para 

outra categoria. 

 

Figura 28 – Menu principal do site do Instituto do Cérebro 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
A Figura 28 ilustra o menu principal do site atual do Instituto do Cérebro 

atualmente. Durante a aplicação da técnica Cardsorting os participantes sugeriram 

algumas modificações. 

 

Figura 29 – Esboço do menu principal reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 29 ilustra um esboço do menu principal, criado com base nas 

sugestões apresentadas pelos participantes durante a aplicação da técnica 

Cardsorting. 

 

Figura 30 – Menu „O Instituto‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Todos os participantes concordaram que o menu „O Instituto‟ (FIGURA 30) é 

relevante e que deve permanecer, inclusive com a mesma nomenclatura. Mas, foram 

sugeridas algumas modificações nos itens do menu „O Instituto‟.  

Na visão do grupo, deveria alterar a nomenclatura do item „História‟ para 

„Quem somos‟, que parece ser um termo mais adequado para atrair o usuário para 

conhecer quem é o Instituto do Cérebro. 

O submenu „Membros‟ foi bastante discutido, se chegando a um consenso 

que deveria excluir esse submenu, e também poderia criar duas novas categorias 

que são „Equipe Administrativa‟ e „Equipe Acadêmico-Científica‟.  

Segundo os participantes, deveria incluir na categoria „Equipe 

Administrativa‟, os funcionários do Instituto que desempenham atividades 

administrativas (secretárias, administradora, etc.). Na opinião de um dos 

participantes, „Corpo Técnico‟ são as pessoas técnico-científicas. Então, este 

sugeriu excluir o item „Corpo Técnico‟ e criar as novas categorias. Sugestão esta 

que foi bastante discutida e bem aceita por todos os participantes. 

O submenu „Equipe Acadêmico-Científica‟, deveria englobar as categorias 

„Professores‟, „Pós-doutorandos‟, „Doutorandos‟, „Mestrandos‟, „Técnicos‟, „Iniciação 

Científica‟, „Colaboradores‟ e „Visitantes‟ (categoria que anteriormente estava 

agrupada no menu „Pesquisa‟ e se denominava „Pesquisador Visitante‟). 

Ainda, segundo os participantes, deveria incluir na categoria „Técnicos‟, os 

funcionários que desempenham atividades técnicas (veterinária, técnicos de 

laboratórios, etc.), sejam eles efetivos da UFRN ou terceirizados. Atualmente, os 
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funcionários efetivos da UFRN, sejam os administrativos ou técnicos, estão todos 

incluídos na categoria „Corpo Técnico‟, e os funcionários terceirizados não são 

mostrados no site. 

Os participantes também opinaram que deveria excluir a categoria 

„Residentes‟, pois o Instituto do Cérebro não possui um programa de residência. 

Foi sugerido, ainda, que no formulário da página „Contato‟, que pode ser 

acessado através do menu „O Instituto‟, seja incluída uma caixa de seleção com 

todos os contatos dos setores do Instituto do Cérebro, de modo que o usuário possa 

escolher o setor ao qual deseja enviar sua mensagem. 

A Figura 31 ilustra um esboço do menu „O Instituto‟, baseado nas sugestões 

apresentadas pelo grupo durante a aplicação da técnica Cardsorting. 

 

Figura 31 – Esboço menu „Instituto‟ reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Voz do usuário:  

“A nomenclatura „Quem somos‟ é mais adequada e mais convidativa para atrair o 
usuário a conhecer quem é o Instituto do Cérebro do que „História‟”. 

 

A Figura 32 ilustra um esboço do submenu „Equipe Acadêmico-Científica‟, 

criado com base nas sugestões apresentadas pelos participantes durante a 

aplicação da técnica Cardsorting. 
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Figura 32 – Esboço da opção „Corpo Acadêmico Científico‟ do menu „Instituto‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os participantes sugeriram remover o menu „Ensino‟ (FIGURA 33) e incluir 

as opções „Graduação‟ e „Pós-Graduação‟ diretamente no menu principal, 

diminuindo um clique para acessar essas opções.  

 

Figura 33 – Menu „Ensino‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Voz do usuário:  

“Deve remover ensino e colocar as opções Graduação e Pós-graduação diretamente 
no menu principal, diminuindo assim um clique”. 
 

Um dos participantes sugeriu remover do site, o menu „Graduação‟ (FIGURA 

34), mas outros participantes explicaram que existe o eixo temático da Graduação 

em Neurociências, ressaltando a importância de manter informações sobre a 

Graduação no site. Então, o grupo de participantes considerou que a melhoria opção 

seria mover opção „Graduação‟, que antes era um submenu da opção „Ensino‟, para 

o menu principal do site do Instituto do Cérebro. 
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Sugeriram também, que „Professores‟, deveria ser removido, visto que os 

professores já são exibidos no menu „O Instituto‟. 

 

Figura 34 – Opção „Graduação‟ no menu „Ensino‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para o item „Apresentação‟, a sugestão foi manter esta opção no menu 

‘Graduação‟, e ainda, incluir na página de „Apresentação‟ os contatos da graduação 

e infraestrutura, eliminando assim, as opções „Contato da Graduação‟ e „Infra-

estrutura‟. Foi sugerido, também, incluir os contatos da graduação na página de 

contato geral no menu ‘O Instituto‟. 

Quanto aos itens do submenu „Disciplinas‟, as opções „Oferecidas‟, „Todas 

as disciplinas‟ e „Horários‟, foi sugerido concentrar todas as informações em 

„Disciplinas‟, criando uma única página, com uma estrutura que permita o usuário 

visualizar as disciplinas oferecidas no semestre com seus horários, e ainda, todas as 

disciplinas da grade curricular com as informações dos períodos em que a disciplina 

foi oferecida. Com isso, seriam eliminados alguns cliques e tornaria o menu 

‘Graduação‟ mais objetivo. 

De acordo com os participantes da técnica Cardsorting, a opção „Links da 

graduação‟ deveria permanecer dentro do menu „Graduação‟, alterando apenas a 

nomenclatura para ‘Links Úteis‟, e também, deveria alterar a interface gráfica da 

página, para que fique mais atrativa. 

E por fim, foi sugerido alterar a nomenclatura da opção „Dúvidas da 

graduação‟ para „Perguntas frequentes‟. 

 



59 
 

Figura 35 – Esboço do menu „Graduação‟ reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 35 ilustra um esboço do menu „Graduação‟, criado com base nas 

sugestões apresentadas pelos participantes durante a aplicação da técnica 

Cardsorting. 

 

Figura 36 – Opção „Pós-Graduação‟ do menu „Ensino‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com os participantes, deveria mover o submenu „Pós-Graduação‟ 

(FIGURA 36), para o menu principal. O grupo de participantes da técnica 

Cardsorting, também sugeriu criar uma página „Apresentação‟ para a Pós-

Graduação.  

 

Figura 37 – Esboço do menu „Pós-Graduação‟ reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 37 ilustra um esboço do menu „Pós-Graduação‟, criado com base 

nas sugestões apresentadas pelos participantes durante a aplicação da técnica 

Cardsorting. 

 

Figura 38 – Menu „Pesquisa‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De acordo com os participantes os menus „Pesquisa‟ (FIGURA 38) e 

„Extensão‟ devem permanecer no menu principal por fazerem parte do tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Mas, o menu „Pesquisa‟ que antes era a segunda opção do 

menu, foi movido para depois de Pós-Graduação (quarta opção do menu). 

Não foi feita nenhuma alteração nos itens „Grupos de Pesquisa‟ e 

„Publicações‟, que permaneceram dentro do menu „Pesquisa‟. 

A categoria „Pesquisador Visitante‟, na opinião dos participantes, deveria ser 

removida do menu ‘Pesquisa‟ e incluída no submenu „Equipe Acadêmico-Científica‟ 

do menu „O Instituto‟, e ainda, sugeriram alterar a nomenclatura para „Visitante‟.  

Na visão de um dos participantes, “nem todos que visitam o Instituto do 

Cérebro são Pesquisadores visitantes. É preciso saber distinguir. Algumas vezes 

são alunos de Pós-Doutorado ou colaboradores que são de outras instituições e vem 

fazer algum experimento no Instituto do Cérebro da UFRN. O Pesquisador visitante 

é alguém que tem status de Pesquisador em uma Instituição e está passando uma 

temporada em outra Instituição. É alguém que tem uma bolsa do CNPq ou da 

Capes, ou alguém que vem pelo programa Ciências sem Fronteiras de Pesquisador. 

Além do mais, tem que ter uma carreira por trás que dá esse status de Pesquisador. 

Temos que ter cuidado para não parecermos o que não somos, e saber diferenciar 

bem o papel que cada um está exercendo”. 

 

Figura 39 – Esboço do menu „Pesquisa‟ reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 39 ilustra um esboço do menu „Pesquisa‟, criado com base nas 

sugestões apresentadas pelos participantes durante a aplicação da técnica 

Cardsorting. 
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Figura 40 – Menu „Extensão‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No menu „Extensão‟ (FIGURA 40), foi sugerida somente uma alteração pelos 

participantes. O grupo sugeriu remover o item „Contato‟, visto que os contatos 

deverão ser exibidos na página de „Apresentação‟ e no contato do menu „O Instituto‟. 

 

Figura 41 – Esboço do menu „Extensão‟ reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 41 ilustra um esboço do menu „Extensão‟, criado com base nas 

sugestões apresentadas pelos participantes durante a aplicação da técnica 

Cardsorting. 

 

Figura 42 – Menu „Notícias‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Não foram sugeridas alterações para o menu „Notícias‟ (FIGURA 42). 

 

Figura 43 – Menu „Eventos‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No menu „Eventos‟ (FIGURA 43) foi sugerido remover as categorias „A 

realizar‟ e „Realizados‟, e que seja criada uma na nova página de eventos com um 

calendário, no qual o usuário possa visualizar um evento clicando no mês desejado. 
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Figura 44 – Esboço menu „Eventos‟ reformulado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 44 ilustra um esboço do menu „Eventos‟, sem as categorias „A 

realizar‟ e „Realizados‟, como sugerido pelos participantes da técnica Cardsorting. 

 

Figura 45 – Menu „Oportunidades‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Voz do usuário:  

“Uma notícia pode não ser uma oportunidade, mas uma oportunidade é uma 
notícia”. 

 

Atualmente, o menu „Oportunidades‟ (FIGURA 45), permite o usuário 

acessar uma página de divulgação de vagas de estágio, vagas para bolsistas, 

concursos, entre outras oportunidades. 

A maioria dos participantes entraram em um consenso que o menu 

„Oportunidades‟ deve ser removido do site. Na visão do grupo, não é necessário que 

as oportunidades estejam fixas no menu. Quando existir uma oportunidade, essa 

deve ser divulgada por meio de notícias. 

Outra opção sugerida por um dos participantes, que inicialmente não 

concordou com o pensamento de excluir a página de oportunidades, foi que 

„Oportunidades‟ fossem realocadas para o menu „O Instituto‟. 

 

Figura 46 – Menu „Ferramentas Livres‟ 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O grupo sugeriu remover o menu „Ferramentas Livres‟ (FIGURA 46) e 

realocar os softwares desenvolvidos pelo Instituto do Cérebro na página do grupo de 



63 
 

pesquisa que os desenvolveu. As demais opções foram consideradas 

desnecessárias por parte do grupo que participou da técnica Cardsorting para 

definição do novo menu. 

Alguns dos participantes mencionaram que não consideram a nomenclatura 

„Ferramentas Livres‟ adequada para agrupar os softwares desenvolvidos pelo 

Instituto do Cérebro. Na visão deles os os usuários podem não entender o que está 

dentro do menu 'Ferramentas livres'. 

Na opinião do grupo o submenu „Teste de Associação Implícita‟, que é um 

link para um teste em um site externo, deve ser removido, pois não tem relação com 

o Instituto do Cérebro da UFRN. 

O submenu „GLPI – Chamados Internos‟, que é um link para um sistema de 

abertura de chamados de suporte interno, também deve ser removido, pois é uma 

ferramenta de uso interno dos funcionários do Instituto do Cérebro. 

Quanto aos softwares ‘SpeechGraphs‟ e „MouseLabTracker‟, a sugestão do 

grupo foi manter essas duas páginas nos respectivos grupos de pesquisa do 

responsável pela ferramenta. 

Sendo assim, de acordo com a visão do grupo de colaboradores, e por meio 

da aplicação da técnica Cardsorting, várias alterações foram realizadas. Alguns 

conteúdos existentes foram excluídos ou tiveram a nomenclatura alterada, bem 

como, novos menus principais e itens dos menus foram incluídos.  

A Figura 47 ilustra através de um mapa, o resultado da organização do 

conteúdo do menu do site do Instituto do Cérebro após a aplicação da técnica 

Cardsorting. 
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Figura 47 – Mapa do site após as recomendações de alterações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Através das entrevistas com o Diretor do Instituto do Cérebro (APÊNDICE 4) 

e com as secretárias de Graduação (APÊNDICE 5) e Pós-Graduação (APÊNDICE 6) 

foi possível identificar informações que não estão disponíveis no site, e informações 

que precisam ser mais detalhadas para que as pessoas interessadas no Instituto do 

Cérebro possam sanar suas dúvidas, apenas com o acesso ao site. 

Após uma análise das entrevistas verificou-se que algumas informações 

devem ser melhoradas, visto que as pessoas estão frequentemente querendo saber:  

 se o Instituto do Cérebro trata das doenças do Cérebro em seres 

humanos;  

 como faz para se inscrever na Pós-Graduação;  

 quais as linhas de pesquisas da Pós-Graduação e do que cada uma trata; 

como ingressar na Graduação, seja como aluno regular ou especial;  

 como podem se inscrever em componentes curriculares ofertados na 

Graduação;  

 quais os módulos da Graduação e respectivos horários ofertados no 

semestre da ocasião. 

A inclusão e/ou detalhamento dessas informações, podem facilitar o 

entendimento dessas questões somente com o acesso ao site, e consequentemente 

reduzir o número contatos por telefone, e-mail ou até mesmo pessoalmente. 

 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA EM GRUPO 

 

A Avaliação foi denominada de Avaliação Cooperativa em Grupo (FIGURA 

48), pois teve como base a técnica de Avaliação Cooperativa, mas ao contrário do 

que sugere a técnica (um participante por vez), foi realizada em grupo com seis 

participantes interagindo com o moderador. Assim, dessa forma, foi possível captar 

a opinião de um grupo de usuários que colaboram com a manutenção do site, como 

por exemplo, a jornalista, no ensejo de reuniões com a administração para 

discussão de melhorias no site do Instituto. 
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Figura 48 – Avaliação Cooperativa em Grupo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foram selecionadas cinco tarefas (FIGURA 49) para realização da 

avaliação: i) acessar a página inicial do site do Instituto; ii) acessar a página „história‟ 

do menu „O Instituto‟; iii) acessar a página „Contatos‟ do menu „O Instituto‟; iv) 

acessar a página „notícias‟; v) acessar a página „eventos‟. 

 

Figura 49 – Fluxograma das atividades da Avaliação Cooperativa em Grupo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dentre as sugestões dos usuários para a página inicial, destacamos: 

 incluir a nova marca e identidade visual do ICe e a nova marca da UFRN; 

 harmonizar e combinar as cores do site com as cores da nova marca e 

identidade visual do ICe, criando um padrão para todas as páginas do 

site; 

 incluir efeito de mouse-hover nos objetos (mudar a aparência quando o 

mouse fica em cima de um objeto); 

 incluir no topo da página, uma imagem de fundo relacionada às pesquisas 

do cérebro; 

 criar um espaço na página inicial para incluir os links de alguns blogs 

existentes no Instituto do Cérebro; 

 criar um espaço na página inicial para as redes sociais (facebook, 

youtube, flickr, rss); 

 remover a barra de atualizações da lateral direita, visto que as 

atualizações já são exibidas nas seções da página principal; 

 incluir miniaturas das imagens do slide show na lateral do slide para que o 

usuário possa selecionar a imagem desejada; 

 incluir um campo de busca na página inicial; 

 melhorar a interface gráfica da seção de publicações; 

 traduzir os títulos e resumos das publicações para o idioma português; 

 melhorar a interface gráfica da seção de notícias; 

 melhorar a interface gráfica da seção de eventos e diminuir o número de 

eventos exibidos na página principal; 

 realocar para outro lugar as logomarcas dos parceiros; 

 alterar a nomenclatura da seção „Novidades‟ e do menu „Notícias‟ da 

página inicial para „Sala de Imprensa‟; 

 criar dentro do o menu „Sala de Imprensa‟ (atualmente „Notícias‟) duas 

categorias chamadas „ICe na Mídia‟ (que é a produção jornalística do 

Instituto) e „Notícias do ICe‟ (que é a repercussão do que a imprensa 

publica sobre o ICe); 

 exibir de forma alternada, as últimas atualizações das categorias „ICe na 

Mídia‟ e „Notícias do ICe‟ dentro da seção „Sala de Imprensa‟ (atualmente 

„Notícias‟) da página inicial. 



68 
 

Na página „História‟ do menu ‘O Instituto’ foram feitas as seguintes 

sugestões: 

 alterar a nomenclatura „história‟ para „Quem somos‟; 

 criar uma interface gráfica mais atraente que estimule o usuário a conhecer 

quem é o Instituto do Cérebro. 

 

Na página de contato do menu „O Instituto‟ foram sugeridas as seguintes 

alterações: 

 corrigir o formulário de e-mail que não está funcionando (FIGURA 50); 

 criar um formulário funcional, que informe uma mensagem ao usuário quando 

a mensagem tiver sido enviada, ou caso ocorra algum erro, mostrar uma 

mensagem de erro padronizada. 

 

Figura 50 – Erro do formulário de e-mail 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a página de „Notícias‟ (FIGURA 51) os usuários sugeriram: 

 exibir somente o título da notícia e a data de publicação; 

 remover barra lateral de „últimas atualizações‟. 
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Figura 51 – Todas as notícias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na página de exibição de uma notícia (FIGURA 52) foram feitas as seguintes 

sugestões: 

 remover a aparência de hiperlink do título da notícia; 

 exibir a data de publicação acima do título removendo a nomenclatura 

„data da publicação‟; 

 exibir a notícia com alinhamento à esquerda e não justificado, como é 

atualmente; 

 a nomenclatura site no fim da página só deverá ser exibida caso haja um 

link disponível para a notícia; 

 incluir uma opção de compartilhar a notícias em redes sociais. 
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Figura 52 – Notícia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por último, para a página de „Eventos‟, os usuários sugeriram:  

 criar uma agenda mensal para que o usuário possa ver os eventos de um 

mês específico; 

 incluir uma busca por palavras-chave na página de eventos; 

 exibir os eventos do mês vigente na página de eventos; 

 ao clicar em um evento, o mesmo deve ser exibido de maneira resumida e 

não com o formato de texto, como é apresentando atual. 

 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA INDIVIDUAL 

 

A Avaliação Cooperativa Individual (FIGURA 53) foi realizada por oito 

participantes com faixa etária predominante entre 21 e 50 anos, membros do 

Instituto do Cérebro. Os participantes do estudo representavam os alunos de Pós-

Graduação e servidores técnico-administrativos. As avaliações foram realizadas no 

mês de janeiro do corrente ano e período de recesso acadêmico na instituição, por 

este motivo, não houve a participação dos servidores docentes. Com relação ao 

conhecimento em língua inglesa, três participantes declararam ter pouco ou nenhum 

conhecimento. Todos os participantes afirmaram ter utilizado o site mais de quatro 

vezes, tendo feito o uso por meio de computador de mesa.  
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Figura 53 – Avaliação Cooperativa Individual do site do ICe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

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

explicação acerca do propósito da Avaliação Cooperativa, da confidencialidade das 

gravações e uso acadêmico das opiniões recolhidas. Além disso, responderam a um 

questionário sóciodemográfico (APÊNDICE 2), receberam um roteiro (APÊNDICE 1) 

com as tarefas a serem realizadas e assinaram o Termo de Consentimento 

(APÊNDICE 7), sendo esclarecidos dos objetivos da pesquisa e da possibilidade de 

interromper a avaliação a qualquer momento, caso desejassem.  

Os nomes dos sujeitos da pesquisa foram substituídos por identificadores 

para preservar suas identidades, sendo identificados de U1 a U8 (TABELA 1), 

conforme ordem de realização da avaliação cooperativa individual. 
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Tabela 1 – Identificação dos participantes da Avaliação Cooperativa Individual  

PARTICIPANTES 

ID FAIXA ETÁRIA SEXO VÍNCULO 

U1 De 31 a 40 anos Feminino Servidor técnico-
administrativo 

U2 De 31 a 40 anos Masculino Aluno de Doutorado 

U3 De 21 a 30 anos Feminino Servidor técnico-
administrativo 

U4 De 41 a 50 anos Masculino Servidor técnico-
administrativo 

U5 De 21 a 30 anos Masculino Aluno de Mestrado 

U6 De 21 a 30 anos Masculino Servidor técnico-
administrativo 

U7 De 21 a 30 anos Feminino Aluna de Doutorado 

U8 De 21 a 30 anos Masculino Aluno de Mestrado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Durante a avaliação os usuários explicaram, falando ou pensando em voz 

alta, o que estavam fazendo, e o observador registrou a realização das tarefas 

(FIGURA 54) pelos usuários em áudio, vídeo e fez anotações sobre o 

comportamento inesperado e os comentários dos usuários sobre o sistema, e ainda, 

questionou ativamente cada usuário com relação às suas intenções e expectativas. 

Isto forneceu informações qualitativas sobre as dificuldades que os usuários 

experimentaram e as características ou elementos de interface que dão origem a 

estes problemas.  

 

Figura 54 – Fluxograma das tarefas da Avaliação Cooperativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.4.1 Resultados da Tarefa “Acessar página principal” 

 
A primeira tarefa realizada foi “acessar a página principal” do site do ICe. 

Esta tarefa foi completada por todos os usuários, mas apenas cinco desses usuários 

sugeriram melhorias e apontaram o que consideram ser problemas. Os outros três 

mencionaram que gostam muito do site e que não mudariam nada na página inicial. 

Os problemas verificados foram: 

 a página inicial é pouco atrativa e a cor verde do cabeçalho é muito 

monocromática, e tem muitas informações; 

 ausência de uma informação sobre o que é o Instituto do Cérebro na 

página principal (uma breve descrição), para as pessoas que não sabem 

o que é o Instituto; 

 os eventos deveriam ter uma chamada mais atrativa, que não fosse 

somente em formato de texto; 

 ausência de um menu de „acesso rápido‟, para exibir o que é mais 

acessado, de maior interesse dos usuários; 

 slide show é muito grande e a transição é muito rápida; 

 os títulos e resumos do slide show e das publicações devem ser exibidos 

na língua portuguesa; 

 o mapa do site torna o rodapé muito extenso, com muitas informações. 

  

Voz do usuário:  

“É injusto as publicações estarem em inglês”. 

 

5.4.2 Resultados da tarefa "Localizar o endereço e telefone do ICe" 

 

Todos os sujeitos completaram a segunda tarefa – localizar o endereço e o 

telefone do ICe, mas alguns dos usuários tiveram dificuldade para localizar o 

telefone. O endereço está localizado no cabeçalho e no rodapé do site do ICe 

(FIGURAS 55 e 56), e o telefone é exibido apenas no rodapé. Porém, alguns dos 

usuários procuraram essas informações, primeiramente, na página „Contato‟. Após 

verificarem que não existiam as informações desejadas na página „Contato‟, foram 

buscar a informação em outras páginas do site.  
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Figura 55 – Endereço no cabeçalho do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao final desta tarefa, os sujeitos recomendaram incluir o endereço e telefone 

na página „Contato‟, e ainda, exibir na página contatos as pessoas responsáveis 

pelos setores do Instituto do Cérebro, como por exemplo, quem é o diretor, que é o 

responsável pela administração e os contatos dessas pessoas. Os sujeitos 

pesquisados ainda verificaram que: 

 a nomenclatura „Phone‟ (FIGURA 56) está em Inglês; 

 ausência de um organograma que ilustre a estrutura do Instituto, e quem 

é o responsável por cada setor e os seus contatos; 

 o telefone deveria estar no cabeçalho do site junto com o endereço; 

 o corpo da fonte do endereço e do telefone é muito pequeno. 

 

Figura 56 – Rodapé do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Voz do usuário: 

“Os telefones poderiam ter mais destaque e estar em um lugar mais visível”. 
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“Aqui na página de contato, só tem um mapa. Deveria ter o endereço escrito e o 
telefone na página de contato”.  

“Poderia ter algum local que mostre o organograma e quem são os responsáveis por 
cada setor, para quando alguém precisar entrar em contato, saber pra onde vai ligar 
e com quem vai falar”. 
 

5.4.3 Resultados da tarefa "Localizar os alunos de Mestrado do ICe" 

 

A terceira tarefa – localizar os alunos de Mestrado do ICe, foi concluida com 

facilidade pelos sujeitos, que por sua vez, consideraram que localizar a página dos 

alunos de mestrado e de outros membros no site do ICe é muito fácil e intuitivo. Para 

acessar esta página, é necessário clicar no menu „O Instituto‟, depois clicar no 

submenu „Membros‟, e em seguida clicar em „Mestrandos‟. Nesta tarefa foram 

apontados os seguintes problemas: 

 ausência de algumas informações e fotos de alguns mestrandos (FIGURA 

57); 

 ausência de um campo de busca para procurar os alunos digitando o 

nome;  

 aumentar o tamanho do corpo da fonte das informações.  

 

Figura 57 – Página dos Mestrandos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Voz do usuário:  

“A forma como está organizada, com poucas informações, mas informações 
necessárias, é suficiente para não expor demais o aluno e nem faltar informação 
para quem procura os alunos”. 

“Essas informações que estão faltando de alguns mestrandos, passam uma 
impressão de que não terminaram de trabalhar no site antes de adicionar as 
pessoas”. 
 

5.4.4 Resultados da tarefa "Encontrar o grupo de pesquisa de um Professor e 

visualizar os membros do grupo" 

 

Todos os usuários desempenharam com êxito a quarta tarefa – encontrar o 

grupo de pesquisa de um professor e visualizar os membros do grupo.  

Para realizar essa tarefa é necessário clicar no menu „Pesquisa‟, e depois, 

em „Grupos de Pesquisa‟. 

 

Figura 58 – Grupos de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



77 
 

Na percepção da maioria dos usuários, a página dos grupos de pesquisa 

(FIGURA 58) está bem organizada. No entanto, foram feitas algumas observações: 

 as barras cinza com letras na cor branca são muito ilegíveis; 

 ao invés de exibir uma lista detalhada de todos os grupos de pesquisa, 

deveria exibir uma página, com uma lista, contendo somente os nomes 

dos laboratórios e dos seus respectivos responsáveis, para que todos os 

laboratórios sejam exibidos em uma única tela. 

 
 
5.4.5 Resultados da tarefa "Encontrar as disciplinas da graduação oferecidas 

no semestre 2015.1" 

 

A quinta tarefa - encontrar as disciplinas da graduação oferecidas no 

semestre 2015.1, é a que necessita do maior número de cliques (FIGURA 59) para 

que a página seja exibida, ou seja, é necessário clicar no menu „Ensino‟, depois em 

„Graduação‟, em seguida, „Disciplinas‟ e por último em „Oferecidas 2015.1‟. Apesar 

dessa tarefa exigir do usuário um esforço maior que as outras, todos completaram 

com sucesso. Alguns desses usuários verbalizaram que ficaria melhor se diminuisse 

o número de cliques para acessar a página.  

 

Figura 59 – Acesso às disciplinas oferecidas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na percepção dos usuários, a página é bem informativa e útil, mas não há a 

informação de quem é o professor que lecionará a disciplina. Os usuários, ainda, 

verificaram que: 

 a barra de título da disciplina está na cor preta e em outras páginas a 

barra está na cor cinza (FIGURA 60); 

 quando clica em uma disciplina, não tem nenhum botão para voltar para 

tela anterior, somente clicando no botão „voltar‟ do navegador. 
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Figura 60 – Disciplina oferecida 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Voz do usuário:  

“Deveria ter menos abas para clicar, pois essas abas são muito chatas”. 

 

5.4.6 Resultados da tarefa "Acessar a página de notícias" 

 

A realização da sexta tarefa – acessar a página de notícias, foi considerada 

muito intuitiva pelos usuários que participaram da avaliação cooperativa individual. 

Porém, após navegarem pela página e observarem as notícias, seis dos oito 

usuários consideraram que esta página carece de algumas alterações, e fizeram os 

seguintes apontamentos: 

 

Figura 61 – Falhas na página de notícias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 62 – Formatação de notícias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 63 – Link para um arquivo na página de notícias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 ausência da acentuação nas nomenclaturas das migalhas de pão 

(breadcrumbs) e da barra de título da página (FIGURA 61); 

 a data da notícia está muito pequena e com pouco destaque (FIGURA 

61); 

 incluir um campo de busca, para facilitar a pesquisa de uma notícia 

específica, e também, uma busca por data; 

 ausência de fotos para ilustrar as notícias; 

 a formatação das notícias é muito simples e o tamanho do corpo da fonte 

é pequeno; 

 remover o hiperlink do título da notícia quando este não tiver nenhum link 

relacionado (FIGURA 62); 

 se a notícia não estiver em uma página web, esta deve utilizar um 

formato de arquivo tipo o „.pdf‟, para evitar que o usuário não consiga 
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visualizá-la, pois não foi possível abrir a notícia, no formato „.odt‟, na 

máquina que a avaliação foi realizada (FIGURA 63). 

 

Voz do usuário:  

“Eu particulamente gosto muito do modelo do boletim de notícias do site da Agência 
de Comunicação da UFRN - AGECOM. Quando tem uma lista somente com os 
títulos das notícias; sugiro também organizar por mês, pois tem muitas notícias e 
também deveria ter uma busca não só para notícias, mas para o site todo, para as 
publicações, para as pessoas”. 

“Dá uma impressão que tem um link para outro arquivo, mas ao clicar volta para 
mesma página”. 
 

5.4.7 Resultados da tarefa "Verificar se há eventos futuros" 

 
A sétima tarefa – verificar se há eventos futuros foi realizada com sucesso 

por todos os sujeitos. Para realização da tarefa, o usuário deve clicar no menu 

„Eventos‟ e em seguida clicar no item „A realizar‟. Um dos usuários apontou que 

deveria ser criada uma página que não fosse separada em duas categorias, pois o 

enfoque é divulgar os eventos que ainda serão realizados, então quando clicar em 

eventos, já deveria abrir esses eventos que não foram relizados, e os já realizados 

poderiam ser acessados através de um botão „eventos anteriores‟.  

Os usuários, ainda, fizeram outros apontamentos:  

 

Figura 64 – Falhas na página de eventos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 corrigir a nomenclatura da barra de títulos „arealizar‟ (FIGURA 64); 

 ausência de imagens para ilustrar os eventos, um folder ou cartaz. 
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5.4.8 Resultados da tarefa "Encontrar os softwares Speechgraphs e 

MouseLabTracker" 

 
Na última tarefa, foi solicitado aos sujeitos que localizassem os softwares 

SpeechGraphs e MouseLabTracker que estão inseridos no menu „Ferramentas 

Livres‟ do site do Instituto do Cérebro. 

 

Figura 65 – Falhas na página do SpeechGraphs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os problemas verificados nesta tarefa foram os seguintes: 

 o link para fazer download da da documentação e da ferramenta 

SpeechGraphs necessitam de mais destaque na página; 

 as informações da página do SpeechGraphs estão todas em Inglês; 

 alterar a nomenclatura „Ferramentas Livres‟ para „Ferramentas 

Desenvolvidas‟, e incluir essa opção dentro de pesquisa; 

 manter na página somente as ferramentas desenvolvidas pelo ICe. 
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Voz do usuário: 

“Deveria alterar o nome „Ferramentas Livres‟ para „Aplicativos‟ pois o SpeechGraphs 
e o MouselabTracks não são softwares livres, eles têm restrição de uso”. 

“A nomeclatura „Ferramentas Livres‟ não cai bem, sugiro usar somente 
„Ferramentas‟ ou „Softwares’ ou talvez incluir os softwares dentro do menu 
„Pesquisa‟ e classificá-los como „Ferramentas Desenvolvidas‟. 

“Colocaria um item chamado „ferramentas desenvolvidas‟, e ao clicar, abrir uma 
página com uma lista das ferramentas, com o título e uma pequena descrição de 
cada ferramenta. Se algum dia tiverem muitas ferramentas, aí inclui em um 
submenu”. 
 

5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO 

 

No intuito de verificar a satisfação dos usuários, após a Avaliação 

Cooperativa Individual foi aplicado um questionário de satisfação (APÊNDICE 3), 

com os oito sujeitos que participaram da avaliação cooperativa individual, para que 

esses pudessem avaliar algumas questões sobre o site do Instituto do Cérebro.  

Segundo Rubin e Chisnel (2008) “satisfação refere-se às percepções, 

sentimentos e opiniões do usuário sobre o produto”. Nesse mesmo sentindo, Nielsen 

(1993) menciona que “o sistema deve ser agradável em seu uso, de modo que os 

usuários se sintam subjetivamente satisfeitos e gostem do sistema”. 

 

5.5.1 Facilidade para navegar 

 

Gráfico 1 – Percepção dos usuários sobre a facilidade de navegar no site 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Talvez 
12% 

Concordo 
50% 

Concordo 
Totalmente 

38% 
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O Gráfico 1 apresenta a percepção dos usuários com relação à facilidade de 

navegar no site do ICe. Percebe-se no gráfico que a maioria dos usuários 

concordam que é fácil de navegar no site. 

A Tabela 2 apresenta, de forma detelhada as respostas de cada sujeito da 

pesquisa.  

 

Tabela 2 – Percepção dos usuários sobre a facilidade de navegar no site 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre as justificativas dadas por alguns dos usuários, por julgarem que o site 

do ICe é fácil de navegar, estão: “o site usa um modelo de menu que é um modelo 

muito usado em sites. O menu abaixo do cabeçalho é prático”; “as informações 

estão bem agrupadas, com exceção da página „contato‟”; “porque eu já estou 

habituado, mas mesmo que eu fosse acessar pela primeira vez, acredito que eu não 

teria dificuldade em navegar”; “somente algumas informações que a gente tem que 

procurar mais um pouco, mas não é algo impossível de encontrar”. 

 

5.5.2 Mecanismos de busca 

 

Sobre o site possuir mecanismos de busca que facilitam encontrar as 

informações, os participantes da pesquisa discordam totalmente (GRÁFICO 2). 

 

 
 
 
 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1    X  

U2     X 

U3    X  

U4    X  

U5     X 

U6   X   

U7     X 

U8    X  
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Gráfico 2 – Percepção dos usuários sobre os mecanismos de busca no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A percepção dos usuários sobre os mecanismos de busca do site do ICe 

está representada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Percepção dos usuários sobre mecanismos de busca no site do ICe 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1  X    

U2 X     

U3  X    

U4 X     

U5 X     

U6 X     

U7  X    

U8 X     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Voz do usuário: 

“Não oferece uma funcionalidade de busca?”. 

 

5.5.3 Velocidade e estabilidade 

 

Em relação a velocidade e estabilidade do site, a maior parte dos sujeitos 

concordam totalmente que o site é veloz e estável (GRÁFICO 3).  

Discordo 
Totalmente 

62% 

Discordo 
38% 
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Gráfico 3 – Percepção dos usuários sobre velocidade e estabilidade do site 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A percepção do sujeito U6 (TABELA 4) pode ter sido diferente da percepção 

dos outros participantes, pois o mesmo é técnico em TI, e é ele que tem o controle 

do servidor que hospeda o site do ICe na Sinfo/UFRN, então sempre que o site fica 

instável ou inacessível, é esse sujeito que recebe alertas, tanto dos sistemas de 

controle, quanto dos usuários que percebem a falha.  

 

Tabela 4 – Percepção dos usuários sobre velocidade e estabilidade do site 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1    X  

U2     X 

U3     X 

U4    X  

U5     X 

U6  X    

U7     X 

U8     X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

Discordo 
12% 

Concordo 
25% 

Concordo 
Totalmente 

63% 
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5.5.4 Informações esclarecedoras 

 

No Gráfico 4, apresentamos o resultado da percepção dos usuários em 

relação ao site ter informações esclarecedoras.  

Gráfico 4 – Percepção dos usuários sobre as informações serem esclarecedoras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A percepção dos três sujeitos (TABELA 5) que concordam que as 

informações são esclarecedoras, tem relação com o fato da página „Contatos‟ não 

apresentar informações suficientes e detalhadas. Os outros cinco sujeitos 

concordam totalmente, pois além das informações serem esclarecedoras, eles 

sempre encontram o que procuram. 

 

Tabela 5 – Percepção dos usuários sobre as informações serem esclarecedoras 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1     X 

U2     X 

U3     X 

U4    X  

U5     X 

U6    X  

U7     X 

U8    X  

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

Concordo 
37% 

Concordo 
Totalmente 

63% 
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5.5.5 Utilidade das informações e conteúdos 

 

O Gráfico 5 representa a percepção dos sujeitos em relação à utilidade das 

informações e conteúdos do site. Dos oito participantes, seis concordam totalmente, 

e dois concordam, que o site do ICe tem informações e conteúdos úteis. 

 

Gráfico 5 – Percepção dos usuários a utilidade das informações e conteúdos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 6, estão detalhadas as respostas de cada usuário. No geral, os 

sujeitos consideraram que é muito útil disponibilizar as publicações, as notícias, as 

informações dos membros, o endereço e contatos disponíveis no site. 

 

Tabela 6 – Percepção dos usuários a utilidade das informações e conteúdos 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1     X 

U2     X 

U3     X 

U4    X  

U5     X 

U6    X  

U7     X 

U8     X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Concordo 
25% 

Concordo 
Totalmente 

75% 
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Voz do usuário: 

“Gosto muito do site. Sempre que tenho dúvidas acesso o site, além de ver quem 
são os alunos dos professores, utilizo bastante para procurar e-mail dos outros 
alunos”. 
 

5.5.6 Esteticamente agradável 

 

O Gráfico 6 ilustra os resultados obtidos por meio do questionário de 

satisfação. 

 

Gráfico 6 – Percepção dos usuários sobre a estética do site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Podemos considerar, de acordo com a percepção dos usuários, que não é 

possível afirmar que o site do ICe é esteticamente agradável. Segundo a opinião 

desses participantes, dois concordam totalmente, dois apenas concordam, dois 

discordam e os outros dois responderam que talvez.  

Esse resultado corrobora com o entendimento de Cybis; Betiol e Faust 

(2010, p. 16) quando mencionam que “uma mesma interface pode proporcionar 

opiniões variadas”. Os autores consideram que “a essência da Usabilidade é o 

acordo entre interface, usuário, tarefa e ambiente”. 

 

 

Discordo 
25% 

Talvez 
25% 

Concordo 
25% 

Concordo 
Totalmente 

25% 
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Tabela 7 – Percepção dos usuários sobre a estética do site do ICe 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1    X  

U2     X 

U3  X    

U4    X  

U5   X   

U6  X    

U7     X 

U8   X   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os sujeitos, U3 e U6 (TABELA 7), que discordam que o site é esteticamente 

agradável, ressaltaram que é necessário melhorar cores, elementos da interface e a 

organização e formatação da página inicial. Julgam que o site é esteticamente 

desagradável e a cor verde é muito séria, e na maioria das vezes não gostam da 

combinação das cores verde e cinza, pois são cores que não são atrativas.  

No entanto, os sujeitos (U2 e U7) que concordaram totalmente que o site é 

esteticamente agradável, verbalizaram que gostam da estética do site, porque não 

usa cores muito fortes e chamativas, pois as cores fortes e chamativas tiram a 

atenção do usuário para o conteúdo. 

 

Voz do usuário: 

“Tem partes agradáveis e partes não agradáveis. Na barra „Últimas Atualizações‟ 
não gosto do contraste das cores cinza claro com cinza escuro. E também, em 
alguns outros elementos em cinza com branco ou marca d‟água. Também não gosto 
do cabeçalho na cor verde, pois é muito monocromático”. 
 

5.5.7 A organização do site e facilidade de encontrar informações 

 

De acordo com a percepção dos sujeitos, a organização do site permite que 

as informações sejam encontradas com facilidade (GRÁFICO 7).  
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Gráfico 7 – Percepção dos usuários sobre facilidade de encontrar informações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dos oito participantes, cinco responderam que concordam ou concordam 

totalmente (TABELA 8) com a afirmação de que a organização do site do ICe 

permite que as informações sejam encontradas com facilidade. 

 

Tabela 8 – Percepção dos usuários sobre facilidade de encontrar informações 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1   X   

U2     X 

U3    X  

U4    X  

U5     X 

U6   X   

U7     X 

U8   X   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Voz do usuário: 

“Talvez, pois fica fácil pra mim que já usei muitas vezes”.  

 

5.5.8 Experiência de uso 

 

Os participantes que responderam o questionário de satisfação, consideram 

que foi uma boa experiência navegar no site do Instituto do Cérebro (GRÁFICO 8).  

Talvez 
37% 

Concordo 
25% 

Concordo 
Totalmente 

38% 
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Gráfico 8 – Percepção dos usuários sobre a experiência navegar no site do ICe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Apenas o sujeito U6 respondeu, talvez, pois o mesmo considera que não é 

ruim, mas poderia ser melhor. Na Tabela 9 é possível visualizar as respostas de 

cada usuário. 

 

Tabela 9 – Percepção dos usuários sobre a experiência navegar no site do ICe 

ID Discordo 
Totalmente 

Discordo Talvez Concordo Concordo 
Totalmente 

U1    X  

U2     X 

U3     X 

U4    X  

U5     X 

U6   X   

U7     X 

U8    X  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.9 Necessidade de incluir outras informações 

 

Quando perguntado se aparentemente o site apresenta todas as 

informações que o usuário precisa, todos os oito usuários responderam que sim, no 

entanto, fizeram alguns apontamentos: 

 necessidade de agrupar e descriminar os contatos na página „contato‟; 

Talvez 
12% 

Concordo 
38% 

Concordo 
Totalmente 

50% 
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 também, seria interessante para as pessoas de fora, por exemplo, 

informar quando o Instituto do Cérebro é acessível; 

 ausência de um espaço para fotos de eventos do Instituto do Cérebro; 

 ausência do campo de busca; 

 ausência do nome do professor que leciona a disciplina na página de 

disciplinas oferecidas. 

 

Voz do usuário: 

“A gente tem os seminários de neurociências, devia ter uma parte informativa aberta 
ao público indicando como você poderia conhecer o Instituto do Cérebro”. 
 

5.5.10 Motivação na busca de novas informações 

 

Finalizamos a aplicação do questionário de satisfação perguntando, se 

durante a utilização do site os usuários se sentiam motivados a continuar navegando 

em busca de novas informações. Obtivemos como resposta da maioria dos 

participantes (sete) que sim. Entre as respostas desse grupo de participantes, foi 

citado que enquanto não encontra a informação, continua procurando. Então, 

continuaria motivada a procurar uma informação no site do Instituto, pois não é 

muito complicado ao ponto de fazê-la desistir. Outro participante respondeu que 

adora acessar o site. 

 

Voz do usuário: 

“Eu navegaria até encontrar as informações que eu preciso. Acho também que eu 
iria ver as „Ferramentas Livres‟ para ver o que o Instuto tem feito, e também as 
publicações”. 

 

Apresentados os resultados e análise dos resultados das técnicas aplicadas 

nesse estudo, partiremos para o capítulo seguinte, no qual é apresentada a lista de 

recomendações criada com base nas opiniões dos usuários do site do ICe que 

participaram desta pesquisa. 

  



93 
 

6 RECOMENDAÇÕES 

 

Com base nos resultados da pesquisa foi desenvolvida uma lista de 

recomendações, que foram obtidas após o processo de avaliação do site do Instituto 

do Cérebro da UFRN, junto aos usuários do público-alvo, por meio das técnicas 

Cardsorting, Avaliação Cooperativa em grupo, Entrevistas e Avaliação Cooperativa 

Individual, seguida da aplicação de questionário de satisfação. Para tais, foram 

observadas as principais sugestões dos usuários e os resultados obtidos com a 

aplicação do questionário de satisfação. 

 

Quadro 2 – Lista de Recomendações do site do Instituto do Cérebro da UFRN 

  

LISTA DE RECOMENDAÇÕES 

1.  Refinar, detalhar e ampliar as informações sobre o que é o Instituto do 

Cérebro, graduação e pós-graduação, para que as pessoas interessadas no 

Instituto do Cérebro possam sanar suas dúvidas, por meio do site; 

2.  criar uma identidade visual para o site e inserir a nova marca do ICe, de 

forma que seja criado um padrão para todas as páginas do site; e padronizar 

as cores das barras de títulos da interface gráfica das páginas e utilizar cores 

legíveis nas nomenclaturas dos títulos; 

3.  traduzir da língua inglesa para língua portuguesa os resumos das 

publicações, slides show, speechGraphs e a descrição de alguns dos grupos 

de pesquisa; 

4.  aumentar o tempo da transição do slide show; 

5.  criar uma página contendo o mapa do site, pois o atual torna o rodapé muito 

extenso e com muitas informações; 

6.  preencher todas as informações que estão ausentes em alguns campos, e 

quando isso não for possível, não exibir os campos que estão sem as 

informações preenchidas; 

7.  incluir mecanismos de busca, na página principal e nas páginas em que esse 

mecanismo venha facilitar a encontrabilidade das informações pelo usuário; 

8.  aumentar o tamanho do corpo da fonte dos textos nas páginas e melhorar a 

formatação; 
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LISTA DE RECOMENDAÇÕES 

9.  exibir textos com alinhamento à esquerda e não justificado, para melhorar a 

legibilidade; 

10.  remover a barra „últimas atualizações‟ da lateral direita, visto que as 

atualizações já são exibidas nas seções da página principal; 

11.  promover na página do ICe os blogs dos laboratórios e os perfis do ICe nas 

redes sociais (facebook, youtube, flickr, rss), e ainda, facilitar o 

compartilhamento dos conteúdos do site nessas redes; 

12.  fazer revisão em todo texto (rotulagem, terminologia, breadcrumbs, barras de 

título, notícias, eventos) para torná-los simples, claros e consistentes; 

13.  remover o menu „Ensino‟ e incluir as opções „Graduação‟ e „Pós-Graduação‟ 

diretamente no menu principal, diminuindo o número de cliques para acessar 

as páginas, e também, padronizar as informações dessas páginas, bem 

como, unificar as páginas „Apresentação‟ e „Infra-estrutura‟, mantendo a 

nomenclatura „Apresentação‟; e ainda, renomear os itens „Links da 

graduação‟ para ‘Links Úteis‟ e „Dúvidas da graduação‟ para „Perguntas 

frequentes‟; 

14.  unificar as páginas das disciplinas „oferecidas‟, „Todas as disciplinas‟, e 

„Horários‟, em uma única página, de nome „Disciplinas‟, que possibilite o 

usuários visualizar todas essas informações, e incluir a informação de quem 

é o professor que lecionará a disciplina; 

15.  reformular a página „Contato‟, de forma que sejam exibidos nesta página, o 

endereço e todos os contatos do ICe, e especificar quem são as pessoas 

responsáveis pelos setores, e os contatos dessas pessoas; recomenda-se 

também, corrigir o formulário de e-mail que não está funcionando e 

implementar mensagens, que serão exibidas ao usuário, com a confirmação 

do envio da mensagem, ou caso ocorra algum erro, exibir uma mensagem 

de erro padronizada, tornando melhor comunicação com o usuário 

(feedback); 

16.  incluir imagens e fotos sempre que possível em eventos e notícias; 

17.  remover aparência de hiperlink dos títulos, quando estes não tiverem 

nenhum link relacionado; 
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LISTA DE RECOMENDAÇÕES 

18.  ao clicar em „Notícias‟, exibir a lista de notícias, somente com o título da 

notícia e a data de publicação;  

19.  os conteúdos (publicações, notícias, eventos, etc) que não puderem ser 

publicados em uma página web, devem ser anexados ao site no formato de 

arquivo „.pdf‟, para facilitar a visualização do conteúdo pelo usuário; 

20.  incluir botões do tipo „voltar‟ e „ir para o topo da página‟ no final das páginas, 

para que o usuário possa retornar para página anterior ou para o início da 

página; 

21.  alterar a nomenclatura da seção „Novidades‟ e do menu „Notícias‟ da página 

inicial para „Sala de Imprensa‟; criar dentro do o menu „Sala de Imprensa‟ 

(atualmente „Notícias‟) duas categorias chamadas „ICe na Mídia‟ (que é a 

produção jornalística do Instituto) e „Notícias do ICe‟ (que é a repercussão do 

que a imprensa publica sobre o ICe); e exibir de forma alternada, as últimas 

atualizações das categorias „ICe na Mídia‟ e „Notícias do ICe‟ dentro da 

seção „Sala de Imprensa‟ da página inicial; 

22.  reestruturar a página „Eventos‟ de forma que o menu não fique divido em 

categorias („A realizar‟ e „Realizados‟), e ainda permita exibir os eventos por 

mês; 

23.  criar um espaço no site para publicação de fotos de eventos e atividades do 

ICe; 

24.  destacar mais os links que permitem o acesso ao donwload da ferramenta e 

da documentação nas páginas das „Ferramentas Livres‟; remover 

„Ferramentas Livres‟ do menu principal e incluir dentro do menu „Pesquisa‟, e 

ainda, além de alterar a nomenclatura para „Ferramentas Desenvolvidas‟, 

manter na página somente as ferramentas desenvolvidas pelo ICe; 

25.  alterar a nomenclatura do item „História‟ no menu „O Instituto‟ para „Quem 

somos‟, e ainda, exibir nesta página um organograma com a estrutura do 

ICe; 

26.  substituir o submenu „Membros‟ por „Equipe Administrativa‟ e „Equipe 

Acadêmico-Científica‟; incluir em „Equipe Administrativa‟, os funcionários do 

Instituto que desempenham atividades administrativas; incluir em „Equipe 



96 
 

  

LISTA DE RECOMENDAÇÕES 

Acadêmico-Científica‟, as categorias „Professores‟, „Pós-doutorandos‟, 

„Doutorandos‟, „Mestrandos‟, „Técnicos‟ (todos os funcionários que 

desempenham atividades técnicas, sejam eles efetivos da UFRN ou 

terceirizados), „Iniciação Científica‟, „Colaboradores‟ e „Visitantes‟ (categoria 

que anteriormente estava agrupada no menu „Pesquisa‟ e se denominava 

„Pesquisador Visitante‟); excluir a categoria „Residentes‟, pois o Instituto do 

Cérebro não possui um programa de residência. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Concluída a lista de recomendações, que poderá ser utilizada em futuro 

redesign da interface, com vistas à melhoria da arquitetura da informação e 

usabilidade do site do ICe, apresentamos no capítulo seguinte as conclusões do 

trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Iniciamos nossas conclusões ressaltando que, ao transcorrer de cada etapa 

da pesquisa, fomos tomando consciência de que a participação efetiva dos usuários 

do site, ou seja, dos colaboradores da pesquisa, tornava-se imprescindível na 

construção e êxito do objetivo traçado para este estudo.  

 Assim, a partir da apresentação e análise dos dados, explanados ao longo 

do Capítulo 5 deste trabalho de pesquisa, decorrente da triangulação dos dados 

obtidos em cada uma das técnicas aplicadas a usuários do site do Instituto do 

Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, consideramos que 

atingimos o objetivo geral delineado, que fora elaborar uma lista de recomendações, 

a partir da identificação de falhas na usabilidade e na arquitetura da informação, por 

meio da aplicação de técnicas do design. 

Nesse percurso, especialmente durante a avaliação do site pelos usuários, 

destacaram-se tanto problemas relacionados à organização do menu, quanto 

problemas de usabilidade e melhorias na interface gráfica. 

Ao analisarmos os dados da pesquisa, constatamos que as três hipóteses 

definidas foram refutadas. A primeira delas, de que falhas na Arquitetura da 

Informação comprometeriam a percepção do usuário a respeito da utilidade do site 

do Instituto do Cérebro foi refutada, visto que todos os participantes que 

responderam o questionário de satisfação, consideraram que o site do ICe tem 

informações e conteúdos úteis. No geral, os sujeitos verbalizaram que a 

disponibilização de publicações, notícias, informações dos membros, e, até mesmo, 

o endereço e contatos do Instituto em um site é muito útil. Outros usuários, ainda 

informaram que, sempre acessam o site para ver quem são os alunos dos 

professores, procurar e-mail dos outros alunos e eventos da área de neurociências.  

Falhas na Arquitetura da Informação comprometem a percepção do usuário 

a respeito da facilidade de uso do site do Instituto do Cérebro foi apresentada como 

segunda hipótese, mas esta também não pôde ser confirmada, pois apesar de 

existirem no site algumas informações que são mais difíceis de localizar do que 

outras, e dos usuários apontarem alguns problemas, no geral, segundo os sujeitos 

da pesquisa, as informações estão bem agrupadas. Destaca ainda que, foi verificado 

que os usuários consideram que o site é fácil de usar. 
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A terceira e última hipótese de que a estética da interface gráfica do site 

compromete a motivação do usuário para explorar conteúdos no site do Instituto do 

Cérebro”, também não pôde ser confirmada, pois, ainda que tenha se confirmado, 

por meio do questionário de satisfação, que o site não é esteticamente agradável, e 

dos usuários considerarem que, entre outros problemas, é necessário melhorar 

cores, elementos da interface e a organização e formatação da página inicial, a 

estética não comprometeu a motivação dos usuários para explorarem conteúdos no 

site do ICe. Entre o universo de oito usuários que responderam o questionário de 

satisfação, apenas um, desses usuários, respondeu que não se sentia motivado a 

continuar navegando no site. Os demais verbalizaram que enquanto não encontram 

a informação desejada, continuam procurando. Cabe ressaltar que, o fato da 

estética não ter comprometido a motivação dos usuários para explorarem conteúdos 

no site, pode estar diretamente ligado ao fato desses usuários que participaram da 

presente pesquisa utilizarem o site do Instituto do Cérebro constantemente. 

Por conseguinte, os principais resultados da pesquisa nos levam à 

identificação de problemas relacionados à utilização inadequada de elementos de 

interface, navegação, rotulagem de alguns termos do menu, ausência de 

mecanismos de busca que facilitem encontrar as informações e integração com as 

redes sociais, além da ausência, posicionamento e formatação inadequada de 

informações que seriam de alta relevância para os usuários. Embora esses 

resultados pudessem comprometer a motivação dos usuários ao utilizarem o site, 

verificamos que não comprometeram significativamente, considerando o público 

pesquisado, conforme mostram os resultados já descritos. 

Como desdobramentos futuros, almeja-se implementar as propostas 

geradas com esse estudo no site do ICe, e em seguida, realizar um outro estudo, 

aplicando novamente a Avaliação Cooperativa em grupo e individualmente com 

usuários externos ao ICe. 

A complexificação desses estudos e as novas concepções construídas, 

decorrentes do manuseio e usabilidade do site pelo público-alvo, podem nos permitir 

construir questões de pesquisas para serem discutidas e aprofundadas em futuras 

investigações. 
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Apêndice 1 - Planejamento da Avaliação Cooperativa Individual 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN/MPD 

 

 

PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA INDIVIDUAL 

 

  

Objeto de estudo: Site do Instituto do Cérebro 

Endereço eletrônico: www.neuro.ufrn.br 

  

Equipamentos, softwares e serviços necessários:  

Notebook, webcam, Camtasia, Internet, formulário sócio demográfico e questionário 

de satisfação. 

  

Público-alvo:  

Alunos de graduação e Pós-graduação da UFRN e Técnicos-administrativos. 

  

Tarefas a serem verificadas: 

 

1- Acessar a Página Principal do site do Instituto do Cérebro; 

2- Localizar o telefone e o endereço do Instituto do Cérebro; 

3- Localizar a página de alunos do Mestrado do Instituto do Cérebro; 

4- Localizar a página do grupo de pesquisa de um Professor e ver os membros do 

grupo; 

5- Localizar a página de disciplinas da graduação oferecidas no semestre 2015;  

6- Acessar a página de notícias; 

7- Verificar se há eventos futuros; 

8- Encontrar os softwares Speechgraphs e MouseLabTracker. 
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Apêndice 2 - Formulário Sócio Demográfico para Avaliação Cooperativa 

  
 

Nome:_____________________________________________________________ 
  

Faixa Etária: 
(  ) Até 20 anos 
(  ) De 21 a 30 anos 
(  ) De 31 a 40 anos 
(  ) De 41 a 50 anos 
(  ) Mais de 50 anos 

  
Sexo: 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 

  
Grau de Escolaridade: 
(  ) Ensino Médio 
(  ) Superior (Em andamento) 
(  ) Superior (Completo) 
(  ) Pós-Graduação 

  
Possui conhecimento em Língua Inglesa? 
(  ) Não 
(  ) Pouco 
(  ) Fluente 

  
Possui conhecimento prévio sobre o site do Instituto do Cérebro da UFRN? 
(  ) Desconheço 
(  ) Já acessei 

  
Caso já tenha acessado o site do Instituto do Cérebro UFRN, quantas vezes já 
acessou? 
(  ) 1 vez 
(  ) De 2 a 3 vezes 
(  ) Mais de 4 vezes 

  
Qual o principal motivo da sua visita quando acessou o site do Instituto do 
Cérebro da UFRN? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  
Qual o tipo de equipamento que costuma utilizar para fazer o acesso ao site do 
Instituto do Cérebro da UFRN? 
(  ) Computador de Mesa (desktop) 
(  ) Notebook 
(  ) Smartphone 
(  ) Tablet 
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Apêndice 3 - Formulário de Avaliação da satisfação do usuário do site do Instituto do 
Cérebro/UFRN 

  

  

Critérios de avaliação 
1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo; 3 = Talvez; 4 = Concordo;          
5 = Concordo Totalmente. 

1 2 3 4 5 

O site é Fácil para navegar.      

O site possui mecanismos de busca que facilitam encontrar as 
informações.  

     

O site é Veloz e estável.      

O site tem informações esclarecedoras.      

O site tem informações e conteúdos Úteis.      

O site é esteticamente agradável.      

A organização do site permite que as informações sejam 
encontradas com facilidade. 

     

Foi uma boa experiência navegar no site do Instituto do 
Cérebro. 

     

 

Aparentemente o site apresenta todas as informações que preciso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Durante a utilização do site você se sente motivado a continuar navegando em 

busca de novas informações?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 - Entrevista com o Diretor do Instituto do Cérebro 

  

 

Questão 01: Com que público-alvo o Instituto do Cérebro deseja se comunicar 
através do site Institucional? 

“Diria que são os públicos mais variados possível, porque a gente precisa 
que o site fale com nossos colegas no Brasil e fora do Brasil, com outros cientistas, 
pessoas que fazem o que a gente faz e que possam rapidamente olhando nosso site 
descobrir quantas pessoas tem, que pessoas tem, o que elas fazem, o que eles têm 
publicado, tem os artigos disponíveis, então, para os nossos colegas isso é 
necessário. Mas também é necessário para os nossos alunos, e pra aqueles 
possíveis alunos candidatos a alunos, pessoas que queiram vir pra cá se treinar. 
Mas também é importante para que entidades governamentais e não 
governamentais, que são interessadas naquilo que a gente faz, possam se informar 
sobre o trabalho. Também é importante para que estudantes do ensino médio e 
mesmo do ensino fundamental possam se informar. O público em geral, 
eventualmente pacientes, embora a gente não seja hospital, mas tem algumas 
pessoas aqui que são médicos e fazem algumas pesquisas clínica ou de relevância 
médica. Então, é um portal particularmente amplo que torna tudo difícil, porque ele 
tem que se comunicar com públicos muito diferentes. O que a gente optou em fazer 
é ter uma comunicação mais voltada para o público especializado, científico, com 
algumas abas, algumas entradas para que uma pessoa possa buscar outro tipo de 
informação, como por exemplo, a aba de mídia. Mas eu acho que a gente tem muito 
a caminhar, nosso site tem três anos, a gente já passou por uma grande 
reformulação e por vários pequenos ajustes. Eu acho que a gente tem que continuar 
escutando as pessoas e tentar chegar num produto cada vez melhor. Certamente, o 
sítio na web é uma das coisas mais importantes para existência do Instituto no 
mundo. Quando a gente se mudou pra cá, a gente se preocupou em rapidamente ter 
um sítio na web que fosse atualizado e bem informativo e atraente”. 

  
Questão 02: Em geral, o que essas pessoas buscam em um site Institucional? 

“Eu acho que no nosso caso, elas buscam saber pessoas, elas buscam 
saber artigos científicos, eventos, cursos, congressos, simpósios que a gente possa 
promover. E elas buscam também ferramentas livres que a gente disponibiliza, 
softwares, processos. Acho que tudo isso são os objetivos principais das pessoas ao 
acessar o site”. 

  
Questão 03: Na sua opinião, existem conteúdos ou informações que são 
relevantes, mas que não estão disponíveis no site? Quais? 

“Eu acho que o site pode melhorar é uma melhor coordenação com as pós-
graduações além da Pgneuro. A Pgneuro é a nossa pós-graduação, a pós-
graduação da casa. Mas os professores daqui também fazem parte de outras pós-
graduações e, portanto, nós temos alunos aqui dentro que vem de outras pós-
graduações e eu acho que o site não dialoga com isso. Eu acho que essa é a 
principal vertente”. 

“Acho que outros conteúdos que poderiam estar disponíveis no site são 
vídeos, apresentações de palestras, dissertações de mestrado e teses de 
doutorados (essas duas últimas já fazem parte do conteúdo do site, porém, o Diretor 
não observou ainda)”. 
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Questão 04: Alguma vez, você já percebeu algum problema no funcionamento 
ou na estrutura do site do Instituto do Cérebro? Que melhorias poderiam ser 
feitas? 

“As vezes o site fica fora e isso as vezes acontece em momentos muito 
complicados, como por exemplo, no meio de um curso, que tá todo mundo querendo 
se inscrever e no futuro talvez devemos pensar em como termos plano B, condições 
até de duplicar, enfim, temos que ver, discutir isso”. 

“Eu acho que o que é mais relevante no site e é uma coisa que depende do 
trabalho de todos é manter ele atualizado de verdade. Isso depende de quem gera 
um produto novo, então, você publicou um artigo científico, ofereceu um curso novo, 
deu uma palestra que foi gravada e tem um vídeo bom, e não disponibiliza isso para 
o responsável por atualizar, aí a coisa não chega a se atualizar. Então, portanto, 
depende que as pessoas se comuniquem e aí uma vez que chega na mão do 
responsável pela atualização ele já sabe como proceder. Então, tá funcionando, eu 
acho que a gente tem um bom site, um site atraente, um site informativo, um site 
bem legal. Periodicamente alguém me pergunta se aquelas pessoas do meu grupo 
são mesmo do meu grupo e aí a gente troca, porque também é importante que 
aquilo seja atualizado. Então eu estou satisfeito com o site. Eu acho que ele pode 
melhorar, mas ele já melhorou muito do que ele era, e a três anos e meio atrás ele 
não era nada, então, eu acho que a gente está num bom caminho”. 

  
Questão 05: É comum as pessoas entrarem em contato com você para 
esclarecer dúvidas ou solicitar informações relacionadas ao Instituto do 
Cérebro? Se sim, quais são as dúvidas ou informações mais frequentes? Em 
geral as respostas estão no site? Na sua opinião por que elas não buscam a 
informação diretamente no site? 

“Quase todo mundo que me procura quer saber como faz para se inscrever 
na pós-graduação. Tem uma aba no site para esclarecer essas informações, mas 
não sei responder porque as pessoas não procuram diretamente no site”. 
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Apêndice 5 - Entrevista com a secretária da Graduação 

 

Questão 01: Na sua opinião, existem conteúdos ou informações que são 
relevantes, mas que não estão disponíveis no site? Quais?     

“Acredito que existe sim uma informação que poderia estar disponível, no 
site do Instituto do Cérebro. Seria a explicação de como alguém se torna aluno 
especial de graduação. Essa informação se encontra na Resolução 171_2013-
CONSEPE, que é o regulamento dos cursos de graduação, mas a maioria dos 
interessados não a lê. Além disso, aqueles que desejam se tornar aluno especial 
precisam se cadastrar, em data determinada no calendário acadêmico, junto à 
PROGRAD. Isso acontece para cada novo semestre, antes do período de matrículas 
do SIGAA. Como os interessados em cursar componentes curriculares do ICe 
desconhecem tais processos e prazos, muitas vezes, perdem as datas de cadastro 
e/ou de matrícula. Toda essa situação acaba sendo desvantajosa para o Instituto, 
porque não tendo um curso de graduação, não temos alunos fixos. Assim, cada 
aluno especial que perdemos é uma chance a menos de expandir nossa influência”. 
  
Questão 02: Alguma vez, você já percebeu algum problema no funcionamento 
ou na estrutura do site do Instituto do Cérebro? Que melhorias poderiam ser 
feitas?    

“Nunca percebi problemas estruturais, no site do Instituto. Entretanto, 
acredito que poderiam ser feitas melhorias na sua aparência. O considero feio e 
pouco atrativo”. 
   
Questão 03: É comum as pessoas entrarem em contato com você para 
esclarecer dúvidas ou solicitar informações relacionadas ao Instituto do 
Cérebro? Se sim, quais são as dúvidas ou informações mais frequentes? Em 
geral as respostas estão no site? Na sua opinião por que elas não buscam a 
informação diretamente no site?   
 “É bastante comum que me escrevam, para tirar dúvidas. Frequentemente 
perguntam como podem se inscrever em componentes curriculares ofertados por 
nós aos alunos de graduação, sejam eles regulares, especiais ou ouvintes. Além de 
questionarem sobre quais os módulos e respectivos horários ofertados, no semestre 
da ocasião. Respostas relativas às formas de ingresso não constam no site, apenas 
sobre as ofertas e horários dos componentes curriculares. Essas informações 
poderiam ser encontradas diretamente, no site, de duas formas. A primeira é 
acrescentar os dados que ainda não estão lá, por exemplo, criando um tópico 
inscrições ou melhorando o tópico dúvidas, já existente. A segunda, tornar mais 
óbvio o caminho que leva à informação desejada, mas não sei dizer como, já que 
pra mim parece claro”. 
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Apêndice 6 - Entrevista com a secretária da Pós-Graduação 

 

Questão 01: Na sua opinião, existem conteúdos ou informações que são 
relevantes, mas que não estão disponíveis no site? Quais?   

“Sim, as linhas de pesquisas da Pós-Graduação precisam ser mais 
detalhada”. 
 
Questão 02: Alguma vez, você já percebeu algum problema no funcionamento 
ou na estrutura do site do Instituto do Cérebro? Que melhorias poderiam ser 
feitas?   

“Não. Nunca percebi”. 
 
Questão 03: É comum as pessoas entrarem em contato com você para 
esclarecer dúvidas ou solicitar informações relacionadas ao Instituto do 
Cérebro? Se sim, quais são as dúvidas ou informações mais frequentes? Em 
geral as respostas estão no site? Na sua opinião por que elas não buscam a 
informação diretamente no site?  

“Sim. Querem saber principalmente se aqui trata das doenças do Cérebro 
em seres humanos. Para esse tipo de pergunta acredito que não tenha resposta no 
site. Porque o site é muito técnico”. 
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Apêndice 7 – Termo de Autorização de uso de entrevista 

 

 

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 ao aluno pesquisador do 
Curso de Mestrado Profissional em Design/MPD Gabriel Marcos da Silva, matricula 
nº 2013127744, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e 
financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais das informações obtidas em 
Avaliação Cooperativa, Cardsorting e entrevista que prestei aos 
pesquisadores/entrevistadores aqui referido, na cidade de Natal, Rio Grande do 
Norte em ______ de janeiro de 2015.  
O pesquisador acima fica consequentemente autorizado 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. O pesquisador se compromete a preservar a Avaliação 
Cooperativa, o Cardsorting e entrevista, identificando minha fala com nome fictício 
ou símbolos não relacionados à minha verdadeira identidade.  
 
Natal, ____ de janeiro de 2015.  
 
 
 

_________________________________________________ 
Entrevistado 

 
 
 

_________________________________________________ 
Aluno pesquisador 
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Apêndice 8 – Carta Convite – Avaliação Cooperativa, adaptada de Santa Rosa e 
Moraes (2012a). 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN/MPD 

 
  

CARTA CONVITE 
 
 

Convidamos você para participar de uma pesquisa de mestrado, sobre o site 

do Instituto do Cérebro da UFRN. Serão realizadas até 3 atividades: a Avaliação 

Cooperativa, o preenchimento de um questionário sóciodemográfico e o 

preenchimento de um questionário de satisfação.  

Cabe enfatizar que o avaliado não será você, e sim o site do Instituto do 

Cérebro. Para isso, nós vamos observar como você interage com o site Institucional. 

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 8768-2194 ou pelo e-mail gabriel.fip@gmail.com  

 

Agradecemos desde já a sua participação,  

 

 

Atenciosamente, 

 


