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RESUMO 

 

Avaliação de usabilidade é um processo importante durante o desenvolvimento de 

um software, seja ele para um sistema web ou mobile. No caso de um sistema 

mobile, o custo é bastante oneroso, tanto no que se refere à mão de obra 

especializada, como de recursos tecnológicos utilizados, tornando essa avaliação de 

usabilidade ainda mais importante. Além disso, as versões web dos sistemas SIG da 

UFRN já estão consolidadas e com grande aceitação, fazendo com que suas 

versões mobile tenham, ainda mais, a preocupação de lançar um produto de boa 

qualidade para manter essa credibilidade dos sistemas SIG, tanto na UFRN, como 

nas demais instituições que utilizam esses sistemas. Com este trabalho, buscou-se 

identificar algumas diretrizes de interface que possam ser utilizadas no processo de 

desenvolvimento dos sistemas SIG Mobile, mais especificamente o SIGAA Mobile, 

de modo a facilitar o desenvolvimento de novas funcionalidades voltadas para estes 

sistemas. Para isso, foi realizada uma avaliação heurística da usabilidade no Portal 

do Aluno do SIGAA Mobile Android, tomando como base padrões de interface já 

existentes na literatura. Posteriormente, foi aplicado um questionário online com os 

usuários do aplicativo para coletar as opiniões e sugestões dos mesmos. Na 

elaboração das questões, levou-se em consideração o questionário QUIS, onde os 

usuários responderam questões de múltipla escolha e também de respostas abertas. 

De posse de todos esses dados coletados, foi possível definir algumas diretrizes de 

interface a serem seguidas como recomendações no processo de desenvolvimento 

dos sistemas SIG Mobile. 

 

Palavras chave: Teste de Usabilidade. Dispositivos Móveis. Padrões de Interface. 

Interação Humano Computador. 



 
 

ABSTRACT 

 

Usability evaluation is an important process during the development of software, 

whether it is for a web or mobile system. In the case of a mobile system, the cost is 

very expensive, both in terms of skilled labor, as technological resources used, 

making this assessment usability even more important. In addition, the web versions 

of GIS UFRN systems are already established and widely accepted, making their 

mobile versions have even more concern to launch a good quality product to 

maintain that credibility of GIS systems, both in UFRN as in other institutions that use 

these systems. With this work, we sought to identify some interface guidelines that 

can be used in the development process of GIS Mobile systems, specifically SIGAA 

Mobile, in order to facilitate the development of new features focused on these 

systems. For this, a heuristic evaluation of usability in the Portal of SIGAA Mobile 

Android Student was held, based on existing interface standards in the literature. 

Later, an online questionnaire to users of the application was used to collect the 

opinions and suggestions of the same. In preparing the questions, it took into account 

the questionnaire WANTED, where users answered multiple-choice questions as well 

as open questions. Possession of all the data collected, it was possible to set some 

interface guidelines to follow as recommendations in the development process of GIS 

Mobile systems. 

 

Keywords: Usability Testing. Mobile devices. Interface Standards. Human Computer 

Interaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem se 

destacado no cenário nacional por ter desenvolvido, através da sua 

Superintendência de Informática (SINFO), um projeto de sistemas integrados 

de gestão - chamados sistemas SIG - que tem evoluído há mais de dez anos, 

com todo o processo de concepção, análise, projeto, desenvolvimento e 

implantação, sendo desenvolvidos por especialistas em gestão universitária, o 

que garante a sua adequabilidade ao mundo acadêmico. Nos últimos anos, a 

equipe da Superintendência de Informática da UFRN vem buscando inovar 

para deixar os sistemas SIG cada vez mais interessantes e atrativos para todos 

aqueles que fazem parte da comunidade universitária.  

Com o avanço das tecnologias nos dispositivos móveis, a computação 

móvel passou a estar cada dia mais presente no cotidiano das pessoas, a 

informação passou a ser acessível de forma rápida e prática. Dessa forma, 

percebemos que os sistemas de informação tradicionais estão passando por 

um processo de adaptação para se adequar a essa nova forma de acesso, que 

está sendo possibilitada pelos dispositivos móveis (BARROCA-FILHO, 

AQUINO e SANTA-ROSA, 2013). 

Os alunos, de uma forma geral, cada vez mais passam a trocar 

mensagens e buscar informações por meio de celulares e smartphones em 

substituição ao uso de microcomputadores. Diante desse cenário, a 

Superintendência de Informática da URFN optou pelo desenvolvimento de uma 

versão mobile dos seus sistemas, mas especificamente do Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA (SANTA-ROSA, GURGEL e 

PASSOS, 2012). 

Até o presente trabalho, o foco da SINFO está voltado aos aplicativos 

para o sistema operacional Android, mas a tendência é que em um futuro 

próximo seja disponibilizado versões para os demais sistemas operacionais, 

como iOS e Windows Phone. 

Nesse período inicial de desenvolvimento dos aplicativos, as equipes 

envolvidas encontraram algumas dificuldades, principalmente no tocante as 

regras de interface a serem seguidas, por exemplo: onde deveriam posicionar 

determinados menus; qual cor deve ser utilizada na tela; estilo de mensagens; 
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quais funcionalidades disponibilizar, ou seja, não existe um modelo, um padrão 

a ser seguido. O desenvolvedor monta a interface da maneira que acha mais 

conveniente e a equipe de controle de qualidade avalia conforme suas 

preferências pessoais. Esse fluxo de trabalho atual acaba atrapalhando a 

produtividade tanto dos desenvolvedores como da equipe de qualidade de 

software, pois a falta de um padrão dificulta e torna custosa a tomada de 

decisão de ambos os setores.  

Não podemos desenvolver um software de qualquer maneira, é preciso 

pensar em seu desenvolvimento com qualidade para que os mesmos sejam 

bem aceitos pelos usuários. Segundo Prates e Barbosa (2003), o conceito de 

qualidade de software está diretamente ligado à capacidade dos usuários 

realizarem tarefas de forma fácil, eficiente e com alto grau de satisfação. 

No caso dos sistemas mobile da UFRN, é necessário que todo o fluxo de 

desenvolvimento dos aplicativos levem em consideração a satisfação da 

comunidade acadêmica que vão utilizá-los. Um software ou produto que 

apresente problema em sua interação, conforme Cybis, Betiol e Faust (2010), 

pode desencadear no usuário emoções como frustação, ansiedade e raiva. Já 

a interação com um produto esteticamente agradável e com boa usabilidade, 

pode provocar emoções positivas, o que afeta diretamente a satisfação dos 

usuários no uso de um sistema.  

Diante disso, é preciso que os sistemas SIG da UFRN, em suas versões 

mobile, possam garantir uma boa usabilidade para os usuários em questão. 

Desenvolver com usabilidade é ressaltar a importância de se pensar na pessoa 

que está do outro lado da tela e em suas reações durante a utilização do 

sistema. Quando se fala em desenvolvimento de sistemas e em boa 

usabilidade, temos que ter em mente que o design de interfaces de usuário 

para sistemas computacionais é fortemente baseado em diretrizes. 

Segundo Barbosa e Santana (2010), pode-se definir diretrizes como 

sendo regras e princípios documentados que podem ser utilizados como 

orientação no processo de avaliação e design de sistemas. Ainda segundo 

eles, a utilização de diretrizes é muito importante, pois visa auxiliar o 

desenvolvimento de um software de qualidade, perante os projetistas; evitam 

que o resultado final do desenvolvimento de um software acabe sendo rejeitado 

pelos usuários reais, que são os maiores interessados; e ajudam a detectar 
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problemas e apontar soluções precisas baseadas não apenas no produto, mas 

também no processo que resultou aquele produto. 

Estabelecer bons padrões de interface, conforme Cybis, Betiol e Faust 

(2010), favorecem tanto os desenvolvedores, proporcionando-lhes eficiência na 

programação, como os usuários, oferecendo-lhes usabilidade nas interações 

com o sistema. 

Desta forma, determinar diretrizes de interface para os sistemas mobile 

da SINFO da UFRN poderá aumentar a produtividade dos desenvolvedores, 

facilitar o processo de testes dos aplicativos e gerar uma maior satisfação de 

seus usuários, popularizando a versão mobile dos sistemas SIG da UFRN. 

A princípio, diante do que observou-se no atual SIGAA Mobile Android e 

no seu fluxo de desenvolvimento, foi possível levantar as hipóteses de que na 

opinião dos seus usuários esse sistema possui uma usabilidade ruim, não 

existem diretrizes de interface a serem seguidas no desenvolvimento das suas 

funcionalidades e que isso gera um impacto direto na produtividade das 

equipes envolvidas. Essas hipóteses serão confirmadas ou não após a 

conclusão deste trabalho. 

Diante desse cenário, o objetivo do presente trabalho é realizar um 

estudo de usabilidade no Portal do Aluno do SIGAA Mobile Android e a partir 

disso catalogar diretrizes de interface que poderão servir como recomendações 

para o desenvolvimento de novas funcionalidades para os sistemas mobile da 

UFRN. Vale salientar que diretrizes não são definidas, elas são identificadas e 

então catalogadas. 

Para catalogar essas diretrizes, inicialmente foi preciso definir qual o 

sistema seria avaliado. Foi escolhido o SIGAA Mobile Android por ser o sistema 

que está funcionando há mais tempo, no entanto, ainda foi necessário fazer um 

recorte maior, visto que o SIGAA Mobile Android ainda possui algumas 

derivações, como Portal do Docente e Portal do Aluno. Para este trabalho o 

foco será no Portal do Aluno, pois o número de usuários é maior e isso o torna 

mais suscetível a erros, críticas e sugestões. 

Após esse passo inicial, realizou-se um questionário com as equipes de 

desenvolvimento dos sistemas SIG da SINFO, buscando entender o impacto 

do uso de diretrizes e padrões de interface na produtividade das equipes 

envolvidas no desenvolvimento dos sistemas. 
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Posteriormente, foi realizada uma pesquisa na literatura para identificar 

os padrões de interface já existentes tanto para sistemas web como para 

sistemas mobile. De posse dos dados coletados nessa pesquisa, foi feita uma 

inspeção (avaliação heurística) do Portal do Aluno do SIGAA Mobile Android 

para verificar o que estava de acordo com o que é orientado pela literatura. 

No entanto, ainda foi necessário coletar opiniões e anseios dos usuários, 

e para isso foi aplicado um questionário online com os usuários do aplicativo, 

buscando entender o que eles gostam ou não no aplicativo, e acima de tudo, 

identificar problemas e sugestões para melhorá-lo. Para elaborar esse 

questionário tomamos como base o QUIS (Questionnaire for User Interaction 

Satisfaction), pois o mesmo atendia o maior número de variáveis que foram 

definidas para este trabalho. 

De posse dos dados coletados na literatura estudada, da análise do 

Portal do Aluno e das respostas dos usuários, foi possível confirmar ou refutar 

as hipóteses levantadas e catalogar as diretrizes que poderão ajudar no fluxo 

de desenvolvimento e na qualidade do produto produzido pela 

Superintendência de Informática da UFRN em seus sistemas mobile. 

Este documento foi organizado da seguinte forma: inicialmente são 

exibidos, no Capítulo 2, alguns conceitos sobre usabilidade; no Capítulo 3 

temos algumas definições sobre padrões de interface e interação, além de 

entendermos o impacto do uso de padrões na visão de desenvolvedores e 

testadores de software; no Capítulo 4 será exibida uma breve descrição sobre o 

SIGAA Mobile e a avaliação feita no Portal do Aluno segundo os padrões 

presentes na literatura; no Capítulo 5 é exibida a avaliação do Portal do Aluno 

do SIGAA Mobile Android segundo seus usuários; no Capítulo 6 são 

catalogadas as diretrizes de interface; e no Capítulo 7 é feito uma conclusão e 

algumas considerações finais sobre o trabalho realizado. 

Ao final do trabalho temos apêndices que contemplam alguns dos 

documentos auxiliares que foram utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho. No Apêndice 1 é exibido o questionário aplicado com os 

desenvolvedores da Superintendência de Informática da UFRN, no Apêndice 2 

o questionário aplicado com a equipe de controle de qualidade da 

Superintendência de Informática da UFRN e no Apêndice 3 o questionário 

aplicado com os usuários do SIGAA Mobile Android. 
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2 USABILIDADE 

 

Nos dias atuais, a interação do homem com o computador torna-se cada 

vez mais indispensável. As grandes empresas de software estão cientes de 

que não importa os enormes gastos em tecnologia se ao final não obtiverem a 

satisfação do usuário, portanto é de suma importância criar softwares com uma 

boa usabilidade. A usabilidade está relacionada à eficácia e eficiência da 

interface diante do usuário e pela reação do usuário diante da interface. 

Conforme a NBR 9241-11 (2002) apud Pereira (2014), usabilidade é um 

atributo de qualidade que busca mensurar a facilidade de uso de programas e 

aplicações. No entanto, essa característica não é específica do sistema em si, 

ela vai depender do contexto de uso do mesmo, assim como do perfil e dos 

objetivos de seus usuários. 

Ainda segundo a NBR 9241-11 (2002, p.2), a usabilidade pode ser 

medida “[...] pela extensão na qual os objetivos pretendidos de uso são 

alcançados, pelos recursos gastos para alcançar os objetivos pretendidos e 

pela extensão na qual o usuário considera aceitável o uso do produto”, ou seja, 

é a capacidade de um sistema ou produto ser utilizado por usuários específicos 

para alcançar objetivos específicos de forma eficiente, eficaz e satisfatória em 

um contexto específico de uso. 

Dias (2006, p.28) traz alguns conceitos interessantes sobre eficiência, 

eficácia e satisfação no contexto de usabilidade. Segundo ela, eficiência de 

uma interface pode ser medida através do tempo de resposta, do tempo total 

para realização de uma determinada tarefa ou da quantidade de erros 

cometidos na execução dessas tarefas. Já com relação a eficácia, ela diz que 

um sistema interativo é eficaz quando os usuários conseguem atingir seus 

objetivos previamente estabelecidos, se um sistema não consegue atingir os 

objetivos dos usuários esse sistema deixa de ser utilizado. Por fim, segundo 

Dias, a satisfação dos usuários está diretamente ligada a percepção, 

sentimentos e opiniões que os mesmos venham a ter com relação ao sistema 

utilizado por eles, isso pode ser medido através de questionamentos escritos 

ou orais. A combinação dessas três características podem ocasionar o sucesso 

de um sistema ou produto perante seus usuários, desde que respeitem as 

particularidades do contexto em que está inserido. 
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É importante salientar que existem outros atributos de qualidade, como 

por exemplo, se um sistema é útil ou não. Nielsen (2012) relata que usabilidade 

e utilidade são igualmente importantes, pois de nada adianta um sistema ser 

extremamente fácil de usar se as suas funcionalidades não são úteis para os 

usuários que utilizarão esse sistema. Ainda segundo Nielsen (2012), também 

não irá adiantar se em um sistema existir exatamente as funcionalidades 

desejadas pelos usuários, mas as mesmas forem de difícil acesso e com 

interface ruim. Em ambos os casos, o sistema não conseguirá satisfazer seus 

usuários finais, portanto, deve haver um ponto de intercessão entre o que é útil 

e o que é fácil de ser utilizado pelo usuário. 

Segundo Nielsen (1993) e Preece (2002), a qualidade de uso de um 

sistema está associada diretamente as seguintes características: 

 Facilidade de aprendizado: é o tempo e esforço gasto para aprender 

- com um nível de desempenho satisfatório - as funcionalidades de 

um sistema; 

  Facilidade de memorização de tarefas: indica o esforço cognitivo que 

o sistema exige dos usuários para relembrar operações realizadas 

anteriormente; 

  Produtividade dos usuários na execução de tarefas: representa o 

grau de esforço gasto para realização das tarefas e a disponibilidade 

das funções necessárias para execução das mesmas; 

  Prevenção de erros: representa o quanto um sistema está preparado 

para lidar com situações desfavoráveis e perigosas, no que se refere 

a utilização do mesmo por parte dos usuários; 

  Satisfação do usuário: é um fator de avaliação subjetiva, está 

diretamente ligado as emoções e sentimentos dos usuários. 

 

Usabilidade também pode ser definida como sendo uma medida da 

qualidade da experiência dos usuários no processo de interação com um 

determinado sistema, seja ele um site ou um aplicativo (DIAS, 2006, p.29). 

Para Rogers, Sharp e Preece (2013, p.13), a experiência de uso é muito 

importante no processo de interação com o sistema, pois ela leva em conta 

como o sistema se comporta diante de pessoas no mundo real. Ainda segundo 
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o autor, essa experiência pode ser especificada como sendo o sentimento de 

prazer e satisfação que os usuários sentem ao interagir com o produto ou 

sistema. 

A experiência de uso através dos usuários está relacionada com 

aspectos subjetivos, como por exemplo, sentimentos, estado de espírito, 

emoções e sensações decorrentes da interação com um determinado sistema. 

Obviamente que não se pode prever nem controlar completamente a 

experiência de uso dos usuários devido sua subjetividade, porém, é possível 

projetar sistemas que promovam uma boa experiência de uso, agregando 

características que tragam boas emoções para os usuários e eliminando 

aquelas que geram sensações desagradáveis, sempre respeitando as 

limitações dos usuários (BARBOSA e SILVA, 2010, p. 32). 

Conforme Cybis, Betiol e Faust (2010, p.365), a percepção dos usuários 

em relação a um produto ou sistema pode ser adquirida mesmo antes de 

utilizá-lo, isso acontece através da experiência de uso dos usuários com 

produtos ou sistemas semelhantes, de relatos de outros usuários e até mesmo 

de informações coletadas pelos próprios usuários antes de utilizarem o produto 

ou sistema. Isso demonstra o quanto é importante não só elaborar projetos cujo 

produto final seja de qualidade, como também coletar o feedback dos usuários 

para identificar possíveis falhas e evitar a rejeição de futuros usuários. 

Para Benyon (2011), um sistema com uma boa qualidade de uso deve 

ser: eficiente - no que se refere à quantidade adequada de esforço para a 

realização de uma tarefa; eficaz - contendo as funções e informações 

necessárias para os usuários de forma bem organizada; fácil de aprender e 

lembrar suas funcionalidades; seguro de ser utilizado em seu contexto de uso; 

possuir alto grau de utilidade - disponibilizando todas as funcionalidades que os 

usuários imaginam que o sistema ofereça.  

Segundo Barbosa e Silva (2010, p.14), o aumento na qualidade de uso 

de um sistema interativo contribuirá para: 

 Aumentar a produtividade dos usuários: através de um apoio 

computacional de qualidade, os usuários podem alcançar seus 

objetivos mais rapidamente; 

  Reduzir a quantidade e gravidade dos erros cometidos pelos 

usuários: conseguir identificar de forma antecipada o comportamento 
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do sistema diante de suas ações, assim como entender melhor as 

respostas do sistema e as possibilidades de interação; 

  Reduzir o custo de treinamento: os usuários devem conseguir 

aprender durante o uso do próprio sistema. Isso faz com que eles se 

sintam mais seguros e motivados para explorar as funcionalidades do 

sistema como um todo; 

  Reduzir o custo com suporte técnico: os usuários terão menos 

dificuldades durante o uso do sistema, e caso comentam erros, o 

próprio sistema através de suas respostas poderá auxiliá-lo a se 

recuperar do erro cometido; 

  Aumentar as vendas e fidelidade do usuário: o usuário satisfeito 

recomenda o sistema para seu ciclo de amizades, gerando novos 

usuários, além de propiciar que o usuário antigo continue adquirindo 

novas versões daquele sistema; 

  Reduzir custo no desenvolvimento: as modificações para melhorar a 

qualidade no uso dos sistemas são realizadas mais cedo no 

processo de desenvolvimento, e nesse processo quanto mais cedo 

for identificado um problema, menor será o custo para resolvê-lo. 

 

De uma maneira ampla, é possível afirmar que um sistema projetado 

com alta qualidade de uso é um sistema que se preocupa com a eficiência, 

eficácia, satisfação, facilidade de aprendizado e memorização. Em geral, 

possui poucos erros, é consistente, possui ações preventivas, é flexível e está 

compatível com seu contexto de uso. Ou seja, desenvolver um sistema com 

boa usabilidade é se preocupar com a qualidade do produto final e com seus 

usuários. 

 

2.1 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

 

O estudo da usabilidade busca facilitar a vida do usuário no processo de 

interação com uma máquina ou sistema. Desenvolver com usabilidade é 

ressaltar a importância de pensar na pessoa que está do outro lado da tela e 

em suas reações durante a interação com o sistema. Mas o que seria essa 

interação? Como isso interfere na usabilidade de um sistema? 
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Segundo Barbosa e Silva (2010), o conceito de interação foi evoluindo 

com o passar dos anos, iniciou-se como sendo uma sequência de estímulos e 

respostas, e posteriormente passou para a definição de que interação é a 

comunicação com máquinas ou entre pessoas através de um sistema 

computacional.  

 

Figura 1 - Processo de interação humano-computador. 

 

Fonte: A importância da IHC, site da TIQx
1
. 

 

De um modo geral, a interação humano-computador pode ser definida 

como sendo o processo resultante da junção de usuários e sistemas 

computacionais para a realização de determinadas tarefas, visando alcançar 

objetivos pré-definidos pelos usuários (HIX e HARTSON, 1993).  

No que se refere a campo de estudo, esse tipo de interação humano-

computador tem como objetivo principal a elaboração de sistemas que buscam 

melhorar a eficácia e satisfação dos usuários. Tem como foco projetar, 

implementar e utilizar sistemas computacionais interativos e analisar como os 

mesmos afetam o ambiente ao qual estão inseridos (SANTA-ROSA e 

MORAES, 2008, p.12). 

Ainda no contexto disciplinar, para Dix, Finlay e Beale apud Pereira 

(2014), esta interação pode ser considerada como o estudo das pessoas, das 

tecnologias computacionais e do modo como as mesmas influenciam uns aos  

outros. Procura-se estudar a interação humano-computador em busca de 

garantir uma maior usabilidade das tecnologias computacionais perante seus 

usuários. Lindgaard (1994) complementa afirmando que a interação humano-

computador visa desenvolver modelos teóricos de desempenho e cognição 

humana, bem como o seu estudo busca identificar técnicas para avaliar a 

                                                                 
1
  Disponível em: <http://tiqx.blogspot.com.br/2012/02/compreenda-importancia-da-

interacao.html>. Acesso em 29 de jun. de 2015. 
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usabilidade dos sistemas. 

Os objetos de estudo da interação humano-computador podem ser 

agrupados em cinco tópicos inter-relacionados: natureza da interação - que 

envolve a investigação do que ocorre com as pessoas durante o processo de 

interação com um sistema; o contexto de uso – uma vez que as pessoas 

possuem culturas, conhecimentos, atividades, concepções e linguagens 

diferentes, o que influencia no processo de interação com o sistema; 

características humanas - a interação com qualquer artefato novo requer 

capacidades cognitivas e físicas, respeitando sempre suas limitações; 

arquitetura de sistemas computacionais -  envolve a construção de sistemas 

que favoreçam a experiência dos usuários; e por fim, o processo de 

desenvolvimento -  importância de conhecer técnicas, ferramentas e 

abordagens de implementação que possam gerar um sistema com qualidade 

na interação (BARBOSA e SILVA, 2010, p.10). 

Segundo Benyon (2011, p.9), no momento em que um sistema é 

desenvolvido, deve-se levar em consideração a interação humano-computador 

de uma forma mais geral, onde se faz necessário uma série de habilidades que 

permitam: 

 Estudar e entender as necessidades dos usuários e dos contextos de 

uso onde a tecnologia pode ser útil; 

  Conhecer os recursos oferecidos pelas tecnologias; 

  Pesquisar e projetar soluções tecnológicas que estejam de acordo 

com os perfis dos usuários, de suas atividades e do contexto de uso; 

  Avaliar soluções alternativas até chegar a um resultado satisfatório.  

 

Ao estudar a interação humano-computador, podemos compreender os 

usuários e melhorar a usabilidade dos sistemas, buscando inserir de forma 

eficiente e satisfatória a tecnologia na vida das pessoas, a fim de proporcionar 

bem-estar, aumento na produtividade, realização de seus objetivos e 

respeitando suas limitações (BARBOSA e SILVA, 2010, p.13). 

Com o avanço das tecnologias, o modo como as pessoas interagem 

com os sistemas computacionais vem evoluindo dia após dia e se tornando 

cada vez mais complexo e dinâmico. No entanto, esse avanço, conforme 

relatado anteriormente, deve levar em consideração as necessidades e perfis 
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dos usuários. Não adianta existir formas diversas e sofisticadas de interação e 

as mesmas serem de difícil aprendizado e utilização perante seus usuários. 

Esse é o grande desafio posto as empresas que trabalham com aplicativos de 

dispositivos móveis: evoluir tecnologicamente sem deixar em segundo plano a 

usabilidade desses aplicativos diante dos usuários finais. 

 

2.2 USABILIDADE EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

Dispositivos móveis são tecnologias inerentemente pessoais que 

evoluíram constantemente, deixando de ser simples aparelhos de comunicação 

e transformando-se em plataformas de entretenimento, informação e 

controladores de uso geral (BENYON, 2011, p.334). 

Devido ao grande avanço tecnológico dos últimos anos, os dispositivos 

móveis vêm ganhando muito espaço, aumentando sua capacidade de 

armazenamento, de processamento, surgindo novas formas e tamanhos. Todo 

esse cenário de evolução atrai os olhares das empresas de softwares que 

estão investindo cada vez mais no desenvolvimento de aplicações mais 

modernas voltadas para esses aparelhos.  

Porém, de nada adianta os grandes recursos gastos no desenvolvimento 

destas tecnologias, se o usuário de um modo em geral, que é a parte mais 

interessada e que realmente utilizará esse serviço, não estiver satisfeito com o 

produto oferecido. A cada novo aplicativo ou sistema operacional desenvolvido 

para dispositivos móveis, é perceptível que as empresas estão se preocupando 

mais com a usabilidade. 

No entanto, desenvolver sistemas ou aplicativos para esses dispositivos, 

com foco na usabilidade, não é uma tarefa fácil. Segundo Pereira (2014, p.21), 

devido a enorme mobilidade que os dispositivos móveis trazem para seus 

usuários, a interação com esses aparelhos é levada a contextos de uso 

totalmente diversificados e que geram grande impacto na sua usabilidade. 

Pensando na usabilidade e na relação entre a complexidade do contexto 

de uso das aplicações e dos usuários de dispositivos móveis, Cybis, Betiol e 

Faust (2010) relatam que, no que diz respeito ao desenvolvimento dessas 

aplicações, é necessário levar em consideração alguns pontos, como: o 

usuário realiza diversas atividades simultaneamente; a atenção do mesmo é 
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dividida com outras atividades do ambiente que ele se encontra; sua 

capacidade de processamento e retenção de conteúdo é menor do que de um 

usuário de computador de mesa; a interação com o dispositivo móvel, em 

alguns casos, é secundária e não pode atrapalhar a tarefa principal do usuário; 

o usuário pode ser interrompido a qualquer momento na interação com o 

dispositivo móvel. 

Como o usuário está sujeito a diversas interrupções, é importante evitar 

a sobrecarga cognitiva durante a interação com os dispositivos móveis, 

evitando que o usuário tenha retrabalho ou perda de dados no momento em 

que é interrompido e posteriormente volte a interagir com o dispositivo 

(PEREIRA, 2014, p.21). 

Outro ponto que interfere na usabilidade de softwares para dispositivos 

móveis é a experiência dos usuários. Assim como em computadores de mesa, 

nos dispositivos móveis a experiência dos usuários é um fator importantíssimo 

para o sucesso de uma aplicação. Para Hiltunen (2000) apud Cybis, Betiol e 

Faust (2010, p.255), a experiência dos usuários de dispositivos móveis é 

composta por cinco componentes: 

 Utilidade: indica o quão vantajoso é utilizar a aplicação móvel em 

relação a outras opções, seja pela localização, pela economia de 

tempo ou esforço; 

  Usabilidade: busca alcançar os objetivos de forma eficiente, eficaz e 

satisfatória; 

  Disponibilidade do sistema: é importante que o serviço esteja 

sempre funcionando, pois a indisponibilidade gera insatisfação nos 

usuários; 

  Estética: procurar chamar a atenção dos usuários através do apelo 

visual, com o cuidado de manter interfaces de boa qualidade gráfica; 

  Processo off-line: refere-se ao que não está relacionado ao projeto 

de interação, como confiança no nome da empresa, segurança dos 

dados e suporte aos usuários. 

 

Além de todos esses detalhes, ao desenvolver aplicações para 

dispositivos móveis, também é preciso ter em mente todas as limitações físicas 
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que envolvem os aparelhos, como capacidade de armazenamento e de 

processamento, quantidade pequena de botões, tamanho da tela, tamanho do 

aparelho e sistema operacional utilizado no dispositivo. 

Conforme Cybis, Betiol e Faust (2010, p.258) é importante lembrar que 

os usuários que utilizam os dispositivos móveis podem nunca ter utilizado um 

computador de mesa. Desta forma, utilizar metáforas e modelos amplamente 

utilizados em computadores de mesa pode não ser o mais apropriado na visão 

de uma grande parte destes usuários. 

Para ilustrar essas diferenças entre os dispositivos móveis e os 

computadores de mesa, a tabela 1 abaixo mostra um comparativo entre os 

aspectos da interação móvel e da interação fixa. 

 

Tabela 1 – Comparativo entre a interação móvel e a fixa. 

Aspectos de Interação Interação Fixa Interação Móvel 

Ambiente 
Normalmente interno, pouca 
variação. 

Interno e externo, variação 
frequente. 

Tempo de duração da 
interação 

Médio a longo. Médio a curto. 

Mobilidade do usuário Baixa, normalmente sentado. 
Alta, qualquer posição e 
movimentos do corpo. 

Hierarquia das tarefas A interação é a tarefa primária. 
A interação pode ser tarefa 
secundária. 

Manipulação de outros 
objetos que não estão 
relacionados a interação 

Rara Frequente 

Estilos de interação 
Alta dependência da 
manipulação direta; outros 
estilos são complementares. 

Seleção de menus, formulários, 
apoiados por manipulação direta 
e linguagem natural. 

Fonte: Cybis, Betiol e Faust (2010, p.258). 
 

Percebe-se que as técnicas tradicionais utilizadas para avaliação de 

usabilidade em computadores de mesa precisam ser revistas e adaptadas 

paras os dispositivos móveis. É preciso considerar as diferentes necessidades 

e características dos usuários de dispositivos móveis, assim como o contexto 

de uso e as limitações físicas (CYBIS, BETIOL e FAUST, 2010, p. 262). 

Diante de tudo isso, percebe-se que ter uma aplicação voltada para 

dispositivos móveis com um alto grau de usabilidade e que agrade os 

diferentes perfis de usuários, é extremamente difícil e por isso as empresas 
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estão gastando cada vez mais para conseguir superar essas dificuldades e 

conseguir gerar produtos que possam ser bem aceitos nesse mercado 

competitivo de tecnologias para dispositivos móveis. 
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3 PADRÕES DE INTERFACE E INTERAÇÃO 

 

Como vimos anteriormente, para um software ser considerado de boa 

qualidade é preciso que o mesmo possua uma boa usabilidade. Para Hix e 

Hartson (1993), a grande maioria dos usuários acredita que o sistema é a 

interface com a qual eles interagem. Mas o que exatamente seria essa 

interface? 

Segundo Moran (1981), interface de um sistema interativo é a parte do 

sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou 

conceitual durante o processo de interação. Esse contato físico motor se refere 

aos dispositivos de entrada de dados como teclado, microfone e canetas. Já o 

contato físico perceptivo se refere a saída de dados, como a tela de um 

dispositivo, alto-falantes e impressoras. Com relação ao contato conceitual, 

conforme Barbosa e Silva (2010, p.26), é possível afirmar que ele envolve o 

processo de interpretação dos usuários diante da interface de um sistema, 

através do contato físico com seus dispositivos de entrada e saída. A interface 

de um sistema determina o que os usuários podem fazer, de que maneira e em 

qual ordem. 

Antes de um sistema ser disponibilizado para uso, é importante verificar 

se o mesmo está de acordo com os objetivos e contexto de utilidade dos seus 

usuários. Neste sentido, a avaliação da interface se faz necessária para 

analisar a qualidade de uso de um sistema, pois quanto mais cedo forem 

identificados problemas de interface, menor será o custo para corrigí-los 

(PRATES e BARBOSA, 2003). 

Entretanto, para construir uma interface de qualidade é preciso verificar 

se a mesma está de acordo com alguns padrões estabelecidos previamente 

(SOUZA et al., 1999). Padrão seria um modelo a ser seguido, ou seja, um 

exemplo que obteve sucesso e pode ser copiado. 

Desta forma, podemos dizer que padrão de interface seria um tipo 

comum de estrutura de interação que é utilizado em um determinado ambiente. 

Especificamente, seriam soluções para certos contextos, envolvendo 

determinados usuários, executando determinadas tarefas (MAYHEW, 1999). 

Consideram-se como bons padrões de interface humano-computador 

aqueles que favorecem tanto os desenvolvedores, no que diz respeito a 
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melhorar a sua produtividade durante a programação, como também aos 

usuários, oferecendo-lhes uma boa usabilidade no processo de interação com 

o sistema. O emprego de uma interface de qualidade gera durante a interação 

com o sistema altos níveis de intuitividade e facilidade de uso para usuários 

intermediários e experientes (CYBIS, BETIOL e FAUST, 2010, p.104). 

 

3.1 DIRETRIZES GERAIS DE INTERFACE E INTERAÇÃO 

 

Para que uma aplicação alcance o padrão de interface considerado 

satisfatório para seus usuários, é necessário que em seu processo de 

desenvolvimento, os projetistas sigam alguns passos pré-estabelecidos 

denominados de diretrizes. 

As diretrizes de interface e interação são consideradas regras e 

princípios documentados que podem ser utilizadas pelo desenvolvedor como 

forma de orientação no processo de avaliação e design de aplicações, 

melhorando a qualidade no desenvolvimento dos softwares e evitando 

possíveis erros (NIELSEN, 1993). 

Segundo Preece (2002), para identificar tais diretrizes pode-se utilizar o 

processo de avaliação de usabilidade. Realizam-se testes de avaliação de 

usabilidade em diferentes protótipos, e desses testes obtêm-se uma lista de 

possíveis diretrizes. No entanto, para a confirmação das mesmas é necessário 

a realização de novos testes, onde elas são incluídas nos protótipos que 

participaram dos primeiros testes. Observa-se o resultado destes testes e em 

caso de melhoria dos protótipos, no que se refere à avaliação dos usuários, 

considera-se que aquelas são realmente diretrizes a serem seguidas. 

Para realizar a coleta dos dados referente à execução das tarefas por 

parte dos usuários, é necessário: determinar as tarefas que serão avaliadas; 

selecionar os participantes; e realizar e registrar os testes (GÜELL, SCHWABE 

e BARBOSA, 2001). 

Seguindo essas diretrizes, o projetista acaba dando o primeiro passo 

para o desenvolvimento de um software com alta qualidade de uso. No entanto, 

para que o software esteja de uma forma que agrade o usuário final do sistema 

e ao mesmo tempo garanta que todas as funcionalidades do sistema sejam 

interpretadas corretamente pelos usuários, é necessário realizar uma avaliação 
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geral da usabilidade do sistema, não apenas o cumprimento dos padrões 

estabelecidos (PREECE, 2002). 

Para Norman (1988), o projetista deve deixar claro quais ações estão 

disponíveis em cada momento, tornar visíveis as ações alternativas e ainda os 

resultados delas, avaliar o estado atual do sistema e fazer as associações 

corretas entre intenções e ações requeridas, ações e efeitos resultantes, e 

entre a informação visível e a interpretação do estado do sistema. 

Pensando em um sistema com boa usabilidade, Jakob Nielsen definiu 

dez diretrizes ou princípios gerais para o design de interfaces e interação que 

ficaram conhecidos como heurísticas de Nielsen (Nielsen, 1995). Abaixo são 

listados esses princípios: 

1. Feedback: o sistema deve sempre manter o usuário atualizado sobre 

o status do sistema, mostrando informações sobre o que está 

acontecendo; 

2.  Falar a linguagem do usuário: fazer a correspondência do sistema 

com o mundo real, utilizando palavras, frases e conceitos familiares 

para os usuários; 

3.  Usuário com liberdade: o usuário no controle do sistema, com 

liberdade de a qualquer momento abortar uma tarefa, desfazer uma 

operação ou retornar o sistema para o estado inicial; 

4. Consistência e padrões: é preciso manter um padrão, onde palavras, 

comandos e ações semelhantes produzem efeitos semelhantes. Isso 

facilita o reconhecimento e diminui o esforço cognitivo dos usuários; 

5. Prevenção de erros: evitar a ocorrência de erros e/ou eliminar as 

condições passíveis de erros, ou ainda identificá-los e apresentá-los 

aos usuários em forma de aviso antes de cometerem tais erros; 

6. Reconhecimento ao invés de recordação: minimizar a carga de 

memória do usuário, tornando os elementos de interface facilmente 

visíveis, assim como as instruções para utilização do sistema. Desse 

modo, o usuário não precisa lembrar de um comando ou objeto 

específico, mas sim reconhecê-lo na tela; 

7. Flexibilidade e eficiência no uso: atalhos invisíveis para usuários 

novatos podem ajudar a interação dos usuários mais experientes. 

Assim como permitir aos usuários personalizar suas ações mais 
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frequentes; 

8. Diálogos simples e naturais: diálogos não devem conter informações 

irrelevantes ou que sejam raramente utilizadas. Informações 

desnecessárias competem com informações relevantes e diminui a 

visibilidade na tela; 

9. Boas mensagens de erro: mensagens de erro devem ser expressas 

em linguagem simples e clara, indicar qual o problema e propor uma 

solução de forma construtiva; 

10.  Ajuda e documentação: o ideal é que o sistema seja tão fácil de usar 

que não necessite de documentação, mas no caso de precisar da 

mesma é necessário que esteja de fácil acesso e possível de ser 

pesquisada conforme as necessidades dos usuários. 

 

Tais como as heurísticas de Nielsen, o professor e cientista da 

computação norte americano Bem Shneiderman, propôs o que ele chamou de 

regras de ouro para um projeto de interface de qualidade (SHNEIDERMAN e 

PLAISANT, 2005, pp. 74-76). São elas: 

1. Consistência: utilizar sequência de ações similares para situações 

semelhantes, assim como padronizar cores, terminologias e fontes; 

2. Atalhos para os usuários: disponibilizar teclas especiais para facilitar 

a execução de tarefas, navegação simplificada e facilidades de 

macros; 

3. Feedback informativo: exibir respostas detalhadas ou informativas de 

cada ação do usuário no uso do sistema; 

4. Diálogos que indiquem o término da ação: deixar claro o início, meio 

e fim de cada tarefa executada pelo usuário durante a interação com 

o sistema; 

5. Prevenção e tratamento de erros: projetar o sistema de forma a evitar 

que os usuários cometam erros com um alto grau de severidade, 

assim como dar condições a esses usuários para que em caso de 

erros consigam realizar os tratamentos de forma simples e rápida; 

6. Reversão de ações: permitir aos usuários desfazer ações realizadas, 

desta forma incentivando os mesmos a explorarem o sistema já que 

ações realizadas de forma errada poderão ser desfeitas; 
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7. Controle: os usuários desejam se sentir no comando do sistema, 

onde eles executam ações e o sistema responde, e não o contrário; 

8. Baixa carga de memorização: devido a limitação do ser humano em 

processamento da informação na memória de trabalho, é importante 

utilizar telas simples e consistentes para facilitar a memorização. 

 

Parte dessas heurísticas de Nielsen e das regras de ouro de 

Shneiderman, que se aplicam a computadores de mesa, também pode ser 

utilizadas em aplicações de dispositivos móveis, no entanto, vale salientar que 

existem diversas outras diretrizes que são mais específicas para esses 

aparelhos. Cybis, Betiol e Faust (2010, pp.271-275), relatam algumas 

recomendações que devem ser seguidas no desenvolvimento de aplicações 

voltadas para dispositivos móveis. São elas: 

 Adequação ao contexto do usuário: é preciso explorar a mobilidade 

do equipamento e do usuário, oferecendo-lhe acesso às informações 

relacionadas com seu contexto e localização. O usuário de 

dispositivos móveis quer acesso rápido à informação em qualquer 

hora e lugar; 

 Interface não miniaturizada: não utilizar as miniaturas que são 

usadas em computadores de mesa, mas sim elaborar interfaces 

voltadas especificamente para os dispositivos móveis, levando em 

consideração suas limitações físicas e perspectivas dos seus 

usuários; 

 Consistência interna e externa: é importante manter a consistência 

entre elementos da interface em diferentes telas da aplicação, assim 

como utilizar elementos de interface que os usuários conheçam 

daquela aplicação em outras plataformas; 

 Minimização de custo e carga de trabalho: o tempo de acesso e o 

custo dos serviços são fatores críticos, portanto deve-se reduzir o 

número de cliques e de telas necessárias para a execução de tarefas 

realizadas frequentemente pelos usuários. O uso de atalhos e ícones 

ajudam na redução desses custos; 

 Facilidade de navegação: devido à capacidade limitada das telas e 
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as possíveis distrações dos usuários, é importante estruturar a 

informação e os comandos de forma simples. Utilizar menus rasos, 

uma página principal, opções de voltar para a tela anterior ou para a 

tela principal e utilização de motores de busca; 

 Apoio a seleção de opções: disponibilizar ao usuário a opção de 

selecionar o conteúdo desejado e não solicitar que o mesmo digite a 

informação novamente; 

 Cuidado com a rolagem de tela: evitar o uso de rolagem em excesso, 

pois exige um aumento da carga cognitiva do usuário para lembrar 

do que ficou para trás; 

 Apoio às interrupções: o usuário de dispositivos móveis pode sofrer 

constantemente interrupções durante a interação, é necessário que a 

aplicação esteja preparada para quando o usuário retornar da 

interrupção. Para isso, é necessário minimizar a memorização de 

informações, evitando páginas longas, menus sempre visíveis e 

armazenar todos os dados para que não se percam após a 

interrupção; 

 Apoio à personalização da interface: a aplicação deve permitir a 

personalização de interface conforme as necessidades e 

preferências dos seus usuários. 

 

Na literatura do tema tratado ainda existem diversas outras diretrizes no 

que se refere a usabilidade de software. Para Norman e Nielsen (2010), 

algumas dessas diretrizes fundamentais do design de interação são 

completamente independentes da tecnologia, tais como: visibilidade das 

operações, oferecer feedback, consistência, operações não destrutivas, 

descoberta (conhecer o sistema através da fácil exploração do mesmo), 

escalabilidade e confiabilidade. 

Ainda segundo Norman e Nielsen (2010), no caso de dispositivos móveis 

sensíveis ao toque e gestos, é possível utilizar o corpo para interagir com os 

mesmos. Podemos inclinar e agitar, girar e tocar. Esse tipo de interação pode 

ser extremamente eficaz e ao mesmo tempo proporcionar diversão e prazer 

para os usuários. 

Pensando na experiência de uso e nos interesses dos usuários do 



32 
 

Android, O Google em seu site2, voltado para desenvolvedores de aplicativos 

Android, listou alguns princípios que podem ajudar no processo de criação de 

um aplicativo. Esses princípios, de uma forma geral, já foram englobados nos 

itens relatados anteriormente. Resumidamente, temos: utilizar animação 

cuidadosamente posicionada ou um efeito sonoro; objetos reais são mais 

divertidos que botões e menus; permitir o toque pessoal através da 

personalização; em vez de pedir que façam as mesmas escolhas 

repetidamente, colocar escolhas anteriores em alcance fácil; frases curtas com 

palavras simples; considerar usar imagens para explicar ideias; mostrar o que é 

importante; e por fim, os usuários devem saber onde estão. 

De uma forma geral, pode-se dizer que as diretrizes comumente 

utilizadas na interação humano-computador, devem levar a um resultado final 

onde o sistema produzido possua correspondência com as expectativas dos 

usuários, tarefas executadas de modo simples, com equilíbrio do controle e a 

liberdade dos usuários, garantindo a eficiência aos usuários, antecipando suas 

necessidades, prevenindo erros e que seja consistente e padronizado 

(BARBOSA e SILVA, 2010, p.265). 

 

3.2 IMPACTO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO  

 

 Para entender como o uso de diretrizes pode vir a melhorar o processo 

de desenvolvimento dos sistemas mobile da UFRN, foi aplicado um 

questionário com desenvolvedores e integrantes da equipe de controle de 

qualidade da Superintendência de Informática da UFRN para coletar deles 

informações sobre o impacto do uso de diretrizes e padrões de interface no 

fluxo de desenvolvimento dos sistemas. 

 

3.2.1 Questionário com a equipe de desenvolvimento 

 

 O questionário foi aplicado com dez desenvolvedores da 

Superintendência de Informática da UFRN, os mesmos precisaram informar o 

grau de concordância referente a cinco afirmações e ao final foi solicitado aos 

desenvolvedores que estes respondessem de forma livre sobre a importância 
                                                                 
2
  Disponível em <http://developer.android.com/design/get-started/principles.html> 
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do uso de padrões de interface no fluxo de desenvolvimento. Com relação ao 

grau de concordância, o número 1 indica que o desenvolvedor discorda 

totalmente, o 2 discorda parcialmente, o 3 concorda parcialmente e o 4 

concorda totalmente. O questionário completo pode ser visualizado no 

Apêndice 1. Abaixo são exibidos os gráficos referentes às respostas de cada 

uma das afirmações, assim como as principais respostas referente à 

importância do uso de padrões de interface. A análise do questionário com os 

desenvolvedores será feita posteriormente na seção 3.2.1.1. 

 

1. No momento de criar uma nova funcionalidade, você procura seguir 

padrões de interface utilizados em funcionalidades semelhantes. 

 

Gráfico 1 – Desenvolvedores seguem padrões semelhantes. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

 

2. Quando é preciso criar um novo sistema que não possui um padrão 

de interface definido, o tempo gasto para concluí-lo será maior se 

comparado a um sistema com padrões previamente estabelecidos. 
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Gráfico 2 – Tempo de desenvolvimento elevado sem padrões. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

3. No que se refere ao fluxo de desenvolvimento da SINFO/UFRN, a 

quantidade de erros retornados pela equipe de controle de qualidade 

tende a ser menor quando os padrões de interface estão bem 

definidos e sendo utilizados. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de erros menor com o uso de padrões. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

4. A existência de um grande número de padrões de interface para um 

determinado sistema pode tornar complexo o processo de 

desenvolvimento de novas funcionalidades. Para atender todos os 

padrões, o processo ficaria mais custoso. 
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Gráfico 4 – Grande número de padrões dificulta o desenvolvimento. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

5. Quando padrões de interface são bem definidos e a equipe de 

desenvolvimento utiliza-os, a tendência é o aumento da produtividade 

durante o fluxo de desenvolvimento de um sistema. 

 

Gráfico 5 – Padrões aumentam a produtividade. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

6. Pensando no fluxo geral de desenvolvimento de um sistema, você 

considera a existência de padrões de interface importante? Por quê? 

 Sim, é importante. Com um padrão de interface definido, o desenvolvedor gasta 

menos tempo organizando os elementos a serem mostrados ao usuário, pois o 

desenvolvedor já está acostumado com o padrão e saberá onde cada elemento 

deve ficar, além disso, será mais fácil "copiar" o padrão de interface de uma 
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funcionalidade existente.  O padrão de interface também será bem vindo ao 

usuário final que vai navegar pelo sistema de uma forma mais intuitiva; 

 Sim. Primeiro porque identifica o sistema, dá uma cara, ao utilizar ou ver uma 

tela do sistema o usuário (final ou desenvolvedor) já sabe do que se trata. 

Segundo porque facilita pra o usuário utilizar o sistema através do uso de 

sequência de botões, cores e ícones, por exemplo, ajudam ao usuário a 

intuitivamente saber o que fazer, identificar uma operação ou caso de uso. 

Terceiro porque facilita no desenvolvimento, ao invés de o desenvolvedor ficar 

pensando em design, basta usar o padrão do sistema; 

 Sim. Com relação ao fluxo de desenvolvimento, a existência de padrões de 

interface evitam que o desenvolvedor desperdice tempo projetando e 

concebendo novos elementos de interface. Portanto, tais padrões tendem a 

tornar a tarefa mais objetiva. Por outro lado, os padrões devem ser bem 

documentados e difundidos para não haver uso inadequado prejudicando a 

experiência do usuário; 

 Considero muito importante, pois não tenho conhecimento aprofundado sobre 

arquitetura de informação. Quando existem padrões de interface auxiliam muito 

o meu trabalho, eu não preciso definir onde cada informação vai ficar, nem 

como cada tipo de informação deve ser exibida. 

 

3.2.1.1 Análise do questionário com os desenvolvedores 

 

 Diante dos gráficos exibidos anteriormente e das respostas livres dos 

desenvolvedores, podemos chegar a algumas afirmações, no que se refere ao 

contexto da SINFO/UFRN. Os desenvolvedores, no momento de realizar uma 

determinada tarefa, tendem a se orientar por padrões de interface previamente 

estabelecidos para aquele sistema. Além de afirmar que o uso de padrões de 

interface otimizam o tempo gasto para concluir uma determinada tarefa, reduz 

a quantidade de erros cometidos e aumenta a produtividade no que se refere 

ao esforço gasto para execução das tarefas. 

 No entanto, no Gráfico 4 é possível visualizar que a opinião dos 

desenvolvedores ficou dividida com relação ao número de padrões de 

interface. O que se pode verificar com isso é que é preciso ter cuidado com a 

quantidade e a complexidade dos padrões de interface que estão sendo 

definidos, essa cautela é a fim de evitar que os padrões tornem-se algo custoso 

no fluxo de desenvolvimento de um sistema. 
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 Outro ponto interessante e que foi abordado em uma das respostas dos 

desenvolvedores é com relação ao acesso a esses padrões de interface. Assim 

como é importante a existência de padrões bem definidos, deve-se pensar na 

forma como os mesmos serão expostos para as equipes de desenvolvimento. 

É preciso estar documentado e de fácil acesso, assim o seu uso será 

estimulado de forma natural. 

 

3.2.2 Questionário com a equipe de controle de qualidade 

 

 No momento da realização deste questionário, a equipe de controle de 

qualidade da Superintendência de Informática da UFRN só possuía quatro 

funcionários, os quais todos responderam. Os mesmos precisaram informar o 

grau de concordância referente a quatro afirmações e no final foi pedido que 

respondessem de forma livre sobre a importância do uso de padrões de 

interface no fluxo de desenvolvimento. Com relação ao grau de concordância, o 

número 1 indica que o participante discorda totalmente, o 2 discorda 

parcialmente, o 3 concorda parcialmente e o 4 concorda totalmente. O 

questionário completo pode ser visualizado no Apêndice 2. Abaixo são listados 

os resultados do questionário. A análise do questionário com a equipe de 

controle de qualidade será feita na seção 3.2.2.1. 

 

1. No momento de testar uma nova funcionalidade, procura-se verificar 

padrões de interface utilizados em funcionalidades semelhantes. 

 
Gráfico 6 – Testadores seguem padrões semelhantes. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 



38 
 

 

2. No que se refere ao fluxo de desenvolvimento da SINFO/UFRN, a 

quantidade de erros retornados pela equipe de controle de qualidade 

tende a ser menor quando os padrões de interface estão bem definidos 

e sendo utilizados. 

 
Gráfico 7 – Quantidade de erros menor com padrões. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 
3. A existência de um grande número de padrões de interface para um 

determinado sistema pode tornar complexo o processo de 

desenvolvimento de novas funcionalidades. Para atender todos os 

padrões o processo ficaria mais custoso. 

 
Gráfico 8 – Complexidade no desenvolvimento com muitos padrões. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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4. Quando padrões de interface são bem definidos e a equipe de 

desenvolvimento utiliza-os, a tendência é o aumento da produtividade 

durante o fluxo de desenvolvimento de um sistema. 

 

Gráfico 9 – Aumento da produtividade com uso de padrões. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

5. Pensando no fluxo geral de desenvolvimento de um sistema, você 

considera a existência de padrões de interface importante? Por quê? 

 Sim, é importante tanto para o desenvolvedor como para o usuário. Para o 

desenvolvedor, ele já sabendo dos padrões não fica em dúvida nem perde tempo 

pensando ou planejando em como será a interface de uma nova tela. Já para o 

usuário é melhor pois ele se adapta de forma mais rápida e melhor ao sistema, ou 

seja, o usuário se familiariza mais rápido com o sistema, e mesmo com uma nova 

funcionalidade, o usuário já sabe das características do sistema e não se assusta; 

 A existência de padrões de interface no sistema é importante para tentar reduzir as 

chances do usuário falhar ao tentar executar uma ação. Usuários tendem a 

"mecanizar" as ações que eles executam, principalmente quem usa o sistema 

diariamente. Quando os ícones, botões e campos se organizam de forma similar 

nas páginas, a probabilidade do usuário clicar em algo que não gostaria por 

desatenção é consideravelmente menor; 

 Sim. A falta de padrões bem definidos acaba levando os programadores a 

implementar as telas do jeito que acharem que fica melhor. Quando um testador 

encontra uma tela mal feita e pede para que sejam feitos os ajustes, o programador 

teoricamente não teria obrigação de fazê-lo, pois não há nenhum padrão que 

defina aquilo que foi pedido para ser ajustado. Na SINFO existem padrões, porém 
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quase nada está documentado. Com a experiência, os testadores acabam 

adquirindo conhecimentos destes padrões. A falta desta documentação leva a 

programadores inexperientes a cometer grande número de erros de interface, o 

que acaba atrasando o desenvolvimento da tarefa; 

 Sim, porque tornaria o trabalho de Controle de qualidade mais ágil, um dos 

grandes problemas da equipe é a falta de um padrão definido e documentado. 

 

3.2.2.1 Análise do questionário com a equipe de controle de qualidade 

 

 O que podemos observar nos gráficos e nas respostas dos questionários 

é que a equipe de controle de qualidade acredita que o uso de padrões de 

interface traz uma redução da quantidade de erros retornados por eles, assim 

como os padrões fazem com que o fluxo de desenvolvimento seja mais rápido 

e produtivo. 

 Para eles, os padrões de interface também ajudam na experiência dos 

usuários no uso do sistema. Com telas, ícones e botões padronizados, o 

sistema ganha uma cara e traz uma maior familiaridade para o usuário. Os 

padrões, ainda segundo os dados coletados no questionário, evitam também 

que os usuários comentam erros e consequentemente gerem insatisfação no 

uso do sistema. 

 Outro ponto abordado pela equipe de controle de qualidade, se refere à 

documentação dos padrões de interface. É necessário que esses padrões 

estejam de fácil acesso para que o checklist realizado por eles seja feito de 

forma mais rápida e independente da experiência do integrante da equipe. 

 

3.2.3 Conclusão sobre o impacto no processo de desenvolvimento 

 

 O processo de desenvolvimento de um sistema é complexo e depende 

de vários fatores para que alcance um resultado de qualidade. Na 

Superintendência de Informática da UFRN isso não é diferente, durante todo o 

fluxo de desenvolvimento existem diversos pontos que podem facilitar ou 

atrapalhar esse processo e consequentemente afetar a qualidade dos sistemas 

produzidos para SINFO/UFRN. 

 Como vimos nos dados coletados anteriormente, durante os 

questionários aplicados, o uso de diretrizes e padrões de interface bem 
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definidos é extremamente bem visto pelas equipes envolvidas nesse processo 

de desenvolvimento. Percebe-se, tanto na equipe de desenvolvimento quanto 

na equipe de controle de qualidade, que o uso de padrões de interface ajuda 

para que as equipes produzam um sistema de qualidade e que seja bem aceito 

pelos usuários.  

 No entanto, de nada adianta ter diretrizes e padrões de interface bem 

definidos se esses não forem de fácil acesso. Esse ponto é extremamente 

importante, percebe-se pelos relatos dos integrantes das equipes da 

SINFO/UFRN que quando os padrões não estão visíveis pelos 

desenvolvedores, os mesmos tendem a seguir suas próprias vontades e 

opiniões no que tange a elaboração das interfaces. Por outro lado, a equipe de 

controle de qualidade também é afetada com isso, pois no momento de 

verificar o que foi implementado pelos desenvolvedores, não conseguem ter 

um embasamento para definir se o que está apresentado encontra-se correto 

ou não. Ocorre que o desenvolvedor tem uma opinião de como deveria ser a 

interface e o testador outra, e no meio disso é preciso existir documentos bem 

elaborados e acessíveis contendo os padrões que devem ser seguidos para 

definir o rumo dessa interface, padrões esses que visam garantir a qualidade 

do sistema a ser produzido. 

 Quando se fala em qualidade do sistema, devemos ter em mente não só 

o produto final e sim todo o contexto envolvido para que seja possível chegar 

naquele produto final. Diante disso e do que foi exposto nos questionários, é 

possível afirmar que na Superintendência de Informática da UFRN o uso de 

padrões de interface traz um aumento da produtividade das equipes envolvidas 

no desenvolvimento dos sistemas. 
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4 SISTEMA SIGAA MOBILE 

 

 Neste capítulo será relatado como se deu a criação do sistema SIGAA 

Mobile, explicando o porquê do seu surgimento e uma análise da sua situação 

atual, fazendo uma comparação com padrões previamente estabelecidos na 

literatura. Ao final serão listados pontos positivos e negativos encontrados após 

essa análise inicial do sistema. 

 

4.1 CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

 

 A Superintendência de Informática da UFRN, buscando adaptar os 

serviços já existentes e prover novos serviços, vem desenvolvendo, há mais ou 

menos quatro anos, os seus sistemas para a plataforma mobile. Além disso, 

busca-se com os sistemas mobile atender a crescente necessidade das 

pessoas de terem acesso à informação através dos dispositivos móveis, sejam 

eles smartphones ou tablets, trazendo aos usuários dos sistemas da UFRN 

mais comodidade e praticidade na realização de suas tarefas no âmbito da 

universidade.  

 O primeiro sistema desenvolvido foi o SIGAA Mobile, que consistia em 

uma parte pública e uma privada. Na parte pública era possível visualizar 

notícias da universidade, o calendário acadêmico, cursos, componentes 

curriculares, docentes, projetos de pesquisa, projetos de extensão, processos 

seletivos, consultar o acervo da universidade e verificar a autenticidade de um 

documento. Na Figura 2 é possível visualizar a tela com todas as 

funcionalidades relatadas anteriormente.  
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Figura 2 – Parte pública do SIGAA Mobile. 

 

Fonte: SIGAA Mobile. 
 
 Já na parte privada, era necessário que o usuário tivesse um login e 

senha cadastrados para ter acesso ao sistema. Após entrar no sistema, 

dependendo do perfil dele (discente, docente ou servidor técnico), seriam 

listadas algumas funcionalidades tais como: visualizar turmas, emitir 

documentos, realizar empréstimos de livros, gerenciar frequência, visualizar 

notas etc. Na Figura 3 é exibida uma tela referente a um perfil de discente. 

 
Figura 3 – Perfil discente do SIGAA Mobile. 

 

Fonte: SIGAA Mobile. 
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 Atualmente, a Superintendência de Informática da UFRN está 

aprimorando o SIGAA Mobile e atribuindo um novo layout, com mais 

modernidade, novas funcionalidades e buscando atrair cada vez mais a 

comunidade acadêmica. Este trabalho foi realizado em cima dessa nova 

versão, mais especificamente de seu portal do aluno, no intuito de melhorá-la e 

transformá-la numa versão estável e bem aceita. Vale lembrar que foi avaliada 

a versão voltada para dispositivos Android, pois no momento da execução 

deste trabalho era apenas esta a versão disponível. Abaixo na Figura 4 é 

apresentada a tela contendo os menus com todas as funcionalidades 

disponíveis nessa nova versão. 

 

Figura 4 – Portal do aluno do SIGAA Mobile. 

 

Fonte: SIGAA Mobile. 
 

4.2 AVALIAÇÃO INICIAL DA USABILIDADE 

 

Com a existência de vários métodos e técnicas de avaliação de 

usabilidade, é preciso analisar as características de cada método para então 

escolher aquele mais apropriado para realizar a avaliação de um determinado 

software.  
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Os métodos de avaliação de usabilidade, segundo Prates e Barbosa 

(2003), se diferenciam por vários aspectos, dentre eles pode-se destacar: a) se 

a avaliação será feita durante o ciclo de desenvolvimento ou após o produto 

estar pronto, como os dados serão coletados (entrevistas ou experimentos em 

laboratórios); b) os tipos de dados que serão coletados (quantitativos ou 

qualitativos); e c) a forma como a análise será feita, se será como prevenção 

de potenciais problemas ou interpretação dos resultados obtidos. 

Segundo Souza et al. 1999, grande parte dos métodos de avaliação que 

existem podem ser descritos através da: a) observação e monitoramento de 

usuários, onde são coletadas informações sobre os usuários tanto em seus 

ambientes de trabalho como em laboratório/ambiente controlado; b) coleta das 

opiniões dos usuários; c) aplicação de experimentos e testes benchmark, que 

são testes que usam basicamente as mesmas técnicas de observação e 

monitoramento de usuários, porém com um grau de controle e complexidade 

mais elevado; d) interpretação de interações, permitindo ao projetista entender 

melhor como os usuários utilizam os sistemas e como estes sistemas 

interagem com outras atividades;  e) predição do uso, onde os especialistas em 

interface buscam identificar possíveis problemas que os usuários poderão ter 

ao utilizarem o sistema, sem a necessidade dos usuários testarem o sistema 

propriamente dito. 

Além da escolha do método de usabilidade que deve ser utilizado no 

processo de avaliação, é necessário também, conforme Preece (2002), 

considerar alguns pontos relevantes, tais como:  

a) determinar os objetivos gerais que a avaliação deverá tratar;  

b) explorar perguntas específicas a serem respondidas, decompondo 

perguntas gerais em perguntas mais específicas ao sistema a ser 

avaliado, considerando os usuários-alvo e suas atividades;  

c) escolher o paradigma e as técnicas de avaliação que responderão as 

perguntas;  

d) identificar questões práticas que devem ser tratadas (como o perfil e  

número de usuários que participarão da avaliação, o ambiente em 

que a avaliação será realizada, escolher as tarefas, o planejamento e 

preparação do material de avaliação e alocação de pessoal, recursos 

e equipamentos para a realização da avaliação);  
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e) decidir como lidar com questões éticas (respeitar o direito dos 

participantes da avaliação); e 

f) avaliar, interpretar e apresentar os dados levando em consideração a 

sua confiabilidade (se a técnica produz os mesmos resultados nas 

mesmas circunstâncias), sua validade (se mede o que deveria 

medir); potenciais distorções; escopo (o quanto as descobertas 

podem ser generalizadas); e validade ecológica (o quanto o ambiente 

em que a avaliação é feita influencia ou distorce os resultados). 

 

Dentre os vários métodos existentes, os mais indicados, segundo 

Barbosa e Silva (2010) são os métodos de avaliação analítica e as chamadas 

pesquisas de opinião, pois abrangem uma maior quantidade de aspectos.  

Os métodos de avaliação analítica são métodos que buscam identificar 

problemas de usabilidade de um determinado projeto e analisar estes 

problemas visando propor solução para melhorar a sua usabilidade, ou seja, o 

objetivo dos métodos de avaliação analítica é identificar os problemas de 

usabilidade e selecionar aqueles mais importantes que devem ser corrigidos o 

quanto antes (PRATES e BARBOSA, 2003). 

Neste trabalho será utilizada, inicialmente, uma avaliação analítica, 

conhecida também como avaliação heurística. Segundo Santa-Rosa e Moraes 

(2008), avaliação heurística é um método que envolve especialistas de 

usabilidade examinando a interface e julgando sua adequação com base em 

princípios de usabilidade reconhecidos. A mesma pode ser realizada tanto no 

início do desenvolvimento do sistema como também em seu final, como forma 

de agregar melhorias para o sistema avaliado. 

Essa avaliação será realizada no Portal do Aluno do SIGAA Mobile 

Android, sempre buscando confrontar a interface atual do sistema com o que 

orienta a literatura no que tange a uma boa usabilidade de um sistema. 

 Será feita uma inspeção para mensurar o grau de existência das 

heurísticas de Nielsen, das regras de ouro de Shneiderman e das diretrizes 

relatadas por Cybis, Betiol e Faust (2010, pp.271-275), que são específicas 

para dispositivos móveis. Posteriormente, serão listados os pontos positivos e 

negativos encontrados durante esta inspeção. Todas essas diretrizes e regras 

utilizadas na avaliação estão detalhadas no tópico 3.1 deste trabalho.  
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4.2.1 Inspeção Baseada na Literatura 

 

 Com relação aos dez princípios gerais de Jacob Nielsen, temos: 

1. Feedback: sempre que é realizada uma operação mais demorada o 

sistema informa uma mensagem ao usuário “Por favor, aguarde”, 

mas não explica o que está ocorrendo. No topo da tela é exibido o 

menu atual que o usuário se encontra. Outro ponto positivo é no 

download dos documentos, onde é exibida uma mensagem 

informando que o download foi concluído e perguntando se o usuário 

deseja abri-lo; 

2.  Falar a linguagem do usuário: as nomenclaturas utilizadas nos 

menus são bastante claras e objetivas, conforme Figura 5; 

 

Figura 5 – Nomenclatura clara. 

      

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 
 

3.  Usuário com liberdade: no portal do aluno o usuário apenas realiza 

consultas e em todas as consultas é possível sair de uma operação 

para outra com facilidade, apenas utilizando o menu lateral (Figura 

6); 
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Figura 6: Liberdade na navegação. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 

4. Consistência e padrões: a lista de disciplinas (Minhas Turmas) e a 

lista de notas (Minhas Notas) possuem um layout diferente e quando 

o usuário clica nos dados exibidos em cada listagem, a resposta do 

sistema é diferente nos dois casos. No comando “minhas turmas”, ao 

clicar, abre-se uma nova tela e no caso “minhas notas” é expandido 

na mesma tela as informações de notas. Isso pode ser observado na 

Figura 7; 

 
Figura 7 – Inconsistência no layout e respostas do sistema. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
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5. Prevenção de erros: como no portal do aluno, os usuários realizam 

apenas consultas, o sistema não apresenta problemas quanto a 

falhas geradas por uma operação; 

6. Reconhecimento ao invés de recordação: em algumas 

funcionalidades é possível navegar pelos sub-menus movendo o 

dedo na tela no sentido horizontal, já em outros, como no quadro de 

horários, é necessário clicar em ícones para passar para a próxima 

tela. Essa navegação diferente nas operações do aplicativo podem 

gerar dificuldades no processo de aprendizado no uso do aplicativo; 

 
Figura 8 – Falha no reconhecimento. 

  

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 

7. Flexibilidade e eficiência no uso: não existem atalhos e nem é 

possível a personalização do aplicativo, seja definindo as principais 

funcionalidades, seja definindo o layout; 

8. Diálogos simples e naturais: o aplicativo possui poucas 

funcionalidades e as telas exibem poucas informações; 

9. Boas mensagens de erro: no geral as mensagens de erro estão 

claras. No entanto, existem alguns pontos que merecem destaques, 

principalmente na funcionalidade de restaurante universitário. Por 

exemplo, quando o usuário não possui cartão do restaurante e 

seleciona esta funcionalidade, o sistema exibe uma mensagem de 
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que o usuário não possui o cartão e não informa o que deve ser feito 

para que o usuário possa tê-lo e assim conseguir acessar aquela 

funcionalidade; 

10.  Ajuda e documentação: o aplicativo não possui documentação para 

que o usuário busque ajuda de forma prática e simples. 

 

No que tange as regras de ouro de Bem Shneiderman, temos: 

1. Consistência: as telas estão padronizadas no que tange a cores, no 

entanto, com relação a forma de interagir para conseguir ter acesso 

as informações, existe uma falta de padrão de um funcionalidade 

para outra, como visto na Figura 7; 

2. Atalhos para os usuários: não existem atalhos; 

3. Feedback: em alguns momentos o sistema informa ao usuário que 

está processando, mas não detalha a informação (Figura 9); 

 
Figura 9 – Tela de processamento. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 

4. Diálogos que indiquem o término da ação: o aplicativo mostra uma 

tela de carregamento quando está processando alguma operação, e 

ao final é exibida a tela desejada, como foi exibido na Figura 9 

anteriormente; 

5. Prevenção e tratamento de erros: o aplicativo não apresenta 
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operações de cadastro ou alteração de dados, apenas consultas. A 

dificuldade que os usuários podem encontrar é identificar onde está 

cada consulta que eles desejam. É importante salientar que além do 

menu estar bem posicionado, é importante que fique claro para que 

ele serve. No caso da funcionalidade de “Horários”, ele nos remete 

ao compartilhamento nas redes sociais e não ao menu, como é 

exibido na Figura 10, isso pode gerar erros e confusão para os 

usuários; 

 

Figura 10 – Menu confuso. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 

6. Reversão de ações: inicialmente, a localização do menu não está 

muito clara, isso pode gerar alguns problemas no momento dos 

usuários saírem de uma consulta para outra ; 

7. Controle: o usuário tem total liberdade de navegação e de sair de 

qualquer operação; 

8. Baixa carga de memorização: as consultas são de fácil acesso, 

desde que o usuário perceba onde se encontra o menu.  
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Por fim, com relação às diretrizes que são específicas para dispositivos 

móveis relatadas por Cybis, Betiol e Faust (2010, pp.271-275), temos: 

 Adequação ao contexto do usuário: as informações são poucas, 

porém bem úteis aos usuários. No entanto, a funcionalidade do 

restaurante universitário poderia disponibilizar informações sobre 

horários e cardápio do dia, independente de o usuário possuir cartão; 

 Interface não miniaturizada: a interface usada é típica de dispositivos 

móveis, procurando deixar parecido com alguns aplicativos de redes 

sociais; 

 Consistência interna e externa: não tem nenhuma semelhança com a 

versão web do SIGAA, isso pode atrapalhar no entendimento inicial 

do aplicativo ou resolver algum problema que exista no SIGAA web; 

 Minimização de custo e carga de trabalho: não existem atalhos, no 

entanto para ter acesso as consultas são necessários poucos cliques; 

 Facilidade de navegação: não existe uma página principal, ao entrar 

no aplicativo o usuário é direcionado para a consulta de “Minhas 

Turmas”. Os menus são rasos e para voltar de uma tela pra outra é 

necessário utilizar o botão de voltar do próprio aparelho; 

 Apoio à seleção de opções: no portal do aluno só existem consultas 

sem a necessidade de informar nenhum dado prévio, apenas com o 

perfil de cada aluno o aplicativo já exibe os dados que são solicitados 

pelos usuários; 

 Cuidado com a rolagem de tela: há uma mesclagem do uso de barra 

de rolagem e de sub-menus quando a operação exibe vários dados. 

Um exemplo disso pode ser observado na Figura 11, onde é exibida 

a tela das informações de uma disciplina. As informações são 

quebradas em sub-menus, como “Notícias”, “Tópicos de Aulas” e 

“Frequência”, e em cada categoria é usada barra de rolagem quando 

existem muitos itens. Para passar de um sub-menu para o outro 

basta mover o dedo na tela no sentido horizontal; 
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Figura 11 – Informações de uma disciplina. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 

 Apoio às interrupções: ao deixar o aplicativo rodando em backgraund 

e utilizar um outro aplicativo que estava rodando no celular, o 

aplicativo do SIGAA Mobile Android acaba gerando mensagens de 

erro quando retorna para o mesmo; 

 Apoio à personalização da interface: Não está sendo possível 

personalizar a interface do portal do aluno. 

 

4.2.2 Resultados da inspeção 

 

 Tomando como base os princípios que foram analisados, percebem-se 

algumas características positivas no Portal do Aluno, tais como: possui uma 

nomenclatura simples, clara e de fácil entendimento; um layout agradável e que 

segue as cores da UFRN; está sempre oferecendo feedback aos usuários e 

permitindo que os mesmos mudem de funcionalidades de forma rápida e fácil. 

 No entanto, existem alguns pontos que precisam ser melhorados, são 

eles: seguir o mesmo layout e mesma forma de interação em todas as 

listagens; oferecer feedbacks mais claros para que os usuários saibam 

exatamente o que está acontecendo; permitir aos usuários a personalização do 

seu ambiente, como por exemplo, personalizar as cores e funções disponíveis; 
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disponibilizar atalhos para funcionalidades mais utilizadas pelos usuários; 

disponibilizar uma página inicial e explicitar botões “Voltar”. 

 Com relação a personalização, temos que ter cuidado para que esse tipo 

de característica não acabe distorcendo a imagem institucional do sistema, ou 

seja, é preciso que a identidade da UFRN seja mantida em alguns trechos, 

principalmente no que tange a cores e identidade visual da universidade, é 

preciso ficar claro que o aplicativo se refere à instituição. Hoje não é possível à 

personalização e após entrar no aplicativo, apenas a cor azul remete a UFRN, 

não existe nenhuma identidade visual da universidade e nem o nome da 

mesma. Se pensarmos que, assim como os sistemas webs, os sistemas mobile 

podem vir a ser disponibilizado para outras instituições, esse quesito de 

identidade é de suma importância. 

 Outro ponto a ser ressaltado é a quantidade de funcionalidades 

disponíveis no portal. O aluno precisa ser atraído para o uso do aplicativo e um 

dos fatores primordiais são as funcionalidades que o mesmo pode oferecer. 

Nesta versão que foi testada, eram necessárias mais funcionalidades, como a 

consulta ao acervo da biblioteca, possibilidade de mandar mensagem para os 

professores e consultas as informações do restaurante universitário, como por 

exemplo, o cardápio do dia. 

 É importante lembrar que o SIGAA já é um sistema consolidado na sua 

versão web, os usuários já estão acostumados a realizarem operações de uma 

determinada forma. Esse fato precisa ser pensado no momento que implantar 

tais funcionalidades num aplicativo, levando em consideração os limites físicos 

e de interação dos dispositivos móveis. O que foi observado é que as 

funcionalidades são bem diferentes daquelas apresentadas na versão web, 

com exceção dos documentos que são emitidos. A falta de semelhança com a 

versão web e a ausência de atalhos pode gerar um maior esforço dos usuários 

para utilizar esse aplicativo. 
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5 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO: SIGAA MOBILE ANDROID 

 

 Os métodos de avaliação analítica, como aplicados anteriormente, foca 

nos aspectos do sistema e não envolve a participação dos usuários. Além da 

utilização dos métodos de avaliação analítica, é necessário a aplicação das 

pesquisas de opinião, onde o foco principal é a opinião dos usuários. Nesta 

técnica, os dados obtidos podem ser qualitativos ou quantitativos e a forma de 

extrair esses dados é através de questionários e entrevistas que são aplicados  

aos usuários (PRATES e BARBOSA, 2003). 

 Para este trabalho, foi realizado um questionário com os usuários do 

SIGAA Mobile Android. Inicialmente foram selecionados os usuários do 

aplicativo e para isso foi necessário consultar a base de dados da 

Superintendência de Informática da UFRN para coletar as informações de 

quais usuários utilizam o sistema a ser avaliado. Posteriormente, foi feito o 

contato eletrônico com esses usuários solicitando a participação voluntária no 

questionário. 

Para elaborar o questionário, foi realizada uma pesquisa na literatura 

sobre modelos de questionários existentes, dentre os vários disponíveis, os 

analisados foram: 

 QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction): desenvolvido 

por uma equipe de pesquisadores do Human Computer Interaction 

Laboratory da Universidade de Maryland nos Estados Unidos da 

América (EUA), tornando-se um instrumento de uso mundial. O 

mesmo foi projetado para medir a satisfação global do sistema, 

abordando 11 fatores específicos de interface: fatores da tela, 

terminologia e feedback do sistema, fatores de aprendizagem, 

capacidade do sistema, manuais técnicos, tutoriais on-line, 

rnultimídia, reconhecimento de voz, ambiente virtual, acesso a 

internet e instalação do software (FILARDI e TRAINA, 2008); 

 SUMI (Software Usability Measurement Inventory): desenvolvido pelo 

Human Factors Group (HFC) da University College. É um método 

consistente para estimar a qualidade do software do ponto de vista 

do usuário final e pode ajudar na detecção de falhas de usabilidade 

antes de um produto ser lançado. É muito utilizado para estimar 
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novos produtos durante a avaliação do produto; comparar produtos 

ou versões de produtos; estabelecer metas para desenvolvimento de 

aplicações futuras; definir metas para a qualidade de uso; e destacar 

bons e maus aspectos da interface (FILARDI e TRAINA, 2008); 

 WAMMI (Website Analysis and MeasurMent Inventory): é um serviço 

exclusivo para avaliação de websites on-Iine. Segundo Filardi e 

Traina 2008, O WAMMI tem como objetivo medir a satisfação do 

usuário sobre o site baseado na reação do usuário; gerar dados 

objetivos de gestão em um formato fácil de entender; prover uma 

base para mudanças do website e melhorias de design; comparar 

seu site em relação aos demais em termos de satisfação do usuário; 

e acompanhar o desempenho do website para verificar se as metas 

estão sendo cumpridas; 

 SUS (System Usability Scale): desenvolvido como parte do programa 

de engenharia de usabilidade integrado a Digital Equipment Co Ltd., 

localizado em Reading, no Reino Unido. Esse tipo de questionário 

provê um alto nível de subjetividade e é frequentemente usado para 

comparação de usabilidade entre sistemas (FILARDI e TRAINA, 

2008). 

 

Diante das características peculiares de cada modelo de questionário 

apresentado anteriormente e das variáveis a serem analisadas neste trabalho, 

que serão listadas mais adiante no item 5.1, foi utilizado o QUIS como base na 

montagem do questionário aplicado com os usuários do SIGAA Mobile Android, 

pois o mesmo consegue suprir o maior número das variáveis a serem 

analisadas e permite a coleta de dados importantes sobre a usabilidade do 

sistema avaliado. 

 

5.1 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: COM BASE NO ITEM 4.2.2 

 

 Antes de elaborar as perguntas do questionário, foi preciso definir quais 

variáveis pretendia-se avaliar no sistema em questão. No questionário aplicado 

com os usuários buscou-se preencher as seguintes variáveis: 
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 Organização das telas, para entender o que os usuários gostariam de 

ver nas telas; 

 Interpretação dos elementos da interface, visando identificar formas 

de deixar mais compreensível esses elementos; 

 Experiência do usuário, entendendo o quanto isso afeta a satisfação 

e entendimento do sistema pelo usuário. Vale salientar que para este 

trabalho não foi relevante a informação do tempo que o usuário fica 

utilizando o sistema, mas sim apenas em quantas vezes o usuário 

entra no sistema e há quanto tempo ele é usuário do mesmo; 

 Terminologia e Feedback, para verificar se os usuários entendem a 

comunicação estabelecida pelo sistema; 

 Necessidades dos usuários, buscando levantar quais são as suas 

necessidades; 

 Facilidade de aprendizado, visando melhorar o processo de  

aprendizado dos usuários com o sistema. 

 

Como relatado anteriormente, a elaboração do questionário deste 

trabalho teve como base o QUIS, no entanto foi necessário adicionar algumas 

perguntas para suprir a necessidade de preenchimento de todas as variáveis 

que foram previamente definidas para análise. Abaixo são exibidas as 

perguntas ou afirmações do questionário aplicado, agrupadas pelas variáveis. 

Em algumas perguntas, os usuários responderam de forma livre e em outras foi 

definido o grau de satisfação sobre o tópico exposto. No Apêndice 3 é possível 

visualizar o questionário conforme foi aplicado aos usuários. 

 

Experiência do usuário 

 Há quanto tempo você usa o SIGAA Mobile? 

 Em média, quantas vezes você acessa o SIGAA Mobile por semana? 

 

Organização das telas 

 A organização dos elementos na tela é útil? 

 A quantidade de informação que é apresentada na tela é; 

 A organização da informação na tela está; 
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 Com relação a sequência de tela; 

 Retorno a tela anterior; 

 Por favor, escreva seu comentário e sugestões sobre as telas do SIGAA 

Mobile. 

 

Interpretação dos elementos da interface 

 Com relação a localização dos menus e sub-menus; 

 Visualizar a existência de links na tela; 

 Sair de uma operação para outra; 

 Por favor, escreva seu comentário e sugestões sobre os menus e links 

do SIGAA Mobile. 

 

Terminologia e Feedback (mensagens de retorno do sistema) 

 Mensagens apresentadas na tela; 

 Mensagens de erros; 

 A posição das mensagens na tela são; 

 O sistema mantém você informado sobre o que ele está fazendo; 

 Por favor, escreva seu comentário e sugestões sobre a terminologia e 

feedback do SIGAA Mobile. 

 

Facilidade de aprendizado 

 Aprender operar o sistema; 

 Relembrar nomes e uso de comandos; 

 O tempo de aprendizado sobre o sistema; 

 Descobrir novas funções; 

 Por favor, escreva sobre sua experiência no aprendizado do SIGAA 

Mobile. 

 

Necessidades dos usuários 

 Se fosse possível você definir quais funcionalidades estariam 

disponíveis para você, seria; 

 Possibilidade de você personalizar as cores utilizadas; 

 Utilizar imagens nos menus seria; 

 Permitir o uso de atalhos seria; 



59 
 

 Por favor, escreva suas necessidades e sugestões para o SIGAA Mobile. 

 

5.2 PROCESSO DE AMOSTRAGEM DOS USUÁRIOS 

 

Visando identificar as necessidades e melhorar a usabilidade dos 

usuários do SIGAA Mobile, foram definidos como participantes do questionário 

apenas os alunos da UFRN que utilizam esse aplicativo. Inicialmente foram 

selecionados os usuários que comentaram sobre o aplicativo na loja online da 

Google, a Play Store, no entanto, esse número de usuário foi pequeno. Para 

identificar mais usuários foi necessário acessar a base de dados da 

Superintendência de Informática e através dela coletar os e-mails de alunos 

que utilizam o aplicativo e de posse desses e-mails, enviar o questionário para 

que os alunos respondessem. Conforme visto anteriormente, o tipo de 

amostragem utilizado foi a intencional, pois o objetivo é coletar opinião de uma 

determinada parte do público alvo e não a sua população geral.  

 Buscou-se enviar o questionário para um elevado número de usuários, 

visto que nem todos se interessaram em responder o questionário. Foi enviado 

o questionário, via e-mail, para cerca de 800 alunos, assim como foi realizada 

publicação na página da UFRN no Facebook. O questionário ficou disponível 

durante 15 dias e dentre os alunos que foram contactados, obtivemos 61 

respostas daqueles que realmente usavam o aplicativo e se dispuseram a 

responder o questionário. 

 

5.3 RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

 

 Abaixo são listadas as respostas do questionário aplicado com os alunos 

que utilizam o Portal do Aluno do SIGAA Mobile Android. Os dados referentes à 

experiência dos usuários serão exibidos em gráficos no formato de dispersão, 

já os dados que se referem à interface e usabilidade serão exibidos em gráficos 

no formato de barra. Os gráficos são agrupados em itens que se referem a 

cada uma das variáveis que foram analisadas. No final de cada item são feitos 

comentários referente à variável analisada, tomando como base os gráficos 

exibidos e também as respostas das perguntas livres no questionário aplicado. 

 



60 
 

5.3.1 Experiência do usuário 

 

Gráfico 10 – Aprendizado x Tempo de Uso. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 11 – Aprendizado x Frequência de Uso. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 Nos gráficos de dispersão acima, é possível visualizar que não existe 

uma relação entre a experiência dos usuários no uso do aplicativo e o seu grau 

de facilidade de uso. Existem usuários antigos que acham o sistema fácil de 

aprender, assim como existem usuários antigos que considera ele difícil. Esse 

mesmo cenário é observado nos usuários novos, alguns acham o sistema fácil 
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de usar e outros já nem tanto. 

 Com relação à frequência no uso do aplicativo, o resultado foi 

semelhante ao comentado no parágrafo anterior. Houve a mesma variação, 

mostrando que a experiência do usuário tanto no tempo de uso como na 

frequência, não está interferindo no aprendizado do sistema, segundo os 

usuários que responderam o questionário.  

 

5.3.2 Organização das telas 

 

Gráfico 12 – Utilidade das informações do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 13 – Quantidade de informação na tela. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Gráfico 14 – Retorno tela anterior. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 15 – Organização da informação na tela. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 16 – Sequência das telas do aplicativo. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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 Como podemos notar nos gráficos acima, os usuários avaliam que as 

informações estão bem dispostas e úteis no processo de interação. A 

navegação entre as telas também foi aprovada, no entanto deve-se salientar 

que houve muitas respostas reclamando do botão “Voltar”, que em algumas 

telas ficava confuso de saber em qual botão clicar para voltar o fluxo. Isso pode 

ser explicitado em uma das respostas, o usuário relata: “O botão „voltar‟ por 

vezes nos faz retornar para a mesma tela, e nem sempre está disponível (em 

algumas telas há o botão no mobile, e em outras temos que recorrer ao botão 

do navegador), o que deixa um pouco confusa a opção”. 

 Já com relação à quantidade de informações na tela, houve uma 

considerável divisão nas opiniões dos usuários. Por mais que no gráfico 

apresente que mais de 34% das respostas consideraram adequada a 

quantidade de informações, nas respostas livres uma boa parte dos usuários 

relatam que gostariam de ter mais informações, que muitas vezes acessam o 

aplicativo e não conseguem encontrar a informação desejada e acabam indo 

na versão web para concretizar o que desejavam. O comentário a seguir de um 

usuário, retrata bem essa situação: “Geralmente, quando acesso o SIGAA 

móbile, utilizo a opção para acessar o SIGAA tradicional, pois nele acho mais 

fácil de encontrar o que preciso, pois no móbile, as opções são muito reduzidas 

e nem sempre tenho acesso ao que preciso por meio dele”.  

Ao contra ponto disso, outros usuários consideram a quantidade de 

informação boa, justificando que ao adicionar mais funções poderiam deixar o 

aplicativo muito poluído, conforme os seguintes relatos: “As informações são 

resumidas de forma perfeita em cada tela, de forma a não prejudicar a 

usabilidade do usuário”; “As telas mostram o necessário sem poluição visual, o 

que torna o app mais agradável ao usuário”. 
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5.3.3 Interpretação dos elementos da interface 

 

Gráfico 17 – Localização dos menus na tela. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 18 – Visualização dos links na tela. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 19 – Sair de uma operação. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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 Na visão dos usuários que responderam o questionário, os elementos de 

interface, como menus e links, estão bem dispostos e de fácil acesso. Ainda 

afirmam que é possível entender bem o que cada um representa e que sair de 

uma operação para outra é considerável fácil. Isso fica claro tanto nos dados 

expostos nos gráficos acima como também nos comentários, por exemplo: “Os 

menus e links estão bem localizados, assim como é perfeitamente 

compreensível a funcionalidade de cada um destes”. 

Ainda sobre os comentários e sugestões para esse item, tivemos outros 

bem interessantes, tais como: “Dá para entender sim...quanto a disposição dos 

tópicos está bem prático. Sugiro mais tópicos para o menu do APP. Como os 

das notas consolidadas, etc”. Diante disso, podemos dizer que os usuários 

mesmo achando os menus e links fáceis de entender, sugeriram inserir 

mecanismos de ajuda para facilitar ainda mais o entendimento para usuários 

novatos no aplicativo. Houve ainda vários comentários solicitando a existência 

de mais itens nos menus, para que fosse possível disponibilizar funções que os 

mesmos desejavam e que hoje não existem. 

 

5.3.4 Terminologia e feedback 

 

Gráfico 20 – Mensagens exibidas nas telas. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Gráfico 21 – Mensagens de erros. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Gráfico 22 – Posição das mensagens. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 23 – Feedback do sistema. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
  

Neste item tivemos pontos positivos e negativos. Como visto nos 

gráficos acima, primeiramente, podemos analisar que as mensagens e textos 
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apresentados na tela estão claros, de fácil entendimento e bem posicionados, 

gerando poucas reclamações e agradando aos usuários. Como relatados nos 

seguintes comentários: "Muito boas e claras, as palavras"; “Todas as palavras e 

textos usados no sistema me satisfazem”. 

 No entanto, é possível notar que as mensagens de erros geram uma 

certa divisão de opiniões. Mesmo o gráfico mostrando um percentual positivo 

de aprovação, nos comentários podemos notar um certo grau de insatisfação, 

como por exemplo: “Neste ponto o sistema é relativamente consistente com 

relação aos textos, mas peca com relação aos erros muitas vezes não 

fornecendo informações ou então dando a entender que não ocorreu erro, mas 

o mesmo existiu”; “As mensagens de erro não dizem nada, apenas se 

desculpam pelo ocorrido”. 

Já com relação ao feedback que o sistema está dando para os usuários, 

tanto no gráfico como nos comentários, o sistema não possui um percentual 

positivo de aprovação. Essa divisão fica ainda mais clara nos comentários, 

como por exemplo: “As mensagens precisam ser mais claras e chamativas. As 

vezes ela aparece e nem percebemos”; “As mensagens são meio genéricas, 

não da para saber exatamente o que está se passando”; “Até exibe uma 

mensagem, mas não especifica o que realmente está acontecendo. Sem contar 

quando dá erro e o aplicativo para de funcionar e não explica direito o porquê”. 

 

5.3.5 Facilidade de aprendizado 

 

Gráfico 24 – Aprender o sistema. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Gráfico 25 – Relembrar comandos. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 26 – Tempo de aprendizado. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 27 – Descobrir novas funções. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 Com relação ao aprendizado, podemos ver nos gráficos acima que o 

aplicativo, na visão dos usuários, é de fácil aprendizado, tanto no que tange ao 
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tempo que eles levaram para aprender as funções como para relembrar nomes 

e significados das funções que existem no mesmo. 

 Nos comentários alguns relatam que o aplicativo se torna fácil pelo fato 

de seguir o padrão do SIGAA web, já outros relatam que o fato do sistema ter 

poucas funções é que gera essa facilidade no aprendizado. Alguns comentários 

podem ser vistos a seguir: “Como tinha experiência com a versão web do 

SIGAA não tive problemas com o aplicativo”; “Não fiquem felizes, não é porque 

é fácil, é porque é simples demais, então fica fácil operar”; “O aprendizado no 

SIGAA Mobile está diretamente relacionado com a experiência do SIGAA web”.  

 

5.3.6 Necessidades dos usuários 

 

Gráfico 28 – Personalizar funcionalidades. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 29 – Personalizar cores. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Gráfico 30 – Utilizar imagens nos menus. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Gráfico 31 – Uso de atalhos. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 No que diz respeito às necessidades dos usuários, obtivemos alguns 

dados bem interessantes. Dos gráficos acima podemos extrair a seguinte 

interpretação: os usuários estão a favor da possibilidade de personalizar as 

funções que estariam disponíveis para eles; a personalização das cores seria 

algo irrelevante; o uso de imagens é algo interessante, mas que dividiu as 

opiniões, isso pode estar ligado ao tamanho da tela dos dispositivos, que 

poderia deixá-la poluída, quando a imagem fosse de grande tamanho; e com 

relação aos atalhos, podemos ver que é algo extremamente bem visto na visão 

dos usuários. 

 Isso que foi exposto nos gráficos pode ser ratificado nos comentários, 

como por exemplo: “Há uma necessidade de uma maior flexibilização no uso e 

na colocação de links de acesso mais utilizados pelo usuário”; “Tornar mais 

simples o acesso a ações que são mais constantes”; “Poderia apresentar mais 

algumas funções que estão disponíveis na forma clássica como: valores de 
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índices acadêmicos, fórum do curso e principalmente abranger mais ações 

relacionadas a aba ''ensino'', como a possibilidade da realização da matrícula e 

outros processos”; “Novamente, o que falta no modelo mobile são alguns 

ícones que estão presentes no modelo clássico e que não podem ser 

acessados pelo Mobile”; “Um menu com uma lista de opções para customizar 

seria uma boa opção já que é difícil colocar de uma maneira que o aplicativo 

seja fluido todas as opções”. 

 

5.4 RESUMO DA  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

 Conforme os gráficos e comentários exibidos no item 5.3 anteriormente, 

podemos perceber que os usuários, que utilizam o Portal do Aluno no aplicativo 

SIGAA Mobile Android, estão satisfeitos, principalmente, no quesito tempo de 

aprendizado e organização de informação na tela. Nos demais temas 

analisados, mesmo com percentuais relativamente positivos, é observado 

diversos comentários de insatisfação com determinados pontos e também 

propostas algumas sugestões para melhorias no aplicativo. 

 Outras observações devem ser feitas, como por exemplo, o fato do 

usuário utilizar o aplicativo há muito tempo ou utilizá-lo frequentemente, não 

gerou qualquer influência nos resultados, foi possível notar que ambos os 

grupos, experiente ou não, tiveram opiniões semelhantes. Outros pontos 

comentados e que merecem uma atenção, são: a necessidade de novas 

funções; a possibilidade de utilizar de atalhos; melhorar as mensagens de 

erros; informar de forma mais clara o que o sistema está processando e deixar 

a forma interação o mais próxima possível que a versão do SIGAA web. 

 O questionário nos mostrou que o aplicativo está no caminho certo, no 

entanto ainda precisa melhorar, principalmente porque a tendência é o mesmo 

ser utilizado cada vez mais pelos alunos e precisa estar preparada para 

atender as necessidades de um número cada vez maior de usuários. 
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6 CATALOGAÇÃO: DIRETRIZES DE INTERFACE ENCONTRADAS 

 

 Para catalogar as diretrizes de interface que poderão ser utilizadas como 

recomendações no processo de desenvolvimento das funcionalidades do 

SIGAA Mobile foram levadas em consideração todos os princípios e diretrizes 

já existentes na literatura estudada e tudo que foi analisado e relatado pelos 

usuários. Essas diretrizes poderão ser seguidas para melhorar tanto no que diz 

respeito a usabilidade do aplicativo SIGAA Mobile como também melhorar o 

fluxo de desenvolvimento dos sistemas mobile da SINFO/UFRN. 

 Segue abaixo as diretrizes encontradas neste trabalho, para cada diretriz 

é exibida a base literária e os comentários dos usuários que ajudaram a 

elaborar tal diretriz. São elas: 

 Oferecer feedbacks de forma clara, especificando com mais detalhes o 

que o sistema está fazendo; 

o Relato dos usuários: “Até exibe uma mensagem, mas não 

especifica o que realmente está acontecendo”; 

o Nielsen (1995): o sistema deve sempre mostrar informações 

sobre o que está acontecendo;  

o Shneiderman e Plaisant (2005): exibir respostas detalhadas ou 

informativas de cada ação do usuário no uso do sistema. 

 
Figura 12 – Oferecer Feedback. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
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  Quando o sistema estiver processando algo, exibir uma mensagem 

autoexplicativa sobre o que está ocorrendo, mantendo a mesma 

posicionada no centro da tela, com foco e o símbolo de carregamento, 

assim fica claro que o usuário deve aguardar o fim daquele 

procedimento; 

o Relato dos usuários: “Os avisos poderiam ter uma localização 

melhor, por exemplo, no centro da tela”; “As mensagens precisam 

ser mais claras e chamativas. Às vezes ela aparece e nem 

percebemos”; 

o Shneiderman e Plaisant (2005): deixar claro o início, meio e fim de 

cada tarefa executada pelo usuário durante a interação com o 

sistema. 

 
Figura 13 - Mensagem de processamento. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

 No preenchimento de formulários, sempre que possível, disponibilizar ao 

usuário a possibilidade de selecionar a opção de preenchimento em vez 

de digitar o texto. Isso evita que o usuário digite algo errado e agiliza o 

processo de preenchimento;  

o Nielsen (1995): evitar as ocorrências de erros, ou eliminar as 

condições passíveis de erros; 

o Shneiderman e Plaisant (2005): projetar o sistema de forma a 
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evitar que os usuários cometam erros; 

o Cybis, Betiol e Faust (2010): disponibilizar ao usuário a opção de 

selecionar o conteúdo desejado ao invés de solicitar que o 

mesmo digite a informação. 

 

Figura 14 – Possibilidade de selecionar opções. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

  Permitir a personalização das funções disponibilizadas. Dando ao 

usuário a liberdade de ocultar ou mostrar as funções que ele deseja e 

que mais utiliza;  

o Relato dos usuários: “Podia criar uma ferramenta para favoritar 

ferramentas usadas do SIGAA PADRÃO, para adequar a 

necessidade de cada pessoa”; “Um menu com uma lista de 

opções para customizar seria uma boa opção”; 

o Cybis, Betiol e Faust (2010): a aplicação deve permitir a 

personalização de interface conforme as necessidades e 

preferências dos seus usuários. 

 

  Padronizar a mudança de tela em todas as funcionalidades, diminuindo 

o esforço cognitivo dos usuários. Deixando clara a forma de retornar de 

uma página para outra, explicitando o botão voltar, como por exemplo, 

posicioná-lo no canto inferior esquerdo. Outra padronização seria a de 

mover o dedo da direita para esquerda quando necessitar de navegação 

entre menus horizontais, isso já existe em algumas funcionalidades do 

aplicativo, é importante que seja utilizado nas demais funcionalidades, 
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quando necessitar;  

o Relato dos usuários: “Os botões de retorno às telas anteriores é 

pequeno ou pouco chamativo”; “O botão voltar por vezes nos faz 

retornar para a mesma tela, e nem sempre está disponível (em 

algumas telas há o botão no mobile, e em outras temos que 

recorrer ao botão do navegador), o que deixa um pouco confusa a 

opção”; 

o Nielsen (1995): o usuário no controle do sistema, com liberdade 

de a qualquer momento abortar uma tarefa, desfazer uma 

operação ou retornar o sistema para o estado inicial; 

o Nielsen (1995): minimizar a carga de memória do usuário, 

tornando os elementos de interface facilmente visíveis. É preciso 

manter um padrão, onde palavras, comandos e ações 

semelhantes produzem efeitos semelhantes. 

 

Figura 15 – Navegação pelas telas. 

 

Fonte: Autoria própria. 
  

 Manter o mesmo padrão de cores e fontes em todas as funcionalidades, 

seguindo, na medida do possível, o padrão já usado na versão web;  

o Relato dos usuários: “Como os textos do aplicativo já seguem o 

padrão da versão web, à aprendizagem para uso do usuário que 
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já está acostumado com o SIGAA fica mais fácil”; 

o Nielsen (1995): é preciso manter um padrão, onde palavras, 

comandos e ações semelhantes produzem efeitos semelhantes. 

Isso facilita o reconhecimento e diminui o esforço cognitivo dos 

usuários; 

o Cybis, Betiol e Faust (2010): é importante manter a consistência 

entre elementos da interface em diferentes telas da aplicação, 

assim como utilizar elementos de interface que os usuários 

conheçam daquela aplicação em outras plataformas. 

 

  Disponibilizar de forma clara e eficiente o uso de atalhos para as 

funcionalidades mais usadas;  

o Relato dos usuários: Gráfico 31, onde é mostrado que 68,9% dos 

usuários que responderam o questionário aprovaram o uso de 

atalhos; 

o Nielsen (1995): atalhos, invisíveis para usuários novatos, podem 

ajudar a interação dos usuários mais experientes; 

o Shneiderman e Plaisant (2005): disponibilizar teclas especiais 

para facilitar a execução de tarefas, navegação simplificada e 

facilidades de macros; 

o Cybis, Betiol e Faust (2010): o tempo de acesso e o custo dos 

serviços são fatores críticos, portanto deve-se reduzir o número 

de cliques e de telas necessárias para a execução de tarefas 

realizadas frequentemente pelos usuários. 

 

 Nos textos, seja breve, utilizando frases curtas e com palavras simples. 

As pessoas podem não saber jargões técnicos e não estarem 

acostumadas com palavras difíceis;  

o Nielsen (1995): fazer a correspondência do sistema com o mundo 

real, utilizando palavras, frases e conceitos familiares para os 

usuários. 

 

  Ocultar opções que não sejam essenciais para a execução daquela 

tarefa. Como por exemplo, manter os menus ocultos, conforme o padrão 
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do Android, em todas as telas e com a possibilidade de expandi-los 

quando o usuário achar necessário;  

o Relato dos usuários: “Os menus poderiam ser acessados em 

todas as telas”; “O acesso ao menu segue o padrão da maioria 

dos aplicativos do Android, logo se torna intuitivo para o usuário”; 

o Nielsen (1995): diálogos não devem conter informações 

irrelevantes ou que sejam raramente utilizadas. Cada informação 

desnecessária a mais numa tela compete com informações 

relevantes e diminui a sua visibilidade; 

o Shneiderman e Plaisant (2005): disponibilizar teclas especiais 

para facilitar a execução de tarefas, navegação simplificada e 

facilidades de macros. 

 
Figura 16 – Menu oculto na tela. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 

 

 Utilizar imagens ou ícones que façam parte do contexto dos usuários 

para chamar sua atenção e reduzir o esforço cognitivo necessário para 

realizar uma tarefa; 

o Relato dos usuários: “O que falta no modelo mobile são alguns 

ícones que estão presentes no modelo clássico e que não podem 

ser acessados pelo Mobile”; 

o Nielsen (1995): fazer a correspondência do sistema com o mundo 

real, utilizando palavras, frases e conceitos familiares para os 

usuários; 
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o Shneiderman e Plaisant (2005): devido a limitação do ser humano 

em processamento da informação na memória de trabalho, é 

importante utilizar telas simples e consistentes para facilitar a 

memorização; 

o Cybis, Betiol e Faust (2010): reduzir o número de cliques e de 

telas necessárias para a execução de tarefas realizadas 

frequentemente pelos usuários. O uso de atalhos e de ícones 

ajuda nessa redução.  

 

Figura 17 – Utilização de ícones. 

 

Fonte: SIGAA Mobile Android. 
 

 No caso de mensagens de erro ou alerta do sistema, abrir a mensagem 

em forma de popup e no centro da tela, para chamar a atenção do 

usuário e explicar de forma precisa o que aconteceu e como ele pode 

retomar o controle da situação;  

o Relato dos usuários: “As mensagens de erro não dizem nada, 

apenas se desculpam pelo ocorrido”; “Acredito que certas 

mensagens do sistema, erro de login, por exemplo, deveriam 

permanecer na tela”; 

o Nielsen (1995): mensagens de erro devem ser expressas em 

linguagem simples, indicar qual o problema e propor uma solução 
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de forma construtiva; 

o Shneiderman e Plaisant (2005): dá condições a esses usuários 

para no caso de erros conseguirem realizar os tratamentos de 

forma simples e rápida.  

 

Figura 18 – Mensagens de erro. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Deixar claro que botões ou links foram selecionados, como por exemplo, 

ao clicar em uma palavra ou botão exibir uma telinha de processamento, 

deixando claro que foi gerada uma ação e explicar qual ação foi essa;  

o Nielsen (1995): o sistema deve sempre manter o usuário 

atualizado sobre o status do sistema, mostrando informações 

sobre o que está acontecendo. 

 

 Disponibilizar um ícone de ajuda para que os usuários possam acessá-lo 

sempre que sentirem dificuldade no momento de executar uma 

determinada tarefa. Esse ícone direcionaria para uma tela contendo uma 

espécie de manual com um passo a passo para a execução da tarefa 

em questão. 

o Relato dos usuários: “Não há nenhum tipo de ajuda para calouros 

sobre como utilizar o SIGAA. Basicamente, os alunos precisam 

descobrir o sistema por si só. Isso deixa muito a desejar, pois os 

alunos não conseguem tirar proveito de uma ferramenta tão 
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essencial para a vida acadêmica”; 

o Nielsen (1995): o ideal é que o sistema seja tão fácil de usar que 

não necessite de documentação, mas no caso de precisar da 

mesma é necessário que esteja de fácil acesso e possível de ser 

pesquisada conforme as necessidades dos usuários. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Segundo Moran (1981), a interface é uma parte fundamental de um 

sistema computacional, é através da interface que o usuário poderá controlar e 

avaliar o funcionamento do mesmo. Desta forma, faz-se necessário a busca de 

uma interface agradável e de fácil utilização para os usuários desse sistema.   

Para isso, é preciso verificar se a interface está de acordo com algumas 

das normas e diretrizes estabelecidas anteriormente. No entanto, essas 

diretrizes eram um problema no que se refere aos sistemas SIG para 

dispositivos móveis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

visto que as mesmas não estavam definidas e não havia um padrão a ser 

seguido no fluxo de desenvolvimento dos sistemas para essa plataforma.   

Este trabalho teve como objetivo sanar esse problema, realizando 

avaliações no SIGAA Mobile Android da UFRN, mais especificamente no Portal 

do Aluno, utilizando diferentes técnicas, de forma a identificar diretrizes de 

interface que possam ser utilizadas no processo de desenvolvimento de novas 

funcionalidades para os sistemas mobile da UFRN. 

Para a identificação dessas diretrizes, foram realizados os seguintes 

procedimentos: inicialmente foi aplicado um questionário online com as equipes 

de desenvolvimento para entender o impacto do uso de diretrizes de interface 

no processo de desenvolvimento dos sistemas; posteriormente foi realizada 

uma pesquisa na literatura para identificar as diretrizes e padrões de interface 

já existentes; em seguida foi feito uma análise do Portal do Aluno, uma 

avaliação heurística, comparando com o que orienta a literatura, onde foi 

possível identificar pontos positivos e negativos existentes no aplicativo do 

SIGAA Mobile Android; e, por fim, foi aplicado um questionário online com os 

usuários reais para coletar suas opiniões e sugestões.  

Com base em tudo isso que foi coletado e analisado, foi possível chegar 

a algumas conclusões sobre as hipóteses levantadas inicialmente. Vimos que o 

sistema SIGAA Mobile Android, na visão dos seus usuários, possui uma boa 

usabilidade, o que refuta uma das hipóteses deste trabalho. No entanto, este 

ainda gera um certo grau de insatisfação devido ao baixo número de 

funcionalidades disponíveis para seus usuários. As demais hipóteses foram 

confirmadas, visto que o SIGAA Mobile Android não possuía diretrizes de 
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interface previamente definidas e que tais diretrizes tem influência direta na 

produtividade das equipes de desenvolvimento dos sistemas da SINFO/UFRN.  

Visando melhorar essa produtividade no desenvolvimento dos sistemas 

SIG Mobile, a qualidade do produto final e atrair cada vez mais seus usuários, 

foram catalogadas, através deste trabalho, algumas diretrizes de interface que 

poderão ser utilizadas como recomendações no fluxo de desenvolvimento dos 

sistemas mobile da UFRN. Resumidamente, essas diretrizes são as seguintes: 

 Oferecer feedbacks de forma clara;  

  Posicionar mensagem de processamento no centro da tela, com foco e 

o símbolo de carregamento;  

 No preenchimento de formulários, disponibilizar ao usuário a 

possibilidade de selecionar a opção desejada;  

 Possibilitar ao usuário a liberdade de ocultar ou mostrar as funções que 

ele deseja e que mais utiliza no aplicativo;  

 Deixar clara a forma de retornar de uma página para outra, explicitando 

o botão voltar;  

 Manter o mesmo padrão de cores e fontes em todas as funcionalidades, 

seguindo, na medida do possível, o padrão já usado na versão web;  

 Disponibilizar atalhos para as funcionalidades mais usadas;  

 Nos textos, ser breve, utilizando frases curtas e com palavras simples; 

  Manter os menus ocultos em todas as telas, conforme o padrão do 

Android, e com a possibilidade de expandi-los;  

 Utilizar imagens ou ícones que façam parte do contexto dos usuários; 

 Abrir mensagem de alerta ou erro em forma de popup e no centro da 

tela, e explicar de forma precisa o que aconteceu e como ele pode 

retomar o controle da situação;  

 Ao clicar em uma palavra ou botão exibir uma telinha de processamento, 

deixando claro que foi gerada uma ação e explicar qual ação foi essa;  

 Disponibilizar um ícone de ajuda para que os usuários possam acessá-lo 

sempre que sentirem dificuldade no momento de executar uma 

determinada tarefa. 

 

Vale lembrar que o uso dessas diretrizes não garante o sucesso total de 



83 
 

um sistema, mas sem dúvidas o primeiro passo já terá sido dado para buscar a 

satisfação dos usuários e melhorar a produtividades das equipes envolvidas no 

desenvolvimento dos sistemas. 

Assim, o presente trabalho conseguiu atender os pressupostos 

levantados inicialmente e também catalogar as diretrizes de interface que 

poderão servir tanto para melhorar o desenvolvimento atual dos sistemas 

mobile da SINFO/UFRN, como também servirão de base para futuros trabalhos 

que porventura venham a ser desenvolvidos, como por exemplo, aplicar e 

avaliar essas diretrizes encontradas em futuras versões do SIGAA Mobile com 

outros sistemas operacionais, como iOS 

Por fim, com o apoio da Superintendência de Informática da UFRN, o 

resultado gerado por esse trabalho será apresentado para a gerência da equipe 

de desenvolvimento mobile, a qual demonstrou interesse em implantar tais 

diretrizes no fluxo de desenvolvimento, desde o início desta pesquisa. Para 

inserir as diretrizes no fluxo de desenvolvimento poderá ser criado um 

documento com as diretrizes encontradas e disponibilizado na página 

eletrônica da SINFO que armazena os manuais e especificações das 

funcionalidades do sistema, essa página é chamada de Wiki. Desse modo, 

toda a equipe de desenvolvimento conseguirá ter acesso a esse documento de 

forma rápida e prática. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1 - Questionário aplicado com os desenvolvedores da 

Superintendência de Informática da UFRN. 
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Apêndice 2 - Questionário aplicado com a equipe de controle de qualidade da 

Superintendência de Informática da UFRN. 
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Apêndice 3 – Questionário aplicado com os usuários do SIGAA Mobile. 
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