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RESUMO 

 

Apresenta os resultados da avaliação da usabilidade do Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), com ênfase no cadastro de solicitação de compras de 

material informacional, na perspectiva dos docentes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sendo o SIPAC o sistema 

de informação gerencial utilizado para operacionalizar o processo de compras de material 

informacional do Sistema de Bibliotecas (SISBI), ele deve ser desenvolvido com a finalidade 

de atender às necessidades dos usuários, além de seguir os princípios de usabilidade. Assim, 

quais as possíveis contribuições para melhoria das práticas de usabilidade do SIPAC na 

UFRN? O alicerce teórico foi construído com base na gestão de coleções, na usabilidade e 

arquitetura da informação e, no comportamento informacional dos usuários. Tratou-se de um 

estudo quali-quantitativo, descritivo de caso. A coleta de dados se deu a partir de três 

instrumentos: um questionário; um teste de usabilidade, associado à técnica do protocolo 

verbal; e uma entrevista semiestruturada, aplicada à amostra de 12 docentes obtidos por meio 

da técnica de amostragem não probabilística por conveniência. Para a análise, adotou-se a 

triangulação dos instrumentos e utilizou-se a estatística básica e a análise de conteúdo com o 

auxílio do software Iramuteq. Os resultados apontam para barreiras de usabilidade que não 

auxiliam na realização da tarefa. São elas: a localização do link de acesso à tela de cadastro; a 

ausência de informação para realizar o cadastro de um novo material informacional, incluindo 

a falta de organização das informações; e finalmente a linguagem e a ausência de informações 

no campo do número de ISBN. Como consequência da dificuldade dos docentes de transpor 

as barreiras de usabilidade e ao tempo demandado para realizar a tarefa, eles não se sentem 

satisfeitos com a atividade. Considera-se que, a pouca familiaridade com o SIPAC e as 

dificuldades percebidas contribuem para a insatisfação dos docentes em relação ao sistema e 

conduza-os a não participar do processo de compras. Espera-se que o resultado da avaliação 

da usabilidade possa auxiliar no desenvolvimento de uma proposta de redesenho do sistema, 

que o torne mais fácil e intuitivo na realização do cadastro de solicitação de material 

informacional. 

 

Palavras-chave: Usabilidade. Sistema de informação. Gestão de coleções. Compra de material 

informacional. Comportamento informacional. 

  



ABSTRACT 

 

This work has presented the results of the usability evaluation of Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), with emphasis on the registration of 

requests for the purchase of informational material, from the perspective of professors of  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN). Since SIPAC is the management information system used to operationalize the 

process of purchasing informational material from the Sistema de Bibliotecas (SISBI), it must 

be developed with the purpose of meeting users' needs, in addition to following the usability 

principles. So what are the possible contributions to improve the usability practices of SIPAC 

in UFRN? The theoretical basis was built according to collections management, usability and 

information architecture, as well as informational behavior of users. This was a qualitative,  

quantitative and descriptive  case study. The data collection was based on three instruments, 

such as a questionnaire a usability test, associated with the verbal protocol technique; and a 

semi-structured interview, applied to the sample of 12 teachers obtained by means of the 

technique of non-probabilistic sampling for convenience. For the analysis, the instruments 

were triangulated and basic statistics and content analysis were used with the help of Iramuteq 

software.  Results have pointed to usability barriers that do not help the task. These are: the 

location of the access link to the registration screen; the lack of information to register new 

information material, including the lack of organization of information; and finally the 

language and lack of information in the field of ISBN number. As a consequence of 

professors' difficulty in overcoming usability barriers and the time required to complete the 

task, they are not satisfied with the activity. It has considered that the lack of familiarity with 

SIPAC and perceived difficulties have contributed to professors' dissatisfaction with the 

system and have led them to not participate in the purchasing process. It is hoped that the 

usability assessment result will help in the development of a system redesign proposal, which 

will make it easier and more intuitive to perform the information material request register. 

 

Keywords: Usability. Information system. Collection management. Purchasing of information 

material. Informational behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A explosão informacional proporcionada por meio das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) trouxe grandes alterações aos ambientes organizacionais, possibilitando a 

geração de novos serviços com base nessas tecnologias. Reflexo destas, os sistemas de 

informação para computadores foram criados para auxiliar o usuário em suas rotinas pessoal e 

organizacional, realizando tarefas e atingindo seus objetivos. 

Porém, somente a tecnologia não é suficiente para auxiliar o indivíduo ou a 

organização a sanar suas necessidades e atingir seus objetivos. Os sistemas de informação 

possibilitam o manuseio e o arquivo de grandes volumes de informação, mas, para que a 

informação seja útil e aplicada à real necessidade do indivíduo e da organização, é necessário 

gerenciá-la. 

Assim, a Gestão da Informação (GI) é comumente conhecida como a gestão dos 

processos e dos sistemas que criam, adquirem, organizam, armazenam, distribuem e utilizam 

informações, com o fim de ajudar as pessoas e as organizações no acesso, no processamento e 

no uso da informação de forma eficiente e eficaz. Nesse contexto, em se tratando de um 

ambiente de biblioteca, a GI deve proporcionar aos seus usuários acesso a recursos e serviços 

de informação, sendo o gerenciamento de suas coleções uma forma de prover as informações 

nesse ambiente. 

A gestão de coleções corresponde à maneira de planejar suas políticas e diretrizes 

relacionadas às atividades de seleção, aquisição, desbaste, descarte e avaliação de materiais 

informacionais, com vistas ao crescimento quantitativo e qualitativo do acervo e ainda 

conforme as necessidades de informação dos usuários. Ademais, a explosão informacional 

citada anteriormente influenciou também as atividades da gestão de coleções. Em primeiro 

lugar, ela transformou a gestão de processos (planejamento, organização, direção e controle), 

cujas atividades antes eram realizadas manualmente e requeriam um tempo considerável para 

sua execução. Hoje, elas são operacionalizadas de forma a garantir celeridade e eficácia em 

sua realização. Em segundo lugar, reflete diretamente no processo de formação e 

desenvolvimento de coleções, cujo crescimento exponencial da literatura gera dificuldades na 

seleção e na guarda dos materiais bibliográficos.  

Buscando atender e se adaptar a essas novas necessidades, as bibliotecas 

universitárias (BU) aperfeiçoaram seus processos através do uso das TIC, imprimindo maior 

qualidade do que quantidade ao processo de gestão de coleções. Ressalte-se que a BU 

possui posição estratégica dentro da universidade, tendo o papel de atender as demandas 
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informacionais da comunidade acadêmica (corpo docente, discente e técnico-administrativo), 

direcionando sua coleção aos conteúdos programáticos das disciplinas ministradas nos cursos. 

Assim, com vistas a atender às mais variadas necessidades dos usuários, o Sistema de 

Bibliotecas (SISBI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) adaptou suas 

atividades e informatizou seus processos e serviços por meio de sistemas de informação. Um 

dos processos fundamentais para a biblioteca, o processo de gestão de coleções e, em especial, 

o processo de compras de material informacional passou, a partir de 2008, a ocorrer de forma 

automatizada.  

Para operacionalizar esse processo, a UFRN utiliza o Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). O sistema foi desenvolvido na década de 

2000 para apoiar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas da UFRN e, 

consequentemente, oferecer uma maior fluidez no desenvolvimento dos processos 

administrativos. Sendo ele um sistema de informação gerencial, deve ser desenvolvido com 

vistas a atender às necessidades dos usuários e, por isso, é imprescindível seguir a 

determinadas características como facilidade de uso, flexibilidade nos ajustamentos e 

informações precisas e confiáveis. Uma das formas de atender a essas necessidades se dá pela 

aplicação de princípios de usabilidade propostos pela literatura, que leva em consideração a 

capacidade de um produto ser usado por usuários particulares, para atingir objetivos 

específicos, obtendo sucesso na consecução desses objetivos, otimizando o tempo e gerando 

satisfação por parte de quem o utiliza.  

Sendo o SIPAC um sistema de informação gerencial, tem-se a necessidade de 

garantir uma melhor qualidade à sua interface para auxiliar o usuário a atingir o objetivo na 

realização da tarefa. No âmbito do processo de compras de material informacional praticado 

na UFRN, o objetivo da tarefa é realizar a atividade de cadastro de material com fins de 

garantir eficácia e eficiência. É importante ressaltar que o SISBI considera como material 

informacional livros de natureza nacional ou internacional que poderão ser utilizados pela 

comunidade acadêmica, permitindo a contribuição para o ensino, a pesquisa e a extensão na 

UFRN. 

Assim, apesar da gestão de coleções do SISBI/UFRN adotar uma política 

participativa, em que toda a comunidade acadêmica pode participar do crescimento das 

coleções, sugerindo títulos que irão ser incorporados aos acervos, na prática, isso pouco 

acontece. Desta maneira, buscou-se conhecer as necessidades informacionais e as lacunas 

percebidas pelos discentes do PPGIC para realizar o cadastro de solicitação de material 

informacional via SIPAC. No decorrer do mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
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Gestão da Informação e do Conhecimento (PPGIC) da UFRN, foi realizado um estudo 

preliminar para compreender o comportamento informacional dos usuários pertencentes à 

comunidade acadêmica da UFRN.  

Os resultados da pesquisa revelaram que a comunidade acadêmica é consciente da 

importância de sua participação no processo de compras de material informacional. No 

entanto, a ausência de informações necessárias, como o quantitativo de títulos e exemplares 

que já estavam em processo de compra, o status da requisição realizada (feedback do sistema) 

e as muitas horas empreendidas na realização dessa tarefa levaram à insatisfação com o 

sistema por parte dos usuários ao realizarem a indicação de material informacional.  

A partir dos resultados desta pesquisa preliminar e dada a confirmação de que os 

estudos de comportamento informacional podiam contribuir para a melhoria da usabilidade, 

percebeu-se a necessidade de realizar investigação voltada à compreensão da opinião dos 

docentes da UFRN. Dessa forma, o objeto do presente estudo diz respeito à etapa de cadastro 

de solicitação de compra de material informacional do Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), no qual a usabilidade será avaliada sob a perspectiva dos 

docentes. 

Esta pesquisa se justifica sob quatro perspectivas: a institucional, a pessoal, a 

acadêmico-científica e a social. Como justificativa institucional, a pesquisa tem como 

propósito buscar melhorias na interface do módulo Compra de Material Informacional do 

SIPAC e, assim, contribuir para que a comunidade acadêmica participe efetivamente do 

processo, qualificando os acervos do SISBI conforme a necessidade de informação de sua 

comunidade. Isso se alinha aos interesses da instituição, que estabelece como meta no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFRN) a qualificação dos cursos de graduação 

segundo indicadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), a expansão do acervo bibliográfico buscando atender as exigências de 

bibliografia básica e ainda aperfeiçoar os Sistemas Integrados de Gestão (SIG-UFRN), no 

tocante à compra de títulos com a bibliografia básica dos cursos de graduação. 

Sob a perspectiva pessoal, esta pesquisa se justifica pela vontade de contribuir com a 

melhoria do processo de compras de material informacional via SIPAC, em virtude de a 

pesquisadora desempenhar suas atividades à frente de uma biblioteca setorial na UFRN e, por 

vezes, presenciar a frustração de muitos usuários ao procurarem os serviços desta, mais 

especificamente pelo fato de sua necessidade de informação não ser atendida. 

No que diz respeito à perspectiva acadêmico-científica, a pesquisa preliminar 

realizada para o trabalho final da disciplina Comportamento Informacional do mestrado em 
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Gestão da Informação e do Conhecimento do PPGIC/UFRN, que tinha como objetivo 

conhecer as necessidades informacionais e lacunas percebidas pelos usuários ao realizarem o 

cadastro de solicitação de material informacional via SIPAC, despertou o interesse desta 

pesquisadora em realizar estudos de usabilidade alinhados aos estudos de comportamento 

informacional. Nesse sentido, esta pesquisa busca contribuir com estudos que trabalhem a 

usabilidade atrelada aos estudos de comportamento informacional e voltados, especialmente, 

à Gestão de Coleções. 

Por fim, a viabilidade deste estudo se justifica socialmente à medida que, por se 

tratar de uma instituição pública, faz-se necessário repensar a maneira de otimizar o uso dos 

recursos públicos, de forma a garantir que o orçamento destinado à compra de material 

informacional atenda quantitativa e qualitativamente às reais necessidades da comunidade 

acadêmica. 

Neste cenário, surge o questionamento: quais possíveis contribuições para 

melhoria das práticas de usabilidade do SIPAC na UFRN? Para responder à questão da 

pesquisa, define-se como objetivo geral avaliar a usabilidade do módulo Compra de Material 

Informacional do SIPAC/UFRN, com ênfase no cadastro de solicitação de compras de 

material informacional, na perspectiva dos docentes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA).  

Para realizar essa avaliação, foram propostos os seguintes objetivos específicos:  

• compreender o comportamento informacional dos docentes da UFRN que 

utilizam o SIPAC;  

• identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante a etapa de cadastro de 

solicitação de compras de material informacional do SIPAC/UFRN;  

• avaliar a satisfação do usuário em relação à interface e à interação com o 

sistema. 

Esta dissertação está estruturada em oito capítulos. A contextualização, a problemática, 

as justificativas, os objetivos e a organização da dissertação são apresentados nesta Introdução. 

O capítulo 2 versa sobre a gestão de coleções, em que autores como Figueiredo (1999), 

Maciel e Mendonça (2006), Vergueiro (1989, 1996, 2010) e Weitzel (2012, 2013), entre outros, 

conversam sobre os conceitos e as etapas que compõem o processo de gestão de coleções 

descritas pela literatura. Ademais, a gestão de coleções adotada pelo SISBI/UFRN é uma 

subseção deste capítulo e apresenta, com detalhes, o conjunto de normas que orientam e 

padronizam as atividades de seleção, aquisição, avaliação, desbaste e descarte dos materiais 

informacionais que formam os acervos da instituição. 
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O capítulo 3 discute a usabilidade no contexto da Arquitetura da Informação, 

descrevendo sua origem, evolução, principais conceitos, princípios e estudos realizados na área. 

Agner (2009), Camargo e Vidotti (2008, 2011), Morville, Rosenfeld e Arango (2015), Nielsen 

(1993, 2012), Robredo (2008), Vechiato e Vidotti (2009, 2012a, 2012b, 2014a, 2014b), Vidotti 

e Sanches (2004) e outros embasam o referencial teórico que apresenta os atributos de 

usabilidade e os métodos e técnicas de avaliação da usabilidade. 

O capítulo 4 contempla o referencial acerca do Comportamento Informacional dos 

usuários. Araújo (2010, 2012), Baptista e Cunha (2007), Costa, Silva e Ramalho (2009, 2015), 

Furtado e Acará (2015a, 2015b), Gasque e Costa (2010), Kuhlthau (1991), Teruel (2005) e 

Vechiato e Vidotti (2012a) abordam os paradigmas dos estudos de usuários bem como os 

modelos de comportamento informacional, em especial, o modelo de Carol Kuhlthau.  

Os procedimentos metodológicos adotados são descritos no capítulo 5. Tendo como 

objeto deste estudo o cadastro de solicitação de compras de material informacional do SIPAC, a 

pesquisa caracteriza-se por ser uma pesquisa quali-quantitativa, aplicada, descritiva, 

bibliográfica, documental e ainda como um estudo de caso. Em um universo de 226 docentes do 

CCSA, a amostra de 12 docentes foi selecionada por meio da técnica de amostragem não 

probabilística por conveniência. Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram um 

questionário, um teste de usabilidade associado à técnica do protocolo verbal e uma entrevista 

semiestruturada. A triangulação dos instrumentos, a estatística básica e a análise de conteúdo 

com o auxílio do software Iramuteq foram utilizadas para realizar a análise dos dados. 

No capítulo 6, são analisados e discutidos os resultados da pesquisa. Estes apontam 

que os docentes do CCSA possuem bons conhecimentos e habilidades no uso de computadores 

e internet, são sabedores de que podem participar do processo de compras de material 

informacional da UFRN e elencam as barreiras de usabilidade que não os auxiliam na 

realização da tarefa.  

O capítulo 7 segue com as recomendações de melhorias para a interface do SIPAC 

durante a etapa de cadastro de solicitação de compra de material informacional e outras 

melhorias acerca do processo de compras.  

As considerações acerca da pesquisa são apresentadas no capítulo 8. Por fim, são 

apresentadas as referências que serviram para embasar a fundamentação teórica deste estudo. 
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2 GESTÃO DE COLEÇÕES 

 

A atividade de formar e desenvolver coleções sempre existiu ao longo da história das 

bibliotecas.  É uma atividade inerente à própria gestão de bibliotecas e, assim sendo, não há 

como formar e desenvolver coleções sem dar importância às questões: o quê? Porquê? Para 

quê? Como? Para quem colecionar? (WEITZEL, 2012). 

No início do século XVIII, as bibliotecas eram vistas sob a perspectiva da 

acumulação e do armazenamento exaustivo de coleções. Foi somente no século posterior que 

esse paradigma foi quebrado e, então, uma nova abordagem surgiu, centrada em “valorizar o 

acesso - orientado fortemente pela missão institucional e perfil dos usuários -, que visa às 

necessidades dos usuários em detrimento da posse do material” (WEITZEL, 2012, p. 181). 

Nesse sentido, a gestão de coleções “corresponde aos processos e as políticas que envolvem 

ações em relação às coleções” (WEITZEL, 2012, p. 181).  

Vergueiro (1996) afirma que a gestão de coleções deve estabelecer propostas de 

como a coleção será gerenciada, além de considerar fatores como o público a ser servido e o 

contexto da instituição mantenedora da unidade. 

Segundo Maciel e Mendonça (2006, p.16), a gestão de coleções é “uma atividade de 

planejamento, onde o reconhecimento da comunidade a ser servida e suas características 

culturais e informacionais oferecerão a base necessária e coerente para o estabelecimento de 

políticas “[...] de seleção, aquisição, desbastamento e avaliação”. Em suma, a gestão de 

coleções corresponde ao planejamento de atividades que visem promover o desenvolvimento 

do acervo bibliográfico por meio das diversas modalidades de aquisição e ainda que sejam 

orientados de acordo com as necessidades de informação de seus usuários. 

Pinheiro (2013) defende a gestão democrática de coleções: “Com o constante 

crescimento e diversificação das fontes informacionais nas variadas áreas do conhecimento, 

faz-se necessária a participação da comunidade universitária no desenvolvimento de coleções 

de uma biblioteca universitária” (PINHEIRO, 2013, p. 37). Isso aponta para a necessidade de 

haver usuários parceiros no processo de gestão de coleções. 

Ademais, Vergueiro (1989) chama atenção para um outro fator a ser observado na 

área: o ambiente dinâmico da bilioteca, que exige que o processo de desenvolvimento de 

coleções ocorra de forma contínua, regular e permanente. 

Vergueiro (1989, 1996, 2010), Maciel e Mendonça (2006) e Weitzel (2012, 2013) 

apresentam as seis etapas que compõem o processo de gestão de coleções: estudo da 
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comunidade; política de seleção; seleção; aquisição; desbaste, incluindo descarte; e avaliação 

da coleção. 

A gestão de coleções inicia a partir do estudo da comunidade. Figueiredo (1999, 

p.65) diz que o estudo de comunidade “é uma investigação de primeira mão, uma análise e 

coordenação dos aspectos econômicos, sociais e de outros aspectos inter-relacionados de um 

grupo especializado.” É realizado para caracterizar um determinado público e também 

conhecer suas necessidades de informação. Trata-se de dados obtidos para caracterizar o 

público-alvo (usuários reais e potenciais) (WEITZEL, 2013). 

Nessa etapa de levantamento, a biblioteca irá traçar todo o perfil dos usuários por 

meio de estratégias como: identificar as necessidades de informação, verificar as preferências, 

prever demandas, detectar necessidades de informações imediatas e futuras e averiguar se a 

coleção atende as necessidades bem como o que está faltando à comunidade. 

Pode-se afirmar que o estudo da comunidade constitui a principal etapa da gestão de 

coleções. As informações obtidas nessa etapa servirão de elementos norteadores para a 

tomada de decisão de todas as demais etapas do processo. A biblioteca deve conhecer seus 

usuários, suas características e suas necessidades, tentando relacionar a cada etapa a 

informação fornecida por ele.  

A partir das informações obtidas por mieo do estudo de comunidade, serão 

estabelecidas as diretrizes para que se elabore uma política de seleção. Esta corresponde à 

segunda etapa da gestão de coleções.  

A construção da política exerce uma grande influência na constituição do acervo de 

um ambiente de informação, pois representa os procedimentos pelos quais o acervo será 

estabelecido. Dessa forma, devem-se adotar procedimentos técnicos e alguns critérios de 

qualidade objetivando garantir que os materiais informacionais inseridos no acervo atendam 

às necessidades e aos anseios da comunidade acadêmica. 

Para Weitzel (2012, p.182), a política de seleção  

 

[...] apresenta as responsabilidades dos atores do processo de seleção (bibliotecários 
e comissão de seleção), os critérios estabelecidos, os instrumentos auxiliares de 
seleção, entre outras políticas específicas que podem se relacionar com questões 
sobre censura na seleção, duplicação de itens, coleção de obras raras e/ou locais, 
entre outros. 

 

Na elaboração da política de seleção, é necessário que se estabeleçam critérios mais 

precisos, considerando a atualidade, a abrangência e a relevância do assunto. Além disso, 

deve-se buscar instrumentos de apoio como os projetos políticos pedagógicos dos cursos, bem 
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como estabelecer parcerias com a comunidade acadêmica tentando se adaptar à evolução das 

necessidades desse usuários. 

Assim, Vergueiro (2010) nos apresenta os critérios para uma política de seleção: 

• identificação dos responsáveis pela seleção do material: criar uma comissão 

para avaliar as sugestões coletadas junto à comunidade; 

• definição dos critérios de seleção: quanto ao documento (autoridade, 

atualidade, precisão e imparcialidade quanto ao assunto), quanto ao usuário 

(estilo, conveniência, idioma e interesse/relevância), outros aspectos 

(características físicas, custo, outros); 

• definição dos instrumentos auxiliares: catálogo de autores e editoras; 

• definição das políticas específicas: política para o recebimento de doações;  

• documentos correlatos: documentos institucionais, como fluxogramas, 

organogramas, portarias, resoluções, etc. 

As diretrizes adotadas pela biblioteca para a criação de sua política de seleção 

justificam o porquê da necessidade de cada material informacional incorporado ao seu acervo. 

Por essa razão é que a política de seleção deve conter os objetivos e as metas da instituição, 

para que se justifique o porquê de cada material incorporado ao acervo e para que este atenda 

às necessidades e aos anseios daquela população específica de usuários. 

Ademais, é importante ressaltar o papel do profissional bibliotecário na construção 

dessa política de seleção. Este deve possuir o perfil altamente especializado, com visão de 

futuro, conhecedor das áreas e dos assuntos pelos quais as coleções precisam ser formadas. 

Nesse sentido, é importante que o bibliotecário faça uso de mecanismos adequados e pautados 

em uma política de seleção que justifique sua decisão. 

A definição criteriosa na criação da política de seleção irá facilitar a próxima etapa 

da gestão de coleções, que é a seleção. Assim, na prática, a política de seleção corresponde às 

diretrizes de “como fazer”, e o processo de seleção, ao “fazer” (WEITZEL, 2013). 

A terceira etapa da gestão de coleções é a seleção. É uma função direta da gestão de 

coleções, ou seja, é o processo de tomada de decisão relacionado com a implementação dos 

objetivos estabelecidos na política de seleção (VERGUEIRO, 1996). Assim, as informações 

necessárias para esse processo devem ser geridas para respaldar a tomada de decisão. 

São atividades da seleção:  

• criar listas de materiais a serem incorporados: descrever com riqueza de 

detalhes os itens que se deseja incorporar ao acervo; 
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• registrar todas as decisões da comissão de seleção; 

• controlar o fluxo de trabalho da atividade de seleção afim de facilitar as 

decisões das demais atividades (VERGUEIRO, 1996). 

Dessa forma, as bibliotecas universitárias têm tido a preocupação com o aumento no 

controle do crescimento e no rigor na seleção das coleções, com o objetivo de evitar o 

abarrotamento de materiais com informações redundantes (VERGUEIRO, 1993). Ademais, 

 

[...] o acesso a documentos eletrônicos e o espaço físico limitado estão levando as 
bibliotecas universitárias a mudarem a sua filosofia de desenvolvimento de coleções, 
em vez de manter uma grande coleção para suprir demandas potenciais, os 
documentos passaram a ser adquiridos quando demandados pelos usuários 
(PINHEIRO, 2017, p. 28). 

 

A autora alerta para o perigo que recai sobre a formação de coleções tendo somente 

como base as solicitações cotidianas da comunidade acadêmica, podendo transformar a 

biblioteca universitária em um banco de obras mais usadas, constantes das bibliografias 

básicas das disciplinas ofertadas em seu âmbito. Portanto, as demandas informacionais dos 

usuários sãoimportantes indicadores para a formação de coleções, mas não podem ser 

consideradas como as únicas opções. 

Um processo de seleção bem executado resultará em um acervo qualificado não 

somente para satisfazer as necessidades do seu usuário mas também para criar novas 

possibilidades de informação e oferecer a ele o que ele não imaginou demandar, a fim de 

ampliar os seus horizontes informacionais (PINHEIRO, 2017). 

Neste ínterim, destaca-se o papel do bibliotecário no processo de seleção, que exige 

dele aptidão, conhecimento das fontes de informação e das áreas correspondentes ao seu 

campo de atuação além de outros instrumentos que possam auxiliar na seleção. Ademais, 

ressalta-se a importância do viés colaborativo e do estreitamento nas relações entre a equipe 

de bibliotecários, a comunidade acadêmica e o corpo docente. 

Portanto, assim como a seleção corresponde à etapa de escolha dos documentos que 

a biblioteca deseja adquirir, a aquisição é o procedimento que permite obtê-los. Desse modo, 

aaquisição, quarta etapa da gestão de coleções, é um procedimento que possibilita obter o 

material informacional escolhido na etapa de seleção. Na prática, ela implementa as decisões 

da seleção, tornando-as realidade durante o processo (VERGUEIRO, 1996). 

Segundo Evans (2000 apud WEITZEL, 2012, p.182), o processo de aquisição 

“envolve a localização e a aquisição de itens identificados como apropriados para a coleção”.  
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Semelhante ao que ocorre no processo de seleção, o processo de aquisição também 

deve ser guiado por um instrumento indispensável, a política de aquisição. Sua delimitação 

determina o interesse dos documentos quanto à pertinência e à necessidades dos usuários, o 

tamanho da biblioteca e o papel que ela exerce, além das relações com outras unidades de 

informação, possibilitando o intercâmbio de documentos. 

Assim, no processo de aquisição, são realizadas as seguintes atividades: 

• gerenciamento dos recursos (financeiros, informacionais e humanos), determinando as 

fontes financiadoras. Não basta adquirir documentos, é necessário ter condições para 

tratá-los; 

• identificação dos materiais a serem adquiridos. Não são adquiridos ao acaso, mas de 

acordo com escolhas sucessivas, pois não existe possibilidade nem obrigação de se 

adquirir tudo, devem-se identificar as prioridades; 

• acompanhamento do processo de aquisição: escolha de fornecedores, cotação de 

valores, prazos, entre outros. 

Para Maciel e Mendonça (2006), a aquisição é um processo que implementa as 

decisões da seleção por meio da compra, da doação e da permuta de documentos, incluindo a 

alocação de recursos e o registro dos itens para fins patrimoniais. Assim, as formas de 

aquisição são: compra (consiste em obter o material informacional mediante pagamento em 

moeda); doação (ação de transferência definitiva e irreversível do material informacional em 

favor da instituição que irá receber o bem); e permuta (versa sobre a troca de material 

informacional entre instituições parceiras). 

As atividades relacionadas ao processo de aquisição buscam diminuir o tempo 

necessário para a obtenção e a disponibilização do material ao usuário. O objetivo é averiguar 

o quanto de recursos foi aplicado em quais áreas e assuntos, possibilitando avaliar se a 

política de compras está sendo cumprida.  

Após a aquisição, a etapa seguinte é o desbaste e/ou descarte. Basicamente, o 

desbaste corresponde à atividade de retirada do material informacional do acervo por um 

período preestabelecido. O local específico será determinado pela instituição mantenedora, 

podendo ser depósitos ou até mesmo ser espaços alocados no mesmo local do acervo, contudo 

deve haver sinalização ou indicação específica de desbastamento. A função do desbaste é 

identificar a necessidade de informação daquele material, isto é, averiguar se os usuários 

sentem a falta daquele material/assunto específico. 

Para Maciel e Mendonça (2006, p. 25), 
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O desbastamento consiste na retirada de documentos pouco utilizados pelos 
usuários, de uma coleção de uso frequente para outros locais – os depósitos 
especialmente criados para abrigar este material de consultas eventuais. Já o 
descarte, consiste na retirada definitiva do material do acervo da biblioteca, com a 
correspondente baixa nos arquivos de registro da mesma. (MACIEL; MENDONÇA, 
2006, p. 25). 

 

Abaixo, são apresentadas as atividades relacionadas aos dois processos, desbaste e 

descarte (quadro 1). 

 

Quadro 1 – Atividades dos processos de desbaste e descarte 

DESBASTE DESCARTE 

• definir critérios para selecionar os itens a 
serem desbastados; 

• identificar itens a serem desbastados; 

• realizar o remanejamento dos itens 
selecionados. 

• definir critérios para selecionar os itens a 
serem descartados; 

• identificar os itens e retirá-los 
definitivamente do acervo; 

• realizar a baixa dos itens do catálogo e no 
registro de bens patrimoniais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Conforme observado no quadro 1, as duas atividades se assemelham quanto à 

necessidade de se estabelecerem critérios para selecionar os materiais informacionais que 

serão desbastados, bem como os que serão descartados. Ambas as atividades são benéficas à 

gestão de coleções, pois resultam na renovação de espaço para o armazenamento, no qual 

novos itens serão incorporados ao acervo e contribuirão para a melhoria no acesso ao material 

pelos usuários (WEITZEL, 2013), além de promoverem a atualização do acervo. 

Apesar de estas atividades possuírem semelhanças visíveis, elas diferem: no 

desbaste, é feita a retirada do material informacional do acervo para averiguar a necessidade 

deste para a comunidade acadêmica; no descarte, o material é retirado definitivamente do 

acervo, sem a possibilidade de voltar a existir na coleção. Um ponto negativo para o desbaste 

em relação ao descarte consiste na ocupação de um espaço físico preestabelecido durante um 

período de tempo predeterminado, o que não ocorre no descarte. 

É certo que ambos os processos trazem melhorias para a biblioteca. Enquanto o 

desbaste incide na retirada temporária de itens do acervo a fim de verificar sua utilidade para 

a comunidade, o descarte é a etapa seguinte ao desbaste. Dessa maneira, a segunda é 

complemento da primeira. 

A última etapa da gestão de coleções é a avaliação da coleção. Nessa etapa, é 

realizado um diagnóstico para conhecer os pontos fortes e fracos da coleção. Segundo 

Guinchat e Menou (1994), a avaliação possibilita detectar as fraquezas eventuais das 
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coleções, para remediá-las, e/ou buscar melhorias. Já Vergueiro (1996, p. 16) afirma que a 

“avaliação da coleção – envolve seu exame e julgamento em relação aos objetivos e 

propósitos estipulados.” Nesse sentido, a avaliação busca mensurar a qualidade das coleções. 

A avaliação deve ser realizada tendo como norte os objetivos institucionais e as 

necessidades da comunidade a que serve (WEITZEL, 2013). Assim, atividades que 

compreendem a avaliação de coleções são: 

• identificar indicadores de qualidade para avaliação; 

• definir padrões e critérios empregados para o controle de dados de valor e 

uso; 

• realizar um diagnóstico da coleção. 

Como foi visto, a avaliação de coleções é fundamental para ajustar as políticas de 

gestão de coleções, pois ela “[...] possibilita a identificação das obras que apresentam um 

tempo médio aceitável ou não, sem uso [...]” (WEITZEL, 2013, p.65).  

Para uma melhor compreensão das etapas da gestão de coleções, o quadro 2 apresenta 

um resumo dessas atividades. 

 

Quadro 2 – Resumo das etapas da gestão de coleções 

ETAPA DEFINIÇÃO 

Estudo da 
comunidade 

Etapa na qual a biblioteca irá traçar todo o perfil dos usuários por meio de 
estratégias como: identificar as necessidades de informação, verificar as 
preferências, prever demandas, detectar necessidades de informações imediatas 
e futuras e averiguar se a coleção atende as necessidades bem como o que está 
faltando à comunidade. 

Política de 
seleção 

É um documento formal que relaciona procedimentos técnicos e alguns 
critérios de qualidade objetivando dar suporte às decisões sobre os materiais 
informacionais que serão inseridos no acervo. 

Seleção 
É a etapa na qual o bibliotecário deve decidir, com base na política de seleção, 
sobre os materiais informacionais a serem adquiridos. 

Aquisição 
É um procedimento que possibilita obter o material informacional escolhido na 
etapa de seleção, incorporando-os a coleção, via compra, doação ou permuta. 

Desbaste / 
Corresponde à atividade de retirada do material informacional pouco utilizado 
do acervo por um período preestabelecido, a fim de averiguar se os usuários 
sentem a falta daquele material/assunto específico.  

Descarte 
Consiste na retirada definitiva do material do acervo da biblioteca, segundo 
critério predefinidos. 

Avaliação da 
coleção 

Nesta etapa é realizado um diagnóstico para conhecer os pontos fortes e fracos, 
detectar as fraquezas eventuais das coleções, para remediá-las, e/ou buscar 
melhorias.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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2.1Gestão de coleções no SISBI/UFRN 

 

A Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções do SISBI da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é um documento que estabelece um “conjunto de 

normas que orientam e padronizam as atividades de seleção, aquisição, avaliação, desbaste e 

descarte dos materiais informacionais que constituem seus acervos, [...].” (UFRN, 2016a, 

p.3). O objetivo deste documento é: 

 

• estabelecer critérios para a seleção e a aquisição de material informacional; 
• orientar o processo de seleção qualitativa e quantitativa, considerando as 
especificidades de cada unidade do SISBI/UFRN; 
• otimizar os procedimentos técnico-administrativos relacionadas à formação e 
desenvolvimento de coleções; 
• oferecer suporte informacional as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade; 
• manter os acervos atualizados; 
• permitir o crescimento racional, equilibrado e contínuo dos acervos; 
• aplicar de forma racional os recursos financeiros; 
• traçar diretrizes para o intercâmbio, avaliação, desbaste e descarte das coleções; 
• manter a qualidade dos produtos e serviços oferecidos nas bibliotecas do 
SISBI/UFRN. (UFRN, 2016a, p.3). 

 

Tendo em vista que a gestão de coleções envolve várias etapas e para melhor 

entendimento desta pesquisa, optou-se por iniciar a descrição do processo que ocorre no 

SISBI/UFRN a partir da etapa de seleção. A escolha por essa etapa se dá partindo do 

pressuposto de que a comunidade acadêmica tem necessidades informacionais relacionadas às 

atividades fins (ensino, pesquisa e extensão) da universidade. 

O mapa conceitual, conforme figura 1, mostra de forma geral como ocorre a gestão 

de coleções no SISBI. 
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Figura 1 – Mapa conceitual da gestão de coleções no SISBI/UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Assim, considerando o início do processo de desenvolvimento de coleções no SISBI 

a partir da etapa de seleção, esta é de grande relevância, pois reflete diretamente na qualidade 

do acervo informacional das bibliotecas da UFRN. Os critérios utilizados para selecionar o 

material informacional são de cunho qualitativo, visando à melhoria e à atualização dos 

materiais informacionais, e quantitativo, priorizando a quantidade mínima dos materiais 

informacionais referentes às bibliografias básicas e complementares dos cursos de graduação 

da instituição. Ambos são estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio dos 

Instrumentos de Avaliação e de Reconhecimento de Cursos de Graduação (UFRN, 2016a), 

como mostra quadro 3. 
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Quadro 3 –Critérios para seleção de material informacional no SISBI/UFRN. 

 Qualitativos Quantitativos 

Critérios para seleção 

• relação do material com os 
objetivos e o nível 
educacional da instituição; 

• edição atualizada; 

• relevância do autor e/ou editor 
para o assunto; 

• relevância do assunto para a 
área do conhecimento; 

• escassez de material sobre o 
assunto na coleção para 
atender critério máximo de 
avaliação do MEC; 

• citação do título em 
bibliografias, catálogos e 
índices; 

• idioma acessível à maioria dos 
usuários, preferencialmente 
em português, inglês, 
espanhol e francês (na ordem 
em que estão indicadas); 

• custo justificável; 

• demandas específicas da 
comunidade acadêmica; 

• disponibilidade do item em 
formato eletrônico com livre 
acesso;  

• compatibilidade do suporte e 
do formato do material com as 
tecnologias disponíveis na 
instituição que permitam sua 
leitura e reprodução; 

• estado físico do material 
(ataques de micro-organismos, 
umidade, manchas e 
marcações gráficas). 

• bibliografia básica: mínimo 
de três títulos por unidade 
curricular, sendo na proporção 
média de um exemplar para 
cada cinco vagas anuais 
pretendidas/autorizadas de 
cada uma das unidades 
curriculares de todos os 
cursos que efetivamente 
utilizam o acervo; 

• bibliografia complementar: 
quando o acervo da 
bibliografia complementar 
possui, pelo menos, cinco 
títulos por unidade curricular, 
com dois exemplares de cada 
título ou com acesso virtual. 

Atores envolvidos Bibliotecários, professores e coordenadores de cursos. 

Fonte: Adaptado de UFRN (2016a) e Brasil (2015). 
 

É desafiador para uma biblioteca universitária conseguir equilibrar todos esses 

critérios a fim de atendera seleção de material informacional, principalmente no contexto de 

uma instituição pública. Observa-se que, dentre os critérios qualitativos elencados no quadro 
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acima, muitos se relacionam entre si, como: adequar a relação do material com os objetivos e 

o nível educacional da instituição, a relevância do autor e/ou editor para o assunto e do 

assunto para a área do conhecimento, o que faz com que eles se coadunem com as demandas 

específicas da comunidade acadêmica a um custo justificável atendendo aos critérios 

quantitativos apontados pelo MEC. Atendidos os critérios para a seleção, esta se torna pré-

requisito para a próxima etapa, a aquisição.  

A etapa de aquisição de materiais informacionais é realizada por meio de: compra, 

doação ou permuta, considerando-se os critérios estabelecidos pelo MEC e as prioridades 

estabelecidas pela política de desenvolvimento de coleções da UFRN.  Estes devem seguir: 

 

a) obras constantes nas bibliografias básicas e complementares dos cursos oferecidos 
pela UFRN; 
b) demandas específicas da comunidade acadêmica; 
c) material especial (partituras, DVDs, CDs, etc.) solicitado pela comunidade; 
d) periódicos indicados pela comunidade acadêmica; 
e) materiais informacionais, seja livro impresso/digital ou material especial,para dar 
suporte ao ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do SISBI/UFRN. (UFRN, 2016a, 
p.15). 
 

Na modalidade de compra, a aquisição dos materiais informacionais deverá ser 

compatível com os recursos orçamentários da instituição e as prioridades citadas 

anteriormente. Conforme prazos preestabelecidos pela Pró-Reitoria de Administração e pela 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), o processo de compras de material informacional é 

viabilizado pelo SIPAC e será descrito com maior profundidade no capítulo referente à 

metodologia. Nas aquisições realizadas por meio de doação, as bibliotecas receberão o 

material informacional que for doado de forma espontânea ou por meio de permuta. Para 

Vergueiro (1996), a permuta consiste em um acordo preestabelecido entre duas instituições 

para realizar a troca de materiais informacionais. Todos os materiais recebidos pelo 

SISBI/UFRN deverão cumprir os critérios de seleção descritos na Política de 

Desenvolvimento de Coleções. 

Cabe ressaltar que nem todo material doado às bibliotecas da UFRN será 

incorporado ao acervo. Cada biblioteca do SISBI tem autonomia para realizar a avaliação e 

decidir pela aquisição ou não. As doações ou permutas provenientes de seleção negativa 

deverão ser encaminhadas preferencialmente a instituições públicas, comunitárias, 

Organizações Não Governamentais (ONG) e instituições privadas, sempre obedecendo a essa 

sequência. 
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O material informacional adquirido através de permuta com outras instituições 

deverá atender aos critérios de seleção estabelecidos, além de considerar os seguintes 

aspectos: 

 

a) se as publicações são de áreas de pesquisa, ensino e extensão relevantes à UFRN; 
b) se as publicações são de instituições reconhecidas na área em questão; 
c) se há disponibilidade de material da UFRN para realização da permuta; 
d) se a instituição publicadora já possui alguma relação de aquisição junto à 
biblioteca. (UFRN, 2016a, p.18-19). 

 

A última etapa da gestão de coleções do SISBI/UFRN corresponde à avaliação de 

coleções. Vergueiro (1989, 1993), Weitzel (2012, 2013) e UFRN (2016a) afirmam que esse 

processo busca averiguar o nível de qualidade das coleções das bibliotecas e favorecer as 

melhorias necessárias para a formação e o desenvolvimento das coleções. 

A atividade de avaliar é realizada pelo bibliotecário da unidade, no entanto, sempre 

que necessário, é solicitado um parecer de um professor especialista na área a ser avaliada. 

Por isso, a importância do processo está em subsidiar as ações de desbaste, descarte e seleção 

do material informacional para futuras aquisições.  

No que concerne à atividade de desbaste, a Política de Desenvolvimento de Coleções 

do SISBI/UFRN esclarece que 

 

O desbaste tem a finalidade de otimizar o espaço físico para a coleção em uso, bem 
como, manter a qualidade do acervo. Consiste no processo de retirada de títulos ou 
partes da coleção, com baixo índice de utilização, levando-se em consideração os 
últimos 10 anos. Trata-se, pois, de um processo contínuo e sistemático na busca da 
racionalização do espaço e equilíbrio da qualidade da coleção (UFRN, 2016a, p.21). 

 

Considerando a aplicação da política do desbaste, o acervo deve ser avaliado do 

ponto de vista do título e da edição. Dessa forma, a Política de Desenvolvimento de Coleções 

do SISBI/UFRN estabelece critérios para realizar a atividade. São eles: 

 

• o material deverá ser remanejado para um espaço próprio e adequado ao desbaste, 
em cada biblioteca, devidamente organizado e sinalizado; 
• título: 10 (dez) anos sem consulta e empréstimo; 
• a edição mais recente de cada título permanecerá no acervo circulante; 
• edições antigas de cada título, sem empréstimo nos últimos 10 (dez) anos, serão 
remanejadas para a coleção de desbaste; 
• dos títulos de livros não utilizados nos últimos 10 (dez) anos, deverão permanecer 
apenas 3 (três) exemplares de cada título no acervo; 
• das obras com edições diferentes de um mesmo título, com elevada quantidade de 
exemplares e cuja demanda não é expressiva, também deverão permanecer apenas 3 
(três) exemplares de cada edição na coleção de desbaste e os demais deverão ser 
encaminhados para descarte; 
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• dos exemplares destinados ao desbaste, 1 (um) ficará com status ESPECIAL e os 
demais com status REGULAR; 
• o tempo de permanência do material remanejado na coleção de desbaste deverá ser 
o mesmo tempo que passou sem empréstimo, ou seja, 10 (dez) anos, onde 
permanecerá disponível aos usuários; 
• no ato da avaliação final dos títulos armazenados na coleção de desbaste, deverá 
ser mantido 1(um) exemplar de cada título, de forma permanente, considerando que 
a biblioteca é um espaço de memória do patrimônio informacional e cultural da 
Universidade  (UFRN, 2016a, p.22). 
 

A retirada temporária de itens do acervo busca mensurar sua utilidade para a 

comunidade. Já o descarte é uma etapa posterior ao desbaste, correspondendo à retirada 

definitiva do item do acervo. Nesse sentido, a primeira é complemento da segunda. 

Após o tempo estabelecido para um item do acervo que se enquadra no perfil de 

desbaste, o material informacional será novamente avaliado, seguindo então os seguintes 

critérios: 

 

• inadequação do conteúdo aos objetivos da instituição; 
• obras desatualizadas ou substituídas por edições mais recentes e que não possuam 
valor histórico; 
• obras em condições físicas irrecuperáveis, faltando páginas ou danificadas por 
agentes físicos, químicos ou biológicos; 
• obras com elevada quantidade de exemplares e cuja demanda de uso não é 
expressiva (UFRN, 2016a, p.23). 

 

Diante do exposto, percebe-se a importância e o esforço empreendido na gestão de 

coleções do SISBI/UFRN buscando atribuir valor às suas coleções. Porém, no decorrer desse 

processo, percebem-se algumas lacunas que podem causar fragilidade num contexto geral. 

Cabe frisar a importância dada à contribuição do usuário no tocante à indicação de 

materiais informacionais para aquisição por meio do processo de compras. Contudo, esse não 

pode ser o único filtro utilizado para realizar o levantamento dos materiais que serão 

adquiridos. Ademais, em posse destas listas, devem-se também aplicar os critérios 

qualitativos de seleção para material informacional, buscando fazer com que estes satisfaçam 

de maneira qualitativa e quantitativamente as necessidades do usuários como também da 

instituição. 
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3 USABILIDADE NO CONTEXTO DA ARQUITETURA DA INFORMA ÇÃO 

 

Por volta da década de 1990, a popularização da internet marca o despertar do 

interesse sobre os conceitos de Arquitetura da Informação (AI). As empresas começam a 

tender pela utilização da internet para promover o crescimento vertiginoso e, como 

consequência, despertam para a necessidade de aprimorar seus sites com relação à 

organização das informações para a promoção de seu negócio (SILVA; DIAS; SOUSA, 

2014). A partir daí, surgiram as primeiras tentativas de aplicar os conceitos de AI para a 

criação de websites. 

No entanto, a origem da expressão “Arquitetura da Informação” deu-se em função 

dos problemas advindos com o excesso de informação, buscando torná-la mais compreensível 

para todos. O termo foi cunhado em 1976 pelo arquiteto Wurman, assim, definindo um novo 

objeto de estudo para a área de informação (ROBREDO, 2008; SILVA; PINHO NETO; 

DIAS, 2013). 

 

‘Arquitetura da Informação’ é uma metodologia de ‘desenho’ que se aplica a 
qualquer ‘ambiente informacional’, sendo este compreendido como um espaço 
localizado em um ‘contexto’; constituído por ‘conteúdos’ em fluxo; que serve a uma 
comunidade de ‘usuários’. A finalidade da Arquitetura da Informação é, portanto, 
viabilizar o fluxo efetivo de informações por meio do desenho de ‘ambientes 
informacionais.’ (MACEDO, 2005, p.132, grifos do autor). 

 

Rosenfeld e Morville apresentam-se como pioneiros na aplicação da AI no design de 

websites, tendo em vista que seus estudos datam de 1994. Os estudiosos mostram que a AI 

deve ser considerada sob três dimensões: o contexto, o conteúdo e os usuários. O contexto 

representa o ambiente organizacional (objetivo da organização, políticas, cultura, tecnologia e 

recursos humanos) em que o sistema de informação está inserido. O conteúdo corresponde 

aos documentos, formatos, objetos, metadados, estrutura,de que as pessoas necessitam para 

usar em seus sistemas. Finalmente, os usuários manifestam suas preferências, necessidade e 

comportamento informacionais, experiência e vocabulário (MORVILLE; ROSENFELD; 

ARANGO, 2015). Esse tripé da AI é o que configura o ambiente informacional.  

A Arquitetura da Informação faz referência aos aspectos relativos à interface usuário-

sistema nos sistemas de informação computadorizados e na internet (ROBREDO, 2008). Para 

alguns autores, AI é um campo de aplicação que se inspira em uma série de disciplinas, 

conforme mostra a figura 2.  

 



Figura 2 –

Fonte: Agner (2009, p.77).
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processos de percepção, memória, aprendizado e resolução de problemas 

(CAMARGO; VIDOTTI,
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pesar de encontrarmos na Ciência da Informação autores que discutem as principais 

áreas que deram origem à Arquitetura da Informação, para fins desta pesquisa, serão 

destacadas as contribuições oriundas das seguintes áreas: 

sicologia: é uma disciplina que tenta compreender o comportamento e os 

processos mentais do ser humano. Assim, sua contribuição se dá através dos 
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(CAMARGO; VIDOTTI, 2008); 
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da Arquitetura de Informação 
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los aos ambientes de informação. A figura 2 sintetiza as áreas que 

ducação, as Ciências Sociais, a 

Ciências Cognitivas, o 

nformação autores que discutem as principais 

Arquitetura da Informação, para fins desta pesquisa, serão 

sicologia: é uma disciplina que tenta compreender o comportamento e os 

processos mentais do ser humano. Assim, sua contribuição se dá através dos 

processos de percepção, memória, aprendizado e resolução de problemas 

ráfico é uma área que visa tratar a 

a informação visual, tratando a 

relação imagem e texto. Consequentemente, as áreas de Ergonomia e 
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Usabilidade estão atreladas ao Design, de forma que a primeira objetiva 

conceber e avaliar produtos e ferramentas que possam ser utilizados com o 

máximo de conforto, segurança e eficiência, enquanto a segunda visa 

aumentar e melhorar o uso do produto (CAMARGO, 2010). 

• Interação Humano Computador (IHC): os estudos de IHC visam aumentar a 

satisfação das pessoas durante a interação com os computadores. As 

contribuições voltam-se para a melhor forma como essa interação pode 

ocorrer, para melhor guiar os projetistas no processo de criação e manutenção 

(SOUZA, 2012). Uma navegação (forma de interação entre o usuário e o 

sistema) bem estruturada permite a flexibilidade nos caminhos a serem 

percorridos pelos internautas, de maneira que eles economizem tempo e não 

recuperem informações indesejadas (BRITO; MATIAS, 2017); 

• Biblioteconomia: a AI se apropria das atividades de seleção, avaliação, 

classificação, descrição, estruturação e organização de coleções para fins de 

recuperação pelo usuário. Ela “representa a maneira pela qual a informação é 

categorizada e classificada, armazenada e acessada e exibida determinando, 

[...] as formas como o usuário poderá encontrar a informação que necessita” 

(TOMS; BLADES, 1999 apud CAMARGO; VIDOTTI, 2008, p. 3); 

• Ciência da Informação: sua contribuição “destaca-se pelo delineamento de 

pressupostos que sustentam a necessidade de organização dos conteúdos 

disponibilizados, de maneira que a busca, o acesso e a recuperação da 

informação sejam cada vez mais eficientes, pois se compreende que os 

usuários precisam encontrar condições favoráveis de navegabilidade para 

atender as suas demandas por informação nas mais diversas áreas do 

conhecimento” (MENESES; SOBREIRA; ROSEMBERG, 2016, p.179).  

Observa-se, pois, que, devido a esse fator interdisciplinar da Arquitetura da 

Informação, podem-se conceituar os campos de aplicação apontados no quadro 4. 
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Quadro 4 – Conceitos da Arquitetura da Informação 

AUTOR CONCEITO APLICAÇÃO  
Camargo  
(2010, p. 48) 

Define AI como “uma área do conhecimento que oferece uma base 
teórica para tratar aspectos informacionais, estruturais, 
navegacionais, funcionais e visuais de ambientes informacionais 
digitais, por meio de um conjunto de procedimentos metodológicos a 
fim de auxiliar no desenvolvimento e no aumento da usabilidade de 
tais ambientes e de seus conteúdos.” 

AI aplicada como 
metodologia de 
desenho ou 
avaliação 

Davenport 
(2001, p.54) 

A Arquitetura da Informação é “um guia para estruturar e localizar a 
informação dentro de uma organização.”  

AI aplicada às 
organizações 

Mcgee e Prusak 
(1998, p.139) 

A Arquitetura da Informação é “a criação de um espaço de 
informação que promova comportamentos de informação que o 
cliente acredita que irão auxiliá-lo a alcançar objetivos 
organizacionais mais amplos. [...] Define qual a informação mais 
importante para a organização.” 

Brancheau e 
Wetherbe 
(1986) 

A AI é uma metodologia para estruturação de sistemas de informação 
aplicada a qualquer ambiente informacional, sendo este 
compreendido como o espaço que integra contexto, conteúdos e 
usuários  

AI aplicada à 
sistemas de 
informação. Bailey (2003) Define Arquitetura da Informação como “a arte e a ciência de 

estruturar e organizar sistemas de informação com vistas a auxiliar as 
pessoas a atingirem seus objetivos.” 

Agnes (2009, 
p.11) 

A AI Ergodesign é um campo interdisciplinar intimamente ligado às 
interfaces de sistemas tecnológicos. Visa tornar as interfaces fáceis e 
as informações acessíveis. O objetivo é entender por que as pessoas 
utilizam (ou não utilizam) os computadores, qual o grau de 
dificuldade que possuem ou sua facilidade - desenhando produtos 
com base na linguagem e no modelo mental do usuário. 

AI aplicada ao 
ergodesign e àIHC 

Moraes (2002, 
p. 30-31) 

“é uma disciplina que se dedica ao design, avaliação e 
implementação de sistemas computadorizados interativos para o uso 
humano e ao estudo dos principais fenômenos que circulam essa 
interação”. 

Rosenfeld e 
Morville (2006, 
p.72) 

“O design estrutural de ambientes de informação compartilhados; a 
combinação dos esquemas de organização, de rotulação, de busca e 
de navegação dentro de websites e intranets; a arte e a ciência de dar 
forma a produtos e experiências de informação para suportar a 
usabilidade e a findability; uma disciplina emergente e uma 
comunidade de prática focada em trazer princípios de design e 
arquitetura no espaço digital”. 

AI aplicada a 
ambiente web 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

O quadro 4 aborda os conceitos e aplicações da AI entre a década de 1980 e os anos 

2000. Pode-se perceber o desenvolvimento da Arquitetura da Informação como uma 

metodologia de aplicação aos ambientes e aos sistemas de informação atrelada a outras áreas. 

Em 2014, em sua tese, Oliveira apresenta uma discussão sobre a AI que trouxe grandes 

contribuições para os estudos da área. Ele apresenta “quatro abordagens ou correntes que 
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norteiam as práticas profissionais e os estudos científicos em Arquitetura da Informação: a 

abordagem arquitetural, a abordagem sistêmica, a abordagem informacional e a nascente 

abordagem pervasiva”(OLIVEIRA, 2014, p.23). São elas: 

• arquitetural: trata-se de uma abordagem que compreende a Arquitetura da 

Informação como um campo que desenvolve padrões e orientações 

arquiteturais para tornar os espaços de informação organizados e acessíveis. 

Tem ênfase nas áreas de Arquitetura e Design e tem como representante o 

arquiteto e designer gráfico Richard Saul Wurman; 

• sistêmica: esta abordagem articula a fundamentação da Teoria Geral dos 

Sistemas que age sobre os sistemas de informação. Na visão dos 

bibliotecários Morville e Rosenfeld (2006, p.4), a AI seria “[...] a combinação 

de sistemas de organização, rotulagem, busca e navegação dentro de websites 

e intranets”; 

• informacional: relaciona-se diretamente com a Biblioteconomia e a Ciência 

da Informação e tem como representante a obra do uso polar e sua abordagem 

sistêmica. Os termos organização de conteúdos, armazenamento, preservação, 

representação, descrição, classificação, metadados, tesauro, vocabulário 

controlado, recuperação, acesso e uso evidenciam um viés informacional para 

conceber a AI; 

• pervasiva: considera as ecologias informacionais complexas (conjunto de 

espaços, ambientes, canais, mídias, tecnologias e sujeitos com seus 

comportamentos, todos interligados e conectados de maneira holística pela a 

informação) e o contexto de mobilidade e ubiquidade. Resmini e Rosati 

(2011) são os precursores da Arquitetura da Informação Pervasiva. 

As reflexões trazidas por Oliveira (2014) demonstram a preocupação com a evolução 

da disciplina da Arquitetura da Informação e como ela vem sendo influenciada pelo uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). As TIC tornaram-se presentes na rotina das 

pessoas e têm alterado a forma como a informação é organizada e acessada (AGNER, 2009). 

Dessa maneira, os ambientes informacionais precisam estar padronizados e estruturados 

segundo os componentes da Arquitetura da Informação.  

Para Camargo e Vidotti (2008), Morvillee Rosenfeld e Arango (2015), Silva et al. 

(2011) e Vidotti e Sanches (2004), a Arquitetura da Informação é formada por sistemas 

estruturados e interdependentes que visam à organização, à navegação, à rotulagem, à busca e 
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à representação de conteúdos e serviços. Sob a ótica da tríade usuário, contexto e conteúdo, os 

autores dividiram a AI em cinco sistemas que norteassem o desenho de uma estrutura digital, 

sendo eles: 

 

• Sistema de organização (Organization System): ferramenta que possibilita ao 
usuário encontrar a informação exata às suas respostas, a resposta correta às suas 
indagações. Corresponde a estrutura dos conteúdos, que podem ser ambíguos, 
heterogêneo, com diferente perspectiva e políticas internas. A função desse sistema é 
favorecer a navegabilidade, a busca e a usabilidade desse conteúdo; 
• Sistema de Navegação (Navegation System): refere-se ao ato de planejar e executar 
com segurança o itinerário de partida à chegada de modo a alcançar um objetivo 
prévio. São os diferentes caminhos que o usuário percorre sem se perder dentro do 
sistema e se divide em quatro: o sistema de navegação hierárquico, o global, local e 
o had doc. A função desse sistema é permitir uma maior flexibilidade na construção 
de interfaces de websites; 
• Sistema de rotulagem ou padronização (Labeling System): o rótulo funciona como 
uma espécie de atalho que remonta a um campo do ambiente (textual ou imagético) 
em que se podem obter informações específicas. Age diretamente na representação e 
identificação dos conteúdos, no intuito de facilitar o encontro do usuário com a 
informação desejada, este sistema utiliza os recursos textuais e iconográficos. Sua 
forma de representação impacta em outros sistemas, como os sistemas de 
organização e navegação; 
• Sistema de Busca (Search System): as ferramentas de busca são programas 
computacionais desenvolvidos com o objetivo de registrar, as informações 
descritivas e temáticas dos ambientes informacionais digitais, com a finalidade de 
possibilitar a recuperação da informação, segundo as estratégicas de busca adotadas 
pelos usuários. Apresenta uma relação estreita com o de rotulagem, pois necessita 
prever as buscas assim como o conjunto de respostas que será obtido pelo usuário; 
• Sistema de representação (RepresentationSystem): corresponde a metadados, 
vocabulários controlados e tesauros no projeto de desenvolvimento de um ambiente 
digital (CAMARGO, 2010; SANTANA; OLIVEIRA; FERNANDES, 2012). 

 

Assim, Camargo e Vidotti (2011) apontam a AI como sendo uma área do 

conhecimento que oferece uma base teórica para tratar aspectos informacionais, estruturais, 

navegacionais, funcionais e visuais de ambientes informacionais digitais por meio de um 

conjunto de procedimentos metodológicos a fim de auxiliar no desenvolvimento e no aumento 

da usabilidade de tais ambientes e de seus conteúdos. 

Souza (2015) afirma que a Arquitetura da Informação (AI), quando aplicada 

corretamente a um sistema ou site, pode influenciar sua usabilidade. “Uma inadequada AI 

decresce a importância de uma informação para o usuário por dificultar-lhe a compreensão e 

ou o uso dessa” (SOUZA, 2015, p.164). 

Para Vechiato e Vidotti (2009), a Arquitetura da Informação agrega estudos como 

usabilidade, acessibilidade e comportamento informacional. Assim, a usabilidade se apropria 

de uma série de ferramentas que possibilitam ao usuário atingir seus objetivos em um 

ambiente de informação/sistema de informação. Ela permite identificar possíveis problemas 

que dificultam o uso do ambiente de informação. “Uma interface só é bem-sucedida se ela der 
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o suporte adequado aos objetivos e ao comportamento do usuário real” (AGNES, 2006, p.32). 

Por esta razão, é importante conhecê-lo para então, gerar satisfação, eficiência e conforto para 

o ser humano. 

Os estudos de comportamento informacional permitem identificar as necessidades, 

os hábitos e o comportamento em relação à busca e ao uso da informação. Conhecer o 

comportamento informacional de seus usuários permitirá a criação e/ou reformulação do 

ambiente que lhes auxilie no seu uso de maneira satisfatória e eficiente. 

Os estudos de acessibilidade “contribuem para a inclusão de elementos que 

propiciem facilidade de acesso a todos os possíveis usuários existentes dentro do público-

alvo” (VECHIATO; VIDOTTI, 2009, p.290). Essas três disciplinas estão intrinsecamente 

relacionadas, pois é a partir do conhecimento do comportamento informacional do usuário 

que serão estabelecidos e/ou implementados os elementos de acessibilidade, que 

proporcionarão uma melhor usabilidade do ambiente/sistema de informação. 

Em suma, a usabilidade surgiu a partir da Arquitetura da Informação buscando 

apresentar esses ambientes com conteúdo simples, em que o usuário possa navegar de forma 

rápida e objetiva, gerando confiança por parte deles e assegurando, assim, seus retornos 

futuros (VIDOTTI; SANCHES, 2004). 

Considerando a usabilidade como sendo um dos componentes da Arquitetura da 

Informação, Camargo e Vidotti (2011, p.64) conceituam usabilidade como sendo a “facilidade 

de aprendizagem, rapidez no desempenho da tarefa, baixa taxa de erro, interface adequada ao 

sistema e satisfação subjetiva do usuário”. Porém, antes de se atribuir uma definição pontual, 

o termo usabilidade obteve um amplo amadurecimento desde que surgiu na literatura 

científica, por volta da década de 1980, como substituto para a expressão user-friendly (DIAS, 

2006).  

A precursora da padronização do termo usabilidade foi a International Standard 

Organization (ISO), norma ISO/IEC 9126: 1991 - Engenharia de software - Qualidade do 

produto, que o definiu como “um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço 

necessário para seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de 

usuários” (DIAS, 2006, p. 25).  

Posteriormente, em 1998, a ISO 9241 foi atualizada e estabeleceu as necessidades do 

usuário como critérios para a usabilidade. Assim, a ISO 9126-11: 1998 define usabilidade 

como “[...] medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar 

objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso.” 
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(KUROSU, 2015). Essa norma também estabelece as definições para os termos expostos no 

quadro 5. 

 

Quadro 5 – Atributos de usabilidade conforme a ISO 9241-11:1998 

Usuário Pessoa que interage com o produto. 

Produto 
Parte do equipamento (hardware, software e materiais) para o qual a usabilidade é 

especificada ou avaliada. 

Objetivo Resultado pretendido.  

Eficácia Acurácia e completude com as quais usuários alcançam objetivos específicos. 

Eficiência 
Recursos gastos em relação à acurácia e à abrangência com as quais usuários 

atingem objetivos. 

Satisfação 
Ausência do desconforto e presença de atitudes positivas para com o uso de um 

produto. 

Contexto de 

uso 

Usuários, tarefas, equipamento (hardware, software e materiais) e ambiente físico e 

social no qual um produto é usado. 

Tarefa Conjunto de ações necessárias para alcançar um objetivo. 

Fonte: Adaptado de Dias (2006). 
 

Antes de a ISO 1998 definir os padrões de efetividade, eficiência e satisfação para 

avaliar a usabilidade, Nielsen, em sua obra Usability Engineering (1993), definiu usabilidade 

como sendo “um atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso de algo” (NIELSEN, 

2012).  

Nesse sentido, as características da usabilidade compreendem: a facilidade de uso e 

de aprendizagem de um produto, a dificuldade dele ser esquecido, a ausência de erros 

operacionais, a satisfação dos seus usuários e a facilidade de se atingirem os objetivos para os 

quais foi desenvolvido.  

Para tanto, Nielsen (2012) desenvolveu cinco atributos fundamentais de usabilidade 

(quadro 6), também chamados de heurísticas de usabilidade, baseados em propriedades 

comuns às interfaces. Esses atributos são utilizados na orientação geral pretendida para avaliar 

um ambiente informacional existente ou a ser desenvolvido. Assim, inicia-se a definição de 

padrões e/ou princípios para realizar a avaliação da usabilidade em ambientes informacionais. 
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Quadro 6 - Atributos de usabilidade conforme Nielsen (1993) 

Princípio Descrição 
Facilidade de 
aprendizado  

O sistema deve ser fácil de aprender de tal forma que o usuário consiga 
rapidamente explorá-lo e realizar suas tarefas com ele.  

Eficiência de uso 
O sistema deve ser eficiente a tal ponto de permitir que o usuário, já experiente, 
consiga realizar tarefas com mais rapidez. 

Facilidade de 
memorização 

Após certo período sem utilizá-lo, o usuário não frequente é capaz de retornar 
ao sistema e realizar suas tarefas sem a necessidade de precisar reaprender 
como interagir com ele. 

Baixa taxa de 
erros 

Em um sistema com baixa taxa de erros, o usuário é capaz de realizar tarefas 
sem maiores transtornos, recuperando erros, caso eles ocorram. 

Satisfação 
O usuário considera agradável a interação com o sistema e se sente satisfeito 
com ele. 

Fonte: Adaptado de Dias (2006) e Nielsen (1993). 
 

Vechiato e Vidotti (2014b) realizaram um levantamento para identificar os princípios 

de usabilidade existentes na literatura. Ao final, eles identificaram um total de vinte atributos 

que poderão ser utilizados para avaliar a usabilidade em qualquer ambiente de informação. O 

quadro 7 descreve todos os princípios levantados pelos autores. 

 

Quadro 7 - Atributos de usabilidade conforme Vechiato e Vidotti (2014) 

Princípio Descrição 
Prevenção e 
tratamento de 
erros 

Um sistema deve apresentar baixa taxa de erros. Caso este ocorra por parte do 
usuário ou do próprio sistema, este deve disponibilizar formas de tratamento 
desses erros para que o próprio usuário possa resolvê-los. 

Consistência 
O sistema deve apresentar padronização em suas ações constituintes. Dessa 
forma, torna-se consistente e o usuário não precisa reaprender a usá-lo a cada 
ação realizada. 

Feedback 
O sistema deve fornecer ao usuário respostas ao final de cada ação realizada, 
por meio de mensagens, por exemplo. 

Controle 
O usuário, tanto experiente quanto inexperiente, deve possuir o controle sobre o 
sistema, e não o oposto. 

Eficácia e 
eficiência 

O usuário, ao conhecer o sistema, analisa o quanto ele pode ajudá-lo a atingir 
seus objetivos. A partir do momento em que o usuário interage com o sistema 
este, deve fornecer subsídios para tornar-se frequente, realizando suas ações de 
forma rápida e satisfatória. 

Fácil 
aprendizado 

O novo usuário de um sistema e/ou o usuário em um sistema reestruturado 
buscam usá-lo com frequência. Portanto, deve ser fácil de usar a partir de uma 
interface intuitiva. 

Flexibilidade No caso de prover acesso a todos os usuários do público-alvo, o sistema deve 
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considerar todas as diversidades humanas possíveis. 

Visibilidade 
Os usuários devem encontrar no sistema informações facilmente perceptíveis e 
claras.  

Compatibilidade 
O sistema deve favorecer similaridade das ações com os sistemas que os 
usuários já conhecem e com o cotidiano deles.  

Fácil 
memorização 

Ao aprender a interagir com o sistema, o usuário deve lembrar como fazê-lo ao 
utilizá-lo novamente. 

Priorização da 
funcionalidade e 
da informação  

Para que o sistema seja útil e funcional, é preciso que amenize a estética que 
usa apenas para atrair o usuário e não conta com informações claras e precisas. 

Uso equitativo 
A partir da definição do público-alvo do sistema, este deve atender a todos 
dentro do grupo: usuários experientes ou não. Se possível, também deve fazê-lo 
com outros usuários fora do grupo que buscam informações nele. 

Affordance 
O sistema deve convidar o usuário a realizar determinadas ações a partir de 
incentivos, pistas. 

Ajuda O sistema deve fornecer módulos de ajuda para auxiliar os usuários em seu uso. 

Atalhos 
O sistema deve fornecer caminhos mais rápidos, que agilizem a interação dos 
usuários mais frequentes. 

Baixo esforço 
físico 

O sistema deve permitir que o usuário não se sinta cansado ao realizar tarefas 
repetitivas, manipulações complexas, etc. 

Restrições 
O sistema deve restringir, em momento oportuno, o tipo de interação entre ele e 
o usuário. 

Reversão de 
ações 

As ações dentro do sistema devem ser reversíveis, encorajando os usuários a 
explorá-lo. 

Satisfação 
subjetiva 

Para que o usuário se sinta subjetivamente satisfeito com o sistema, é 
necessário que considere agradável sua interação com ele. 

Segurança 
O sistema deve proteger o usuário de condições perigosas e situações 
indesejáveis. 

Fonte: Vechiato e Vidotti (2014b, p. 145-6), baseado em Dias (2003), Nielsen (2001), Norman (1988), Preece, 
Rogers e Sharp (2005), Shneiderman (1998) e Torres e Mazzoni (2004). 

 

Em suma, a usabilidade deve ser considerada como fator importante no 

desenvolvimento de ambientes de informação. Assim, faz-se necessário avaliar sua 

usabilidade a fim de verificar se sua interface é eficiente e satisfatória para os usuários 

(MENESES; SOBREIRA; ROSEMBERG, 2016). A seção a seguir abordará as principais 

técnicas de avaliação da usabilidade em ambientes informacionais. 

 

3.1 Avaliação da usabilidade 

 

A literatura aponta para a usabilidade como sendo um dos requisitos para a avaliação 

da qualidade de um ambiente de informação. Assim, uma das formas de se promover a 

usabilidade de ambiente de informação é projetando-o conforme os atributos de usabilidade 
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identificados na literatura por Nielsen (1993), pela ISO (1998), por Vechiato e Vidotti 

(2014b), dentre outros estudiosos da área. 

Com efeito, dentre os diversos problemas que podem afetar a usabilidade, muitos 

estão relacionados com a organização das informações dispostas no ambiente informacional. 

Estudos sobre a usabilidade mostram que as falhas na organização desse ambiente dificultam 

a utilização (CAMARGO; VIDOTTI, 2008, 2011; DIAS, 2006; NIELSEN; LORANGER, 

2007; VECHIATO; VIDOTTI, 2012a, 2012b). Isso altera os aspectos emocionais no usuário, 

causando-lhe confusão, raiva ou frustração. Morville, Rosenfeld e Arango (2015) citam a 

incapacidade de encontrar uma informação como um dos fatores que mais desagradam os 

usuários. Os problemas mais encontrados são: “a falta de atualização, interação usuário-

sistema ineficiente, falha na navegabilidade e nas funcionalidades, ausência de suporte e 

feedback, dificuldade em acessar a informação desejada, interfaces complicadas e difíceis de 

utilizá-las e ocorrências constantes de erros” (CAMARGO; VIDOTTI, 2011, p.64). 

Devido aos recorrentes problemas identificados nos ambientes informacionais, 

Camargo e Vidotti (2008, p.8) sugerem que a usabilidade atenda a determinadas 

funcionalidades, tais como:  

 

Consistência de vocabulário entre as mensagens e a documentação; mensagens de 
erro com informações necessárias para a solução da situação de erro; diferenciação 
dos tipos de mensagem: confirmação, consulta, advertência e erro; capacidade de 
reverter funções de efeito drástico; alertas claros para as consequências de uma 
determinada confirmação; e identificação da função do programa que está sendo 
executada no momento  

 

Considerando que um dos objetivos dos sistemas de informação é minimizar o tempo 

gasto pelo usuário em executar uma determinada tarefa, sua interface deve ser projetada de 

forma que o usuário facilmente atinja este objetivo. Deste modo, para identificar se o 

ambiente informacional atende a certas funcionalidades, é necessário realizar uma avaliação 

da usabilidade. A aplicação de estudos de avaliação da usabilidade em sistemas de informação 

poderá facilitar o acesso e o uso da interface, promovendo, assim, uma experiência satisfatória 

ao usuário (VECHIATO; VIDOTTI, 2014b). 

A usabilidade do ambiente informacional pode ser investigada utilizando modelos de 

avaliação baseados em dados de utilizadores reais (modelos empíricos) ou na análise de um 

sistema (modelos analíticos) (MARTINS et al., 2013). Existe uma variedade de métodos para 

avaliar a usabilidade, contudo a escolha pela metodologia mais adequada se dará em 

conformidade com o objetivo e o contexto de uso do sistema (DIAS, 2006). É de suma 
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importância realizar um levantamento de informações dos usuários, das tarefas e do ambiente 

em que ocorre a interação entre o usuário e o sistema. 

A literatura aponta uma diversidade de métodos e técnicas para investigar a 

usabilidade. O quadro 8 apresenta um resumo dos principais métodos e técnicas que poderão 

ser utilizados na avaliação da usabilidade em sites e sistemas de informação. 

 

Quadro 8 - Métodos e técnicas para a avaliação da usabilidade 

Métodos Características Técnicas 

Teste com os 
usuários 

Envolve participação direta 
dos usuários na avaliação. 
Levantamento de dados 
quantitativos. 

• Observação; 

• Testes de usabilidade; 

• Prototipagem rápida; 

• Avaliação de desempenho; 

• Think-aloud; 

• Wizard of Oz, dentre outros. 

Inspeção, 
analíticos ou de 
prognósticos 

Envolve a participação de 
especialista em usabilidade. 

• Avaliação heurística; 

• Cognitive walkthrough; 

• Inspeção de consistência; 

• Inspeção pluralista; 

• Análise de tarefas. 

Inquérito Envolve participação direta 
dos usuários na avaliação. 
Levantamento de dados 
qualitativos. 

• Entrevistas; 

• Questionários de satisfação dos usuários; 

• Focus group (grupo focal);  

• Diarystudies. 
Fonte: Adaptado de Dias (2006) e Martins et al. (2013). 

 

Isto posto, buscou-se na literatura identificar as pesquisas que se utilizam dos 

métodos para avaliara usabilidade de um determinado ambiente de informação (sistema ou 

site). 

A exemplo disso, Martins et al. (2013) apresentam uma revisão sistemática da 

literatura com 2116 estudos, buscando identificar, analisar e classificar os métodos descritos 

na literatura para a avaliação de usabilidade. Os resultados mostram que os estudos utilizando 

os modelos empíricos foram mais utilizados que os modelos analíticos. Destaca-se o método 

de teste em que as técnicas de avaliação de desempenho, a observação e o think-aloud foram 

mais adotadas. Em segundo lugar, os autores expõem o método de inquérito, no qual o 

questionário, a entrevista e o grupo focal foram as técnicas mais utilizadas. O método de 

inspeção foi o menos utilizado nos estudos, sobressaindo-se as técnicas de avaliação 

heurística, cognitive walkthrough e análise de tarefas. 
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Os pesquisadores destacam ainda que um grande número de estudos utilizou 

diferentes métodos para realizar a avaliação da usabilidade. Isso confirma que o uso de 

diferentes métodos combinados possibilita uma avaliação mais abrangente das diversas 

características de ambiente de informação (MARTINS et al., 2013). 

Takashi, Dias e Carneiro (2016) buscaram avaliar quais fatores associados à 

usabilidade (facilidade de memorização, eficiência, satisfação, suporte a erros e utilidade) 

influenciavam a percepção de qualidade da informação fornecida aos usuários pelo Portal do 

Aluno da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Através da aplicação de 

questionários, constatou-se que todas as dimensões, exceto a facilidade de aprendizado, 

afetam a percepção dos respondentes quanto à qualidade da informação do Portal, sendo a 

satisfação a dimensão mais influente. Conclui-se que, embora ainda apresente deficiências, o 

Portal tem cumprido sua função, avaliado acima da média pelos usuários quanto à qualidade 

da informação e à usabilidade. 

Koshiyama (2014) procurou identificar os possíveis problemas de Usabilidade e de 

Arquitetura da Informação no Repositório Institucional (RI) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). A usabilidade foi avaliada sob a ótica dos atributos propostos por 

Nielsen (1993), Shneiderman (2010) e Norman (2006). Assim, através da aplicação das 

técnicas de Avaliação Cooperativa, Testes de Usabilidade do sistema do RI/UFRN e 

questionários sociodemográfico e de satisfação (adaptado de Questionnaire for 

UserInteractionSatisfaction – QUIS), elaborou-se uma lista de recomendações de design para 

o RI/UFRN, distribuída em alta, média e baixa prioridade. Os resultados revelam problemas 

que podem gerar insatisfação nos usuários do sistema, tais como: rotulagem, tamanho da 

fonte, nomenclatura dos botões, falta de feedback do sistema. Por fim, a pesquisadora enfatiza 

a necessidade de se construir sistemas de informação a partir da percepção do usuário, por 

meio de estudos do usuário e da aplicação dos conceitos de usabilidade.  

Vitorino (2015) analisou o processo de desenvolvimento, organização, representação, 

navegação e recuperação da informação do website do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), a partir da metodologia e dos 

sistemas de Arquitetura da Informação propostos por Rosenfeld e Morville (2006) e de 

métodos e técnicas de usabilidade. Os métodos e técnicas utilizados para avaliar a usabilidade 

foram: cardsorting, avaliação cooperativa e questionário de satisfação do usuário (QUIS). 

Esses testes foram realizados com alunos de graduação do curso de Biblioteconomia da 

UNIRIO. 
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Em 2016, Sousa desenvolveu um estudo na UFRN tendo como objeto de 

investigação o SIPAC. A pesquisa busca compreender o nível de satisfação dos técnico-

administrativos com mais de um ano de uso do sistema e verificar quais as suas necessidades 

e expectativas quanto à disposição das informações para a realização de tarefas no sistema. As 

técnicas de avaliação utilizadas foram: questionário, entrevistas e avaliação cooperativa. Os 

resultados apresentaram índices positivos de satisfação do usuário com o redesign da 

interface. Por fim, ele ressalta a necessidade de se realizarem estudos da qualidade e 

satisfação do usuário com os sistemas de gestão, reforçando a importância de se agregarem 

nesses estudos as áreas de Usabilidade, Arquitetura da Informação e Comportamento 

Informacional.  

Silva e Vechiato (2017) realizaram uma pesquisa objetivando colaborar para a 

melhoria da qualidade da interação dos pós-graduandos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) com o catálogo online do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA). A partir da triangulação metodológica, a coleta de dados 

utilizou a avaliação heurística do catálogo do SIGAA, o teste de usabilidade e a entrevista 

com os usuários. A avaliação heurística evidenciou os pontos fortes (as caixas de entrada 

possuem um tamanho adequado para seu objetivo; os estilos das fontes são padronizados; os 

textos são bem legíveis) e fracos (a opção de busca não pertence ao contexto de usuários 

comuns; impossibilidade de se usar o padrão de letras maiúsculas/minúsculas; 

impossibilidade de acessar os itens apresentados anteriormente; opção da pesquisa através da 

busca simples não ser na página principal do catálogo). Durante o teste de usabilidade, 

percebeu-se a dificuldade dos usuários inexperientes para chegar até a página do catálogo, 

fazendo com que eles gastassem mais tempo para iniciar as tarefas. As entrevistas 

evidenciaram alguns aspectos observados tanto na avaliação heurística do catálogo do SIGAA 

quanto no teste de usabilidade com os usuários, abrangendo os sentimentos existentes dos 

participantes durante o processo de interação com o catálogo. Nas conclusões do estudo, 

considera-se que os pós-graduandos da UFRN, de modo geral, estão aptos para recuperar os 

documentos representados no catálogo do SIGAA, de modo que o processo de interação com 

ele se encaminha de forma eficiente na maior parte dos casos, apesar de haver algumas 

dificuldades. 

A literatura científica mostra que os objetivos da Usabilidade e da Arquitetura da 

Informação estão entrelaçados pelo fato de ambas focarem no usuário. Essas áreas 

concentram esforços em identificar as necessidades, os comportamentos e o uso da 



49 

informação, contribuindo para o desenvolvimento e a avaliação dos ambientes informacionais 

(SOUZA, 2015; VECHIATO; VIDOTTI, 2009; VIDOTTI; SANCHES, 2004). 

Tendo como prerrogativa a importância de se conhecer a necessidade dos seus 

usuários para projetar ambientes com o foco na usabilidade, faz-se necessário compreender o 

comportamento informacional dos usuários. Esse assunto será contemplado no capítulo a 

seguir. 
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4 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 

Tendo em vista a necessidade de estudar a usabilidade em ambientes informacionais, 

Vechiato e Vidotti (2012a, p.4) evidenciam a importância de relacionar esta investigação às 

seguintes áreas: 

 

[...] 
• à Arquitetura da Informação, pois permite avaliar a estruturação e a organização 

da informação disponibilizada nesses ambientes em todas as fases do processo de 
desenvolvimento, sob a ótica dos usuários e também dos projetistas; 

• e ao Comportamento Informacional, visto que o comportamento humano em 
relação à informação influencia sobremaneira o comportamento de busca e uso 
de informação em ambientes informacionais digitais, considerando que grupos 
de usuários de diferentes culturas, sexos, idades entre outras categorias possuem 
diferentes formas de compreender sua necessidade informacional e buscam 
informação e conhecimento em diferentes fontes e canais de informação. 

 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o comportamento informacional busca 

identificar se as necessidades de informação de usuários de um sistema de informação estão 

sendo satisfeitas de maneira adequada ou não, permitindo compreender como ocorre esse 

processo de satisfação ou insatisfação informacional. Ele define como os indivíduos 

necessitam, buscam, fornecem e usam a informação nos mais diferentes contextos (COSTA; 

RAMALHO, 2010a).  

Gonçalves (2013, p. 87) diz que o comportamento informacional “caracteriza o modo 

pelos quais os indivíduos necessitam, buscam e utilizam a informação em diferentes contextos 

(espaços pessoal e profissional).” E o dicionário eletrônico DeltCI (2017) aborda o conceito 

de comportamento informacional como sendo, 

 

[...] o modo de ser ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo numa determinada 
situação e contexto, impelido por necessidades induzidas ou espontâneas, no que 
toca exclusivamente à produção/emissão, recepção, memorização/guarda, 
reprodução e difusão de INFORMAÇÃO. (COMPORTAMENTO..., 2017). 

 

No entanto, a origem do comportamento informacional remonta à disciplina de 

estudos de usuários, surgida dentro das bibliotecas. “São investigações que se fazem para 

saber o que os indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as 

necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de 

informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada” (FIGUEIREDO, 1999, p.7). 

As primeiras reflexões sobre estudo de usuários teve início a partir do final da década 

de 40, cuja finalidade era facilitar e aperfeiçoar os serviços e produtos oferecidos pelas 
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bibliotecas (COSTA; RAMALHO, 2010a). No final da década de 1970, Brittain definiu os 

estudos de usuários como aqueles que comportam os aspectos de uso, demanda e 

necessidades (GASQUE; COSTA, 2010). Era observado um movimento entre os profissionais 

da informação que, tentando atenuar as críticas em relação à superficialidade dos estudos, 

buscavam conceituar termos e definir métodos científicos de pesquisa apropriados para o 

estudo de usuários. “Os estudos de usuários passam a preocupar-se [...] com o usuário e a 

satisfação de suas necessidades de informação [...]” (COSTA; RAMALHO, 2010a, p.100). 

A partir daí, o estudo de usuários começa a ser visto sob a ótica de duas abordagens: 

“a) abordagem tradicional – estudos dirigidos ao sistema de informação (bibliotecas); e b) 

abordagem alternativa – estudos dirigidos ao próprio usuário da informação” (COSTA; 

SILVA; RAMALHO, 2009). 

Na primeira abordagem, a tradicional, o foco está em compreender a percepção dos 

usuários quanto às atividades técnicas das bibliotecas e dos centros de informação. 

“Restringe-se a tarefa de buscar fontes de informação através de um serviço de informação, 

do catálogo da própria biblioteca, não levando em conta as tarefas de interpretação e 

aprendizagem compreendidas no ato de buscar a informação” (GONÇALVES, 2013, p.67). 

Fica claro que o indivíduo é mero informante a fim de avaliar um produto ou serviço ofertado, 

portanto situado como um elemento secundário desta abordagem. Por fim, Araújo (2010) 

enfatiza que ela assume um forte caráter empirista, com fins a aplicação de métodos 

quantitativos para mostrar padrões e regularidades do comportamento dos usuários visando o 

estabelecimento de leis “científicas” sobre o uso da informação. 

A segunda abordagem, a alternativa, busca averiguar se as necessidades de 

informação de um usuário estão sendo atendidas de forma satisfatória. Cabe frisar que as 

necessidades e usos de informação são interdependentes, isto é, “se influenciam 

reciprocamente de uma maneira complexa que determinará o comportamento do usuário e 

suas práticas” (LE COADIC, 2004, p. 39). Essa nova visão coloca o usuário à frente de todo o 

processo, buscando compreender suas necessidades de informação que mudam à medida que 

novos conhecimentos são adicionados, fazendo com que ele trace o seu próprio caminho 

nesse processo de busca e uso da informação. “O foco está no comportamento do usuário em 

relação à informação” (CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015, p.64). 

Na década de 1980 os estudos de usuários voltaram-se para o comportamento 

informacional. Passaram-se então a empreender esforços na compreensão e aperfeiçoamento 

de alguns modelos teóricos voltados para a abordagem alternativa, como Belkin (1980), 

Wilson (1981), Dervin (1983), Taylor (1986), Ellis (1989) e Kuhlthau (1991).  
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Em 2003, Capurro vislumbrou a existência de uma terceira abordagem para os 

estudos do comportamento informacional originada do campo da Ciência da Informação, a 

abordagem social, ilustrada no quadro 9. Esta abordagem foca “no contexto da relação do 

usuário com a informação e na percepção do usuário dessa relação” (CUNHA; AMARAL; 

DANTAS, 2015, p.64). Assim, a abordagem social estuda o usuário e suas interações com 

os sistemas, em diferentes grupos e contextos sociais, dentro de organizações ou comunidades 

(SILVA, 2013). 

 

Quadro 9 - Abordagens da Ciência da Informação adaptado ao Estudo de Usuários 

Paradigma Foco Processos envolvidos Olhar [perspectiva] 

Físico Sistema  Tecnológicos 
Tratamento da informação como algo físico, 
privilegiando sua dimensão material. 

Cognitivo Sujeito 
Cognitivos, 
psicológicos 

Informação como construção subjetiva na 
mente dos sujeitos. 

Social Coletividade Sociais, culturais 
Informação como uma construção 
intersubjetiva. 

Fonte: Gandra e Duarte (2012, p.15). 
 

Inserida nesta última abordagem – a social - os estudos de usuários direcionam suas 

pesquisas para um contexto social tecnológico refletindo assim, para os Estudos de 

Usabilidade, no âmbito da Ciência da Computação/Engenharia de Software (COSTA; 

RAMALHO, 2010b). As autoras complementam que esta área de conhecimento também se 

preocupa com a satisfação e o desempenho dos usuários, cenário este de uso de produtos e 

sistemas de informação baseados na interação que a pessoa realizar por meio do computador 

(BARANAUSKAS; ROCHA, 2000 apud COSTA; RAMALHO, 2010b). 

Assim, da mesma maneira que Guinchat e Menou (1994) consideram os usuários 

como um fator essencial para qualquer sistema de informação, Vechiato e Vidotti (2012a) 

afirmam que, conhecer as particularidades dos usuários é fundamental para garantir o sucesso 

da usabilidade quando se pretende construir um projeto de ambiente informacional. Desse 

modo, no estudo do comportamento informacional dos usuários de um ambiente de 

informação, se faz necessário considerar as particularidades de cada indivíduo. A figura 3 

descreve as categorias e características que deverão ser avaliadas no comportamento 

informacional dos usuários de um ambiente informacional. 
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Figura 3 - Categorias e características individuais dos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Badre (2002 apud VECHIATO; VIDOTTI, 2012a). 
 

Traçada a evolução histórico-conceitual dos ‘estudos de usuários’ até convergir para 

estudos de comportamento informacional, passando pela evolução na abordagem dos estudos 

de usuários, busca-se então, apresentar os modelos de comportamento do usuário de 

informação, usado para descrever o processo de necessidade e busca de informação sob 

diversos aspectos. 

 

4.1 Modelos de comportamento informacional 

 

“Os modelos são abstrações que possibilitam melhor compreensão da realidade” 

(CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015, p.88). São utilizados para descrever o 

comportamento do usuário na busca de informação que satisfaça a sua necessidade de 

informação. Teruel (2005) assinala que os modelos tentam descrever uma atividade de busca 

de informação, pesquisa e compreender suas causas, consequências e as relações entre os 

diferentes estágios de busca. 

A literatura aponta para uma diversidade de modelos teóricos. Para Araújo (2012), 

 

 

 

 

 

Conhecimento, 
experiência e 
habilidades 

• Educação dos 
usuários; 

• Nível de leitura; 
• Experiências; 
• Habilidades e 

competências; 
• Estratégias para 

resolução de 
problemas. 

 
Personalidade 

• Temperamento 
dos usuários; 

• Níveis de 
tolerância; 

• Motivação. 

Atributos 
demográficos e 

físicos 

• Idade, sexo, 
status social, etc.; 

• Capacidades e 
limitações 
físicas. 

 

Níveis de 
usuários 

• Novatos; 
• Intermediários; 
• Experientes; 

• Experts. 
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Apesar de suas várias diferenças, estes autores compartilhavam de um mesmo 
modelo de comportamento informacional, que pode ser assim resumido: um usuário, 
diante da ausência de determinado conhecimento para prosseguir com sua linha de 
ação (lacuna informacional ou “estado anômalo de conhecimento”, na expressão de 
Belkin), se vê compelido a buscar informação em alguma fonte ou sistema. Várias 
pesquisas buscaram então estabelecer os diferentes passos deste processo, ou as 
diferentes formas de se perceber a lacuna informacional, ou as relações entre tipos 
de percepção de lacuna informacional e as estratégias adotadas para a busca de 
informação (ARAÚJO, 2012, p.147). 

 

Como dito anteriormente, existe uma diversidade de modelos de comportamento 

informacional, os quais serão explanados no quadro 10. Apesar dos estudos apresentados a 

seguir estarem voltados para sistemas de recuperação da informação, estes modelos podem ser 

adaptados aos sistemas de gerenciamento de informação, como o SIPAC, objeto de estudo 

desta investigação.  

 

Quadro 10 – Modelos de comportamento informacional: principais características 

MODELOS  CARACTERÍSTICAS 

Modelo Anomalus 

State of Knowledge 

(ASK) –  

Belkin, 1980 

Parte da premissa de que uma necessidade de informação surge a partir de 
uma anomalia reconhecida no estado de conhecimento do usuário, referente 
a um tópico ou situação. O estado do usuário é chamado de anômalo porque 
muitas vezes as inadequações podem ocorrer de diversas maneiras, como 
gaps, lacunas, incerteza ou incoerência. É uma proposta útil para ampliar o 
entendimento do comportamento informacional, por abarcar as dimensões 
cognitiva e social dos usuários (ROLIM; CÉNDON, 2013). O processo 
inicia com a identificação de um problema e finaliza com a solução deste. 
No processo de busca o usuário pode mudar sua estratégia, reavaliar suas 
fontes e definir o fim da busca de acordo com suas motivações e demandas.  

Modelo Sense 

Making –  
Brenda Dervin, 1983 

Propõe-se a avaliar como os usuários percebem, compreendem, interagem 
com as fontes informacionais e usam a informação e outros recursos neste 
processo, que tem como foco a “Construção de Sentidos” a partir das 
experiências sociais, culturais, políticas e econômicas do sujeito. O modelo 
está embasado nas teorias oriundas da ciência da cognição, da teoria crítica, 
da terapia psicológica e, principalmente, da teoria da comunicação, que 
apresenta a informação como produto da observação humana (FERREIRA, 
2008). Enfatiza o comportamento informacional em termos das categorias 
de SITUAÇÃO-LACUNA-USO. 

Modelo Valor 
Agregado – 
Taylor, 1986 

Baseia-se na criação de um processo capaz de transformar dados sem 
nenhum significado em informação útil. Sua aplicação é ampla, podendo ser 
utilizado desde pequenas bibliotecas a grandes centros de pesquisas 
especializados. O modelo foi concebido muito antes das mudanças 
tecnológicas que temos presenciado nos últimos anos e concentra as 
necessidades e preferências do usuário na avaliação e concepção dos 
sistemas de informação. Ele busca identificar quais as necessidades e 
motivações do usuário e qual o papel dos sistemas no atendimento (ou não) 



55 

dessas necessidades, considerando que os sistemas de informação e os 
processos e recursos subjacentes existem para agregar valor à satisfação das 
necessidades dos usuários (EISENBERG; DIRKS, 2008). O Modelo de 
Valor Agregado fornece uma estrutura organizada para o sistema 
considerando processos que agregam valor, a fim de atender às 
necessidades do usuário. 

Modelo de Ellis, 
1989 

Não apresenta um diagrama, comum aos outros modelos, mas uma série de 
categorias de atividades relacionadas à busca informacional. O modelo é 
relevante por resultar de pesquisa empírica e de ter sido testado em diversos 
estudos (WILSON, 1999). “As inter-relações ou interações entre essas 
categorias em qualquer padrão individual de busca informacional 
dependerão das circunstâncias específicas da busca em questão naquele 
momento particular” (ELLIS, 1989, p. 178). 

Modelo Information 
Search Process (ISP) 

- Kuhlthau, 1991 

Fez uma associação entre sentimentos, pensamentos e atitudes e mescla 
características da abordagem fenomenológica com a cognitiva. O foco do 
modelo é o processo de busca de informação que identifica os caminhos da 
construção do conhecimento. Os estágios do ISP descrevem as fases de 
questionamento como uma experiência em que os estudantes solicitam mais 
do que uma simples orientação em relação à localização e utilização das 
fontes de informação, eles necessitam gerar conhecimento, aprender com a 
informação que encontraram. Para a autora “a busca de informação é um 
processo de construção que envolve a experiência de vida, os sentimentos, 
bem como os pensamentos e as atitudes de uma pessoa” (KUHLTHAU, 
1991, p.362).  

Modelos de Wilson, 
1981 e 1996 

Elaborado em 1981 e revisado em 1996, investem nos padrões do 
comportamento informacional humano, direcionados às necessidades de 
informação dos usuários. No primeiro modelo, elaborado em 1981, as 
necessidades de informação podem ser definidas como psicológicas, 
afetivas ou cognitivas e estão diretamente relacionadas à personalidade do 
indivíduo, aos papéis que ele desempenha na sociedade e aos vários 
contextos ambientais; sejam eles econômicos, tecnológicos ou políticos, que 
influenciam os diferentes papéis sociais que ele exerce. Está focado na 
busca ativa da informação, a partir da percepção da necessidade de 
informação, que tem como base duas proposições: a primeira enfatiza que a 
informação é uma necessidade secundária, originada a partir das 
necessidades primárias; e a segunda ressalta que as pessoas ao buscarem 
informações deparam-se com barreiras que podem impedi-las de encontrar a 
informação desejada. Em 1996, Wilson aprimorou esse modelo, 
adicionando os conceitos: mecanismos de ativação, caráter cíclico da busca, 
importância do contexto e categorização de variáveis intervenientes; 
envolvidas com os aspectos individual, social e ambiental do indivíduo. Na 
reformulação do modelo de comportamento informacional, Wilson 
apropriou-se do modelo Sense Making, incluindo um estágio entre a pessoa 
e a consciência da necessidade de informação, que Dervin apresenta como 
uma “lacuna” entre a situação e o uso da informação. (WILSON, 1999).  
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Modelo de uso de 
informação –  
Choo, 1998 

Proposto em 1998, relaciona os principais elementos que influenciam o 
comportamento do indivíduo quando busca e usa a informação, 
apresentando três estágios: a necessidade de informação, a busca de 
informação e o uso da informação. 
A base conceitual deste modelo de Choo leva em consideração os trabalhos 
de Wilson (1981, 1996); de Dervin (1993) com sua teoria de criação de 
sentido “sense-making”, desenvolvida a partir de 1972; as reações 
emocionais que acompanham o processo de busca da informação, 
identificadas por Carol Kuhlthau (1991); além das dimensões situacionais 
do ambiente em que a informação é usada, propostas por Robert Taylor 
(1986). Tais dimensões são responsáveis pela alteração constante da 
percepção do indivíduo sobre o papel da informação e seus comportamentos 
de busca e uso, incluindo os critérios que utiliza para julgar a validade de 
uma informação (PEREIRA, 2010). 

Fonte: Adaptado de Furtado e Acará (2015a). 
 

Furtado e Alcará (2015b) realizaram um estudo com o objetivo de mapear e analisar 

os modelos, padrões e documentos para a formação e o desenvolvimento da Competência em 

Informação. Através de um levantamento bibliográfico sobre os principais modelos de 

Comportamento Informacional suas característicasforam analisadas. As pesquisadoras 

concluíram que as habilidades informacionais são pré-requisitos para a busca de informação e 

aquisição do conhecimento, configurando uma simbiose necessária a um Comportamento 

Informacional adequado, voltado a atingir o objetivo de busca e uso da informação. Para que 

isso ocorra com satisfação, o usuário precisa desenvolver habilidades informacionais 

específicas, que deverão ser identificadas através da aplicação dos modelos de 

comportamento informacional. 

Apresentados os modelos mais conhecidos na literatura do comportamento 

informacional, opta-se por detalhar em maior profundidade o modelo de Carol Kuhlthau - 

Modelo Information Search Process (ISP), modelo este escolhido para ser aplicado nesta 

pesquisa. A razão pela escolha do modelo se deu devido ao fato do mesmo representar além 

das dimensões físicas (as ações que realiza e as estratégias que emprega na busca da 

informação); também a esfera cognitiva (os pensamentos do sujeito em relação à tarefa que 

deve realizar); e a esfera emocional (os sentimentos que o acompanham na evolução do seu 

pensamento). 
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4.1.1 Modelo de Carol Kuhlthau - Information Search Process (ISP) 

 

O modelo de comportamento informacional proposto por Carol Kuhlthau, em 1991, 

em seu processo de busca de informação identificou necessidade de informação como um 

estado de incerteza que, comumente, gera ansiedade e insegurança. Kuhlthau considera que “a 

incerteza é um estado natural, comum nas primeiras fases de qualquer processo de busca de 

informação” (TERUEL, 2005, p. 73). 

Carol Kuhlthau iniciou sua pesquisa na década de 1980, com estudantes em idade 

acima de 12 anos, no momento que estes iam à biblioteca em busca de informação para 

auxiliar em seus trabalhos acadêmicos. Em seu modelo, inovador para a época, tem como 

base as teorias construtivistas de Dewey, Kelly, Bruner e Vigotsky. Para Teruel (2005), o 

modelo Information Search Process (ISP) parte do princípio de que a busca de informação 

pode ser vista como um processo de construção em que os usuários caminham da incerteza 

para o conhecimento.  

No modelo Information Search Process (ISP), Kuhlthau faz uma associação entre 

sentimentos, pensamentos e atitudes, mesclando as características da abordagem 

fenomenológica com a cognitiva. O foco do modelo é 

 

o processo de busca de informação que identifica os caminhos da construção do 
conhecimento. Os estágios do ISP descrevem as fases de questionamento como uma 
experiência em que os estudantes solicitam mais do que uma simples orientação em 
relação à localização e utilização das fontes de informação, eles necessitam gerar 
conhecimento, aprender com a informação que encontraram (KUHLTHAU, 1991, 
p.362). 

 

Kuhlthau (1991) assevera que a busca de informação é um processo de construção 

contínua que envolve as experiências de vida, os sentimentos, os pensamentos e as atitudes de 

uma pessoa. Assim, conforme a autora, os estágios do processo de busca de informação são: 

iniciação, seleção, exploração, formulação, coleta e apresentação. Os estágios do modelo ISP 

são descritos no quadro 11.  
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Quadro 11 – Estágios do Modelo de Kuhlthau 

Estágios dentro 
ISP 

EMOCIONAL 
Sentimentos 
comuns para 
cada estágio 

COGNITIVO 
Pensamentos 
comuns para 
cada estágio 

FÍSICO 
Ações comuns 

para cada estágio 

Tarefa apropriada 
conforme Modelo 

de Kuhlthau 

1. Iniciação Incerteza  Geral / Vago 
Busca por 
informações 
básicas 

Reconhecer 

2. Seleção Otimismo   Identificar 

3. Exploração 
Confusão / 
frustração / 
dúvida 

 
Busca por 
informações 
relevantes 

Investigar 

4. Formulação Clareza 
Específicos / 
claro 

 Formular 

5. Coleção 
Senso de 
direção / 
confiança 

Aumento do 
interesse 

Busca por 
informações 
específicas 

Reunir 

6. Apresentação 
Alívio / 
satisfação ou 
frustração 

Mais claro ou 
focado 

 Completo 

Fonte: Kuhlthau (1991, p.363, tradução nossa). 
 

Os estágios do modelo de comportamento informacional desenvolvido por Kuhlthau 

auxiliam no diagnóstico do perfil e das necessidades dos usuários; tendo em consideração 

suas características cognitivas, culturais, físicas e sociais no momento de sua interação com os 

sistemas de informação. Assim, Costa (2008) diz que, no contexto das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), os estudos de usuários focam no comportamento 

informacional, além da avaliação de satisfação e desempenho (usabilidade).  

No que se refere às áreas de comportamento informacional e usabilidade, é pertinente 

apresentar alguns estudos realizados. Desta forma, o quadro 12 resume alguns dos trabalhos 

que trouxeram estas duas temáticas como objeto de estudo. 
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Quadro 12 – Estudos que relacionam comportamento informacional e usabilidade 
Autor: Ferreira e Pithan (2005) 
Objetivo(s) Procedimentos/amostra Métodos/Técnicas Principais resultados 
Analisou o comportamento 
de usuários da Biblioteca 
Digital InfoHab, um Centro 
de Referência e Informação 
em Habitação na área de 
Construção Civil. 

Desenvolveu um estudo na 
Biblioteca Digital InfoHab tendo 
como base teórica o modelo 
construtivista de estudo de usuário 
proposto por Carol Kuhlthau e os 
critérios de usabilidade 
estabelecidos por Jacob Nielsen. 
Total da amostra: 6 usuários. 

- Teste de 
usabilidade; 
- Entrevista 
semiestruturada. 

Torna evidente que analisar o comportamento de busca e uso 
de informação agrega valores e novas perspectivas para 
analisar os aspectos de usabilidade. Assim, foi possível 
observar que as ações, os sentimentos, os pensamentos, bem 
como as experiências dos usuários revelam indícios 
significativos em componentes de aprendizagem, 
memorização, erros, eficiência da biblioteca digital e 
principalmente da satisfação do usuário. 

Autor: Baptista e Cunha (2007) 
Objetivo(s) Procedimentos/amostra Métodos/Técnicas Principais resultados 
Pretendeu-se demonstrar 
trajetória histórica de 
estudos de usuários a partir 
da década de 60, apontando 
a fase quantitativa, as 
críticas recebidas e a fase 
qualitativa, opção crescente 
dos estudos desta década.  
 

Realizou-se um levantamento 
bibliográfico sobre a temática 
“Estudo de usuários” na Library 

and Information Science Abstracts 
(LISA), no período de 1970 a 2007, 
bem como no Annual Review 
Information Science and Tecnology 
(ARIST), de 1966 a 2006, 
destacando os principais métodos 
de coleta de dados utilizados nas 
referências levantadas. 

 Nesse estudo, a usabilidade é tida como um método para 
coleta de dados em estudos de usuários. 
Os resultados apresentam que os métodos mais utilizados 
para realizar a coleta de dados em estudo de usuários são, em 
ordem de classificação, o questionário (usados em estudos 
quantitativos), a entrevista e a observação (ambos usados em 
estudos qualitativos). 
Os avanços na área de estudo de usuários ampliou a 
possibilidade de realização de estudos qualitativos mais 
sofisticados, apropriados para o desenvolvimento de sistemas 
baseados nas especificidades dos comportamentos dos 
usuários finais, permitindo sistemas mais ergonômicos de 
acordo com as necessidades cognitivas, afetivas, psicológicas 
e fisiológicas. 
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Autor: Costa e Ramalho (2010a) 
Objetivo(s) Procedimentos/amostra Métodos/Técnicas Principais resultados 
Tencionou apresentar, a 
partir de referências de 
cada um desses campos de 
conhecimento científico 
social e tecnológico, as 
contribuições prático-
epistemológicas dos 
estudos de usuários e dos 
estudos de usabilidade, 
quando se referem aos 
estudos de usuários da 
informação em relação aos 
diversos sistemas 
interativos de informação. 

Levantamento bibliográfico das 
áreas sistemas de informação, 
estudo de usuários e estudos de 
usabilidade.  

 Entendeu-se que os estudos de usabilidade convergem para 
o estudo de usuários, pois ambos preocupam-se com a 
melhor interação humano computador (IHC) do usuário 
com o sistema garantindo desempenho e satisfação dos 
usuários. 

Autor: Santos e Costa (2012) 
Objetivo(s) Procedimentos/amostra Métodos/Técnicas Principais resultados 
Geral: Analisou a 
usabilidade do site da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) sob a ótica 
dos estudantes pré-
concluintes dos Cursos de 
Graduação em Ciência da 
Computação e 
Biblioteconomia desta 
instituição. 
Específicos: Descreveu o 

Para analisar a usabilidade do site 
da UFPB, a pesquisa se debruça 
sobre os atributos de usabilidade 
idealizados por Jakob Nielsen, mais 
especificamente em dois dos seus 
atributos: Eficiência de Uso e 
Satisfação Subjetiva. 
Para a coleta de dados, utilizou-se 
da: pesquisa bibliográfica; 
entrevista semiestruturada; e 
questionário.  

- Pesquisa 
bibliográfica 
impressa e on line 
acerca do objeto de 
estudo investigado;  
- Entrevista 
semiestruturada; 
- Questionário 
baseado nos atributos 
de usabilidade 
Eficiência de Uso e 

No que se refere à Eficiência de Uso, deve permitir que o 
usuário ao interagir com o sistema possa alcançar altos níveis 
de produtividade ao realizar a tarefa proposta. Constatou-se 
que os estudantes conseguem, de modo geral, realizar suas 
atividades (fazer matrícula, acesso ao histórico escolar, 
dentre outras), contudo, os estudantes de Ciência da 
Computação (CC) se demonstram mais detalhistas e 
exigentes em sua percepção quanto ao site no que se refere à 
Eficiência de Uso. Isto se justifica pelo viés/objeto de 
pesquisa da área de CC. 
Com relação à satisfação subjetiva, em que o sistema deve 
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site da UFPB; Traçou o 
perfil dos estudantes 
enquanto usuários do site 
da UFPB; Identificou o 
nível de eficiência de uso 
do site; Identificou o nível 
de satisfação dos 
estudantes quanto à 
utilização do site. 

Amostra: 29 estudantes pré-
concluintes dos Cursos de 
Graduação em Ciência da 
Computação e Biblioteconomia da 
UFPB. 

Satisfação Subjetiva. ser agradável de usar para que o usuário se sinta satisfeito ao 
interagir com o mesmo, constatou-se que a maioria dos 
estudantes dos cursos de graduação em Ciência da 
Computação e Biblioteconomia considera agradável a 
interface do site da UFPB. Porém no que se refere à 
satisfação com o site quanto ao atendimento das suas 
necessidades informacionais como um todo (informações 
sobre eventos, projetos institucionais, regimentos, dentre 
outros), os percentuais obtidos são relativamente baixos, o 
que talvez permita a ilação de que o site ainda precisa buscar 
formas de sanar exitosamente as necessidades informacionais 
dos usuários. 

Autor: Terto (2013) 
Objetivo(s) Procedimentos/amostra Métodos/Técnicas Principais resultados 
Geral: Investigou as 
práticas informacionais dos 
usuários do Sistema de 
Informação da Extensão 
(SIEX) da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG), contemplando os 
aspectos comportamentais 
dos seus usuários, como 
também os aspectos 
operacionais do sistema.  
Específicos: Investigou a 
percepção dos usuários em 
relação à extensão; 
Conhecer o processo de 

Coleta de dados: entrevistas 
semiestruturadas envolvendo 
ensaios de interação, com gravação 
de áudio.  
Análise de dados: análise de 
conteúdo. 
Amostra: 7 Professores e 3 
funcionários da UFMG. 

- Roteiro de 
entrevista; 
- Técnica do 
incidente crítico. 

- Finalidade do sistema, periodicidade das atualizações, quais 
são os dados modificados com mais frequência e como 
acham que as informações do SIEX/UFMG são utilizadas: o 
uso do sistema vai além das funções básicas (registrar, 
aprovar/reprovar e auditar), uma vez que os entrevistados 
relataram utilizá-lo para estabelecer parcerias, pesquisar 
ações e elaborar relatórios a partir das estatísticas fornecidas 
pelo sistema. Sugeriu-se que haja uma maior divulgação das 
funcionalidades do sistema e que seja estimulado uso de 
forma a planejar o crescimento e fortalecer as ações de 
extensão na universidade. Consideram baixa a frequência de 
atualizações das ações.  
- Percepção de uso das informações disponíveis no 
SIEX/UFMG: consideram que a utilização limita-se ao 
público interno da Universidade e sugerem que haja uma 
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produção e registro de 
ações de extensão; 
Verificou como se dá a 
utilização do SIEX/ 
UFMG; Compreendeu a 
percepção dos usuários em 
relação ao SIEX/ UFMG; 
Identificou o grau de 
satisfação dos usuários em 
relação à utilização do 
SIEX/UFMG. 

maior divulgação interna e externa das ações de extensão 
desenvolvidas pela UFMG.  
- Critérios de usabilidade (eficácia e eficiência de uso, 
facilidade de aprendizado, facilidade de memorização, taxa 
de erros, consistência, flexibilidade) e ainda, sobre a 
qualidade das informações: os usuários tem uma percepção 
muito positiva do SIEX/UFMG. É considerado intuitivo e de 
fácil aprendizagem, uma vez que os usuários relataram ter 
aprendido a usá-lo sem necessidade de auxílio. É fácil 
relembrar como se dá o funcionamento do sistema, mesmo 
após um período sem utilizá-lo. Consideram que o sistema 
apresenta uma baixa taxa de erros e um comportamento 
consistente na execução das tarefas, isto é, para realizar 
tarefas similares, são necessárias ações similares. Apontam 
que a quantidade e a qualidade das informações solicitadas 
pelo sistema são consideradas suficientes. 
- Grau de satisfação dos usuários em relação à utilização do 
SIEX/UFMG: a percepção é muito positiva. 

Autor: Maputere (2015) 
Objetivo(s) Procedimentos/amostra Métodos/Técnicas Principais resultados 
Geral: Investigou o 
comportamento de busca 
do estudante de graduação 
das Instituições de Ensino 
Superior em Moçambique, 
durante o processo de 
recuperação da informação 
utilizando o Sistema de 
Recuperação da 

Utilizando o modelo ISP de 
Kuhlthau (1993), realizou um 
levantamento do comportamento do 
usuário envolvendo os aspectos 
cognitivos, afetivos e físicos 
durante a interação dos usuários 
com os sistemas de recuperação da 
informação. 
Amostra: 104 estudantes 

- Questionários; 
- Entrevistas; 
- Observações. 

Os resultados evidenciaram que, em relação à interação dos 
participantes com o SRI, no início da pesquisa os sujeitos 
experimentaram sentimentos negativos e positivos e essas 
reações foram associadas ao assunto selecionado para realizar 
suas atividades. Assim, a falta de conhecimento e domínio do 
tema gerou sentimentos negativos de desânimo, insegurança, 
incerteza, apreensão, ao passo que os sentimentos positivos 
de motivação, interesse, confiança e segurança foram 
marcados pelo grau de familiaridade com a tarefa de 
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Informação (SRI) da World 
Wide Web (WWW). 
Específicos: Caracterizou o 
perfil dos alunos de 
graduação das instituições 
de ensino superior em 
Moçambique; Analisou a 
experiência dos estudantes 
com o computador e 
pesquisas na Web; 
Identificou e analisou 
sentimentos 
experimentados pelos 
participantes durante o 
processo de busca e 
recuperação da informação; 
identificar os fatores que 
influenciam o desempenho 
do usuário no final da 
pesquisa.  

provenientes de cinco instituições 
de ensino superior em 
Moçambique.  

pesquisa. Assim, essas experiências vão mudando ao longo 
do processo da pesquisa, principalmente na fase de 
exploração (seleção da informação, avaliação da relevância 
da informação), e na fase final com conclusão da tarefa, 
dependendo dos resultados obtidos. 
Os resultados deste estudo também permitiram demonstrar 
que cada usuário tem a sua forma de interagir com o sistema, 
dotados de várias habilidades cognitivas, incluindo suas 
características individuais (a personalidade, a experiência, 
fatores influenciam o desempenho no processo de 
recuperação da informação). Concluiu-se que cada indivíduo 
tem a sua personalidade, sua forma de navegar ou pesquisar 
na Web, suas habilidades e, essas diferenças individuais 
podem afetar o resultado final individual, provocando o mau 
ou bom desempenho, apesar de todos procurarem a 
informação no mesmo sistema e tendo as mesmas tarefas de 
pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 



64 

Nas pesquisas apresentadas no quadro 11, percebe-se que nos últimos anos, há um 

crescimento na quantidade de pesquisas sobre o comportamento do usuário envolvendo os 

fatores cognitivos e afetivos. Assim, voltando para o contexto desta investigação, o cadastro 

de solicitação de compras de materiais informacionais é uma experiência que envolve 

aspectos físicos, cognitivos e afetivos e que, por sua vez, impactam diretamente no 

desempenho final do usuário, podendo-lhe causar sucesso ou fracasso na realização da tarefa 

desejada. 

O capítulo a seguir trata do percurso metodológico da pesquisa a fim de atingir os 

objetivos aos quais se propõe. 

  



5 PROCEDIMENTOS METODOLÓ

 

A seguir será descrito 

para atingir os objetivos propostos.

 

5.1 Sistemas Integrados de Gestão

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo do Si

Administração e Contratos (SIPAC), 

material informacional, sob a

Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal do Rio Grand

No início dos anos 

desenvolveu um pacote de 

com o principal objetivo de 

auxiliando no desenvolvimento das atividades e na gestão 

os sistemas gerenciais da UFRN

Acadêmicas (SIGAA), o Sistema Integrado de Patrimônio, Ad

(SIPAC) e o Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Recursos Humanos (

apresentados na figura 4. 

 

Figura 

Fonte: Adaptado de UFRN (2016

Informatiza os 
procedimentos 

relacionados à área 
acadêmica, permitindo 
o gerenciamento das 

informações e 
atividades de todos os 
níveis de ensino, bem 

como a gestão dos 
projetos, das ações de 
extensão e das bolsas 

da UFRN.

PROCEDIMENTOS METODOLÓ GICOS 

A seguir será descrito o objeto de estudo, bem como todo o delineamento da pesquisa 

para atingir os objetivos propostos. 

de Gestão (SIG’s) 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo do Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), com ênfase no cadastro de solicitação de compras de 

sob a perspectiva dos docentes do Centro de Ciências Sociais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

No início dos anos 2000, a Superintência de Informática (SINFO) da UFRN, 

um pacote de sistemas de informação - Sistemas Integrados de 

com o principal objetivo de aperfeiçoar e informatizar as rotinas e os proce

auxiliando no desenvolvimento das atividades e na gestão da universidade. 

UFRN, sendo eles, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Recursos Humanos (

Figura 4 – Sistemas Integrados de Gestão da UFRN.

Fonte: Adaptado de UFRN (2016b). 

acadêmica, permitindo 

atividades de todos os 
níveis de ensino, bem 

projetos, das ações de 
extensão e das bolsas 

Oferece as operações 
necessárias para a 

gestão das unidades 
da UFRN 

responsáveis pelas 
finanças, patrimônio e 

contratos da 
Instituição, 

integrando, assim, 
todas as ações e 
procedimentos 
administrativos.

Informatiza os 
procedimentos de 

recursos humanos da 
Universidade, 

permitindo o cadastro, 
o gerenciamento e a 

consulta das principais 
informações 

funcionais dos 
servidores da UFRN.
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todo o delineamento da pesquisa 

stema Integrado de Patrimônio, 

ênfase no cadastro de solicitação de compras de 

docentes do Centro de Ciências Sociais 

e do Norte (UFRN). 

, a Superintência de Informática (SINFO) da UFRN, 

Integrados de Gestão (SIG) - 

e os processos da instituição, 

a universidade. Assim, surgiram 

, sendo eles, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

ministração e Contratos 

Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Recursos Humanos (SIGRH), 

da UFRN. 

 

Informatiza os 
procedimentos de 

recursos humanos da 
Universidade, 

permitindo o cadastro, 
o gerenciamento e a 

consulta das principais 
informações 

funcionais dos 
servidores da UFRN.
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A implantação destes sistemas possibilitou que todos os setores da universidade 

fossem interligados através de um único banco de dados. A partir daí, a SINFO busca o 

contínuo aperfeiçoamento dos seus sistemas de forma a melhor atender as áreas 

(administrativa, acadêmica, de gestão de pessoas, e outras) para as quais eles foram 

desenvolvidos. 

Destarte, de forma a estruturar o SIPAC e atender as demandas de cada área da 

instituição, foram criados os módulos para acompanhar o fluxo do processo de trabalho 

realizado nos setores. Dessa forma, o sistema contribui de maneira a “dar transparência as 

informações geradas, bem como manter o lastro dessa informação no sistema, diminuindo a 

necessidade de impressão de documentos e acelerando o fluxo entre os diversos setores 

envolvidos” (UFRN, 2017). 

As atividades realizadas no SIPAC impactam diretamente à comunidade acadêmica, 

razão de ser da UFRN. Assim, o sistema deve funcionar de forma a atender as expectativas 

dos usuários que nele realizam suas atividades laborais, de forma a garantir uma prestação de 

serviço satisfatória à comunidade acadêmico-científica. 

No que diz respeito ao Módulo Compra de Materiais Informacionais, este tem como 

função “gerenciar a aquisição de materiais informacionais, como livros, periódicos, dentre 

outros, além monitorar o fornecimento” (UFRN, 2017). A figura 5 apresenta a interface 

principal para realizar o cadastro de solicitação de compras de material informacional do 

SIPAC. 

 

Figura 5 – Interface principal para realizar a indicação de compras de material informacional. 

 
Fonte: UFRN (2018e). 
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Tendo como objeto de estudo desta pesquisa, o cadastro de solicitação de compras de 

material informacional do SIPAC, cabe descrever o fluxo do processo de compras de material 

informacional realizado na UFRN, que será detalhado a seguir. 

 

5. 1.1 Processo de compras de material informacional na UFRN/SISBI 

 

O modelo atual de gestão do processo de compras de material informacional 

praticado na UFRN é recente. Surgiu em 2008, quando o objetivo era automatizar o processo 

de compras de material informacional e promover uma maior celeridade ao processo. Desde 

que iniciou até os dias de hoje, passou por inúmeros ajustes buscando sempre otimizar sua 

execução.  

Ressalta-se que a nova política adotada pelo SISBI para a gestão de desenvolvimento 

de coleções em conjunto com a automação do processo de compras, permitiu que os discentes 

e os técnico-administrativos também pudessem sugerir materiais informacionais a serem 

adquiridos para as bibliotecas da UFRN, não somente os docentes como praticado 

anteriormente. 

Existem diversos atores envolvidos no encadeamento deste processo, sendo eles,  

 

[...] administração central (reitoria e vice-reitoria), área acadêmica (Pró-reitorias 
acadêmicas – PROGRAD e PPG, Coordenação do REUNI), área de planejamento, 
orçamento e avaliação (Pró-reitoria de Planejamento), área de informática 
(Superintendência de Informática) e os diretamente envolvidos com o processo de 
compras: a Biblioteca Central Zila Mamede como responsável pela coleta e análise 
da demanda; o Departamento de Material e Patrimônio, responsável pelas licitações, 
recebimento dos bens e patrimonialização; a Seção de Contratos (SECONT) da 
Divisão de Contabilidade e Finanças (DCF), responsáveis, respectivamente, pelo 
acompanhamento da execução dos contratos celebrados pela UFRN e pela 
liquidação e pagamento da despesa. (BEZERRA et al., [2011], p. 5). 

 

Todos estes setores envolvidos contribuem no desempenho de seu papel ao longo do 

fluxo do processo de compras de material informacional da UFRN. Desta forma, o desenho 

do processo segue um fluxo conforme descrevem Bezerra et al. ([2011]) e Silva e Silva 

(2015) e são apresentados a seguir. 

 

a) 1ª etapa - Definição do calendário de abertura dos sistemas para coleta das demandas da 

UFRN: o processo de compras para aquisição de material informacional do SISBI/UFRN 

começa a partir da definição de um calendário estabelecendo os períodos de abertura do 
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SIPAC para recebimento das demandas da comunidade acadêmica. Este calendário é definido 

pela Pró-reitoria de Administração (PROAD) através de uma resolução publicada pelo 

Conselho de Administração (CONSAD). 

 

b) 2ª etapa - Abertura de Pregão Eletrônico para contratação de editoras e/ou fornecedores 

para atender as demandas de material informacional: esta etapa compreende em uma licitação 

do tipo de “menor preço” por lote, nos termos do Pregão Eletrônico, a fim de levantar os 

fornecedores para atender as demandas de materiais informacionais. No total, serão dois 

fornecedores ganhadores do pregão: um deve atender as demandas de materiais 

informacionais nacionais; e outro que atenda as demandas de materiais informacionais 

internacionais. 

 

c) 3ª etapa - Abertura do SIPAC para realizar a coleta das demandas: na terceira etapa do 

processo de compra de material informacional, o sistema SIPAC estará aberto para receber as 

indicações de compras da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-

administrativos). Estes podem solicitar quaisquer materiais que considerem relevantes para 

compor o acervo SISBI/UFRN, considerando a categoria de usuários. Assim, docentes e 

técnico-administrativos não possuem restrições referentes ao quantitativo de títulos e 

exemplares a solicitar; já para discentes, a solicitação está restrita a apenas um exemplar por 

título distinto, sendo necessária a análise do coordenador de seu respectivo curso. 

Conforme o vínculo com a instituição, são apresentadas três formas distintas de 

acessar tal funcionalidade e realizar a solicitação de material informacional. O acesso para o 

perfil de discentes será permitido através do Portal do Discente no SIGAA, pelo menu 

“Biblioteca -> Compras de Livros -> Solicitar Compras de Livros” (Figura 6). Para servidores 

técnico-administrativos deve-se acessar o Portal Administrativo do SIPAC, pelo menu 

“Requisições -> Material Informacional -> Cadastrar Requisição” (Figura 7), ou ainda, pelo 

Portal do Servidor do SIGRH, menu “Serviços -> Módulo da Biblioteca” (Figura 8). Os 

docentes da UFRN podem acessar o Portal do Docente do SIGAA ou também, o menu 

Serviços, Módulo da Biblioteca do SIGRH, semelhante ao perfil do técnico-administrativo; 

Portal do Servidor do SIGRH, menu “Serviços -> Módulo da Biblioteca” (Figura 9).  
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Figura 6 – Tela inicial do SIGAA para começar o cadastro de solicitação de material 

informacional para discente 

 
Fonte: UFRN (2018f). 

 

Figura 7 – Tela inicial do SIPAC para começar o cadastro de solicitação de material 

informacional para servidor técnico-administrativo 

 
Fonte: UFRN (2018g). 
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Figura 8 – Tela inicial do SIGAA para começar o cadastro de solicitação de material 

informacional para docente 

 
Fonte: UFRN (2018h). 

 

Figura 9 – Tela inicial do SIGRH para começar o cadastro de solicitação de material 

informacional para servidor técnico-administrativo e docente 

 
Fonte: UFRN (2018i). 

 

Cabe enfatizar que existem vários caminhos para acessar a tela de cadastro de 

solicitação de compra de material informacional, variando conforme perfil e sistema utilizado. 

Apesar de cada categoria de usuário acessar de forma distinta a tela para realizar o 

procedimento, o sistema sempre redirecionará a tarefa para o SIPAC, pois é através dele que a 

a solicitação de material informacional se concretizará. No entanto, percebe-se que ao utilizar 

o SIGRH para realizar o pedido de compras, o sistema redireciona automaticamente para a 

tela inicial do SIGAA, no qual o usuário selecionará o vinculo institucional (Figura 10). Após 
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escolher a vinculação, o usuário seguirá para o menu Biblioteca, Módulo do Servidor (Figura 

11), onde o mesmo encontrará disponível a opção de “compras de livros.” 

 

Figura 10 – Redirecionamento do SIGRH para o SIGAA quando o técnico-administrativo ou 

docente iniciar o cadastro pelo SIGRH 

 
Fonte: UFRN (2018j). 
 

Figura 11 – Tela do Menu Biblioteca do Módulo do Servidor no SIGAA 

 
Fonte: UFRN (2018k). 
 

d) 4ª etapa - Atendimento das demandas da comunidade acadêmica: nesta etapa, o Setor de 

Compras da BCZM avaliará os materiais solicitados. Esta avaliação será de caráter 

quantitativo de exemplares e atenderá os critérios estabelecidos pela Política de Formação de 

Desenvolvimento de Coleções do SISBI/UFRN. 
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e) 5ª etapa - Consolidação e encaminhamento das demandas atendidas aos fornecedores: após 

avaliação do setor de compras da BCZM, a lista de aquisições será consolidada pelo 

Departamento de Material e Patrimônio (DMP) e encaminhada aos respectivos fornecedores. 

Os fornecedores deverão informar a disponibilidade dos materiais, isto é, se estão disponíveis 

para venda, se a edição está esgotada, etc. e informes sobre os preços repassados à instituição. 

Estando tudo de acordo com o especificado em contrato, há a autorização para entrega dos 

itens acordados.  

 

f) 6ª etapa - Recebimento e conferência do material encaminhado pelos fornecedores: à 

medida que os fornecedores vão atendendo às listas de aquisições, o DMP realiza a 

patrimonialização em nome da BCZM que, ao receber o material, realiza a conferência dos 

mesmos. De posse da responsabilidade sob a guarda do material, a BCZM pode fazer 

movimentações patrimoniais para as demais bibliotecas do sistema, se for o caso. 

 

g) 7ª etapa - Pagamento das notas fiscais e tombamento do material entregue: após a 

conferência de todo o material entregue pelo fornecedor, o setor de compras sinaliza para que 

o DMP autorize o pagamento do material comprado. Em seguida, o DMP emite sob a 

responsabilidade da BCZM, as listagens com Termos de Responsabilidade, os quais designam 

a responsabilidade dos materiais tombados. 

 

h) 8ª etapa - Identificação e transferência do material aos respectivos solicitantes: nesta etapa, 

o setor de compras da BCZM fará a identificação dos solicitantes, isto é, quais materiais 

foram solicitados por cada biblioteca integrante do SISBI. Depois de realizada a identificação 

de cada material, quando necessário, o Setor de Compras realiza a transferência dos mesmos 

para às unidades acadêmicas de destino (bibliotecas setoriais vinculadas às unidades às quais 

os solicitantes estão localizados). Em caso de materiais solicitados por unidades acadêmicas 

que não possuem biblioteca setorial, estes irão compor o acervo da BCZM. 

 

i) 9ª etapa - Encaminhamento do material para à Coordenadoria de Processos Técnicos da 

BCZM e das bibliotecas setoriais: o material é recebido no setor de processamento técnico da 

BCZM, onde o mesmo receberá o tratamento de identificação, catalogação/classificação e 

preparação final, para então ser disponibilizado no acervo. Nas bibliotecas setoriais, antes de 

seguir para o processamento técnico, os materiais serão conferidos de acordo com os Termos 

de Responsabilidade transferidos pela BCZM. Somente após a conferência e a confirmação de 



recebimento dos materiais via SIPAC, é que os mesmos seguirão para o processamento 

técnico. 

Todas estas etapas que descrevem o fluxo do processo de compras de material 

informacional realizado na UFRN são operacionalizados via SIPAC.

durante o curso do processo, vários atores participam das etapas elencadas acima

figura 12. No entanto, após a descrição do fluxo do processo de compras de material 

informacional, cabe ressaltar que para fins desta pesquisa o f

sob a ótica da “3ª etapa - 

exclusivamente sob a ótica da comunidade acadêmica, especificamente os docentes.

 

Figura 12 - Fluxograma do processo de compras de mate

Fonte: Elaborada pela autora (2017).
 

5.2 Caracterização da pesquisa

 

A pesquisa caracteriza

quali-quantitativo (quali -

foram utilizados instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados provenientes das duas 

abordagens. A combinação desses dois métodos, quali

recebimento dos materiais via SIPAC, é que os mesmos seguirão para o processamento 

Todas estas etapas que descrevem o fluxo do processo de compras de material 

informacional realizado na UFRN são operacionalizados via SIPAC.

durante o curso do processo, vários atores participam das etapas elencadas acima

. No entanto, após a descrição do fluxo do processo de compras de material 

informacional, cabe ressaltar que para fins desta pesquisa o foco desta investigação 

 Abertura do SIPAC para realizar a coleta das demandas”

exclusivamente sob a ótica da comunidade acadêmica, especificamente os docentes.

Fluxograma do processo de compras de material informacional da UFRN

(2017). 

5.2 Caracterização da pesquisa 

caracteriza-se quanto à abordagem do problema como sendo um 

-quanti), visto que para atingir aos objetivos propost

utilizados instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados provenientes das duas 

A combinação desses dois métodos, quali-quanti, fornece
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recebimento dos materiais via SIPAC, é que os mesmos seguirão para o processamento 

Todas estas etapas que descrevem o fluxo do processo de compras de material 

informacional realizado na UFRN são operacionalizados via SIPAC. É perceptível que 

durante o curso do processo, vários atores participam das etapas elencadas acima, conforme 

. No entanto, após a descrição do fluxo do processo de compras de material 

desta investigação dar-se-á 

Abertura do SIPAC para realizar a coleta das demandas”, visto 

exclusivamente sob a ótica da comunidade acadêmica, especificamente os docentes. 

rial informacional da UFRN 

 

como sendo um estudo 

visto que para atingir aos objetivos propostos no estudo 

utilizados instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados provenientes das duas 

quanti, forneceu uma melhor 
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compreensão do problema de pesquisa de forma que apenas um único método não pudesse 

oferecer. Flick (2013, p.376) explica que o foco da pesquisa qualitativa é “compreender e 

aprofundar os fenômenos que são explorados a partir da perspectiva dos participantes em um 

ambiente natural e em relação ao contexto”. Assim, esta pesquisa buscou compreender as 

particularidades do comportamento dos usuários em relação ao contexto da avaliação da 

usabilidade durante o cadastro de solicitação de compras de material informacional via 

SIPAC.  

As pesquisas qualitativas preocupam-se com o processo (como?) e com o significado 

(por quê?) as coisas acontecem. Cooper e Schindler (2016, p.148) compartilham com essa 

visão, argumentando que as informações levantadas “fornecem uma descrição detalhada de 

fatos, situações e interações entre pessoas e coisas, fornecendo profundidade e detalhe”. 

Enquanto que à natureza quantitativa, Flick (2013) diz que este tipo de pesquisa apresenta 

numericamente as opiniões coletadas, com a finalidade de serem classificadas e analisadas.  

Quanto à natureza do estudo, classifica-se como pesquisa aplicada, pois seu 

objetivo está em gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida à solução de problemas 

específicos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). No contexto desta pesquisa, o módulo 

Processo de Compras de Material Informacional do SIPAC, em especial, o cadastro de 

solicitação de compras de material informacional, foi avaliado com a finalidade de identificar 

possíveis barreiras que pudessem ter atrapalhado os usuários na realização da tarefa. 

No que se refere aos objetivos, a pesquisa em questão classifica-se como descritiva, 

pois descreve as características de um determinado fenômeno, neste caso, o cadastro de 

solicitação de compras de material informacional via SIPAC, realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, identificando e relacionando variáveis que interferem no 

fenômeno (GIL, 2010). 

No tocante aos procedimentos adotados na coleta dos dados, a pesquisa classifica-se 

como bibliográfica, documental, e ainda, como um estudo de caso. 

De acordo com Gil (2010), trata-se de uma revisão bibliográfica, pois se 

fundamenta em fontes teóricas, como livros e artigos, para sistematizar o estado da arte do 

tema pesquisado. Desta forma, procurou-se delimitar o tema e objeto da pesquisa para 

levantar todo o referencial teórico para revisão da literatura através de livros, artigos, teses e 

dissertações, publicados no repositório institucional da UFRN, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) e também no periódico CAPES. A pesquisa bibliográfica iniciou 

buscando-se levantar materiais que abordassem “gestão de coleções”, “comportamento 

informacional” e “usabilidade”. Além disto, esta pesquisa também se classifica como 
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documental, já que se utilizou de dados secundários para alcançar seus objetivos, o que 

ocorreu por meio de consultas a resoluções, regimentos, manuais e demais documentos 

internos referentes à UFRN e ao SISBI. 

E por fim, a pesquisa pode ser denominada de estudo de caso, já que tem menor 

amplitude e maior profundidade, procurando conhecer a realidade do Processo de Compras de 

Material Informacional via SIPAC realizado na UFRN. Para Yin (2001), o estudo de caso se 

configura como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno dentro de seu contexto, 

especialmente quando não existem limites claros entre ambos. 

O quadro 13 apresenta, resumidamente, a caracterização da pesquisa. 

 

Quadro 13 – Caracterização da pesquisa 

QUANTO À (AOS) MÉTODO JUSTIFICATIVA 

Abordagem da 
pesquisa  

Quanti-qualitativa  

Para atingir aos objetivos propostos no estudo 
serão utilizados instrumentos de coleta e técnicas 
de análise de dados provenientes das duas 
abordagens. 

Natureza do estudo Pesquisa aplicada 

Por razão do módulo Processo de Compras de 
Material Informacional do SIPAC, em especial, o 
cadastro de solicitação de compras de material 
informacional, será avaliado com a finalidade de 
identificar possíveis barreiras que atrapalhem os 
usuários na realização da tarefa. 

Objetivos  Pesquisa descritiva 

Descreve as características de um determinado 
fenômeno, neste caso, o cadastro de solicitação de 
compras de material informacional do SIPAC, 
realizado na UFRN, identificando os princípios de 
usabilidade existentes na interface do SIPAC. 

Métodos de 
investigação 

Revisão bibliográfica 
Fundamenta-se em fontes teóricas, como livros e 
artigos, para sistematizar o estado da arte do tema 
pesquisado.  

Pesquisa documental 

Utiliza dados secundários para alcançar seus 
objetivos, o que ocorre por meio de consultas a 
resoluções, regimentos, manuais e demais 
documentos internos referentes à UFRN e ao 
SISBI. 

Estudo de caso 
Procura conhecer a realidade de como ocorre o 
cadastro de solicitação de compras de material 
informacional do SIPAC, realizado na UFRN. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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5.3 Universo e amostra 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar a usabilidade do SIPAC durante a realização 

do cadastro de solicitação de compras de material informacional do SIPAC e averiguar a 

satisfação dos usuários neste processo.  

Considerando que a comunidade acadêmica é composta por um número de 55.652 

discentes, 2.146 de docentes e 3.138 de técnico-administrativos (UFRN, 2018a, 2018b, 2018c, 

2018d), optou-se, nesta pesquisa, por aplicar os instrumentos a apenas um seguimento que 

representasse esta comunidade, sendo estes, os docentes do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA). Desta forma, o universo da pesquisa corresponde a 226 docentes, 

enquanto a amostra correspondeu a 12 docentes, o que equivale a 5,31% de docentes do 

CCSA.  

A escolha por esta categoria de usuários se deu por acreditar-se que o docente tenha 

mais propriedade acerca das áreas de conhecimento correspondentes ao seu campo de 

atuação, necessária para auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRN. 

Ademais, a pesquisadora está inserida neste mesmo ambiente organizacional, o CCSA, o que 

tornou o processo de coleta de dados viável. Assim, o critério de inclusão delimitou-se a 

docentes lotados no CCSA, que estavam no desenvolvimento de suas atividades, sem 

afastamentos ou previsão para afastarem-se até agosto de 2018.  

A partir dos critérios de inclusão apontados, foi necessário determinar o quantitativo 

de participantes. Estudiosos afirmam que existem princípios que delimitam a quantidade de 

indivíduos para realização de testes de usabilidade. Nielsen (1993) enfatiza que para realizar o 

teste de usabilidade cinco a dez participantes são suficientes para identificar 85% dos 

problemas de usabilidade. No total, foram selecionados 12 docentes para a realização do teste 

de usabilidade, além dos dois docentes que participaram do pré-teste com fins de validar os 

instrumentos da pesquisa. 

Para isto, foi selecionada a técnica de amostragem não probabilística por 

conveniência, na qual o entrevistador aborda indivíduos de forma casual, ou ainda, totalmente 

acidental. A população objeto deste estudo foi composta por docente do CCSA, em número 

de 226 que exercem suas atividades em oito departamentos. O total da amostra que 

representou 5% do universo, foram assim divididos: Gestão Pública (2); Administração (1); 

Ciência da Informação (2); Economia (2); Contábeis (2); Direito (1); Serviço Social (1) e 

Turismo (1).  
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5.4 Variáveis do estudo 

 

Para a execução desse trabalho, foi necessário definir as variáveis de modo a 

responder aos objetivos da pesquisa. Assim, a figura 13 apresenta as variáveis utilizadas na 

pesquisa, escolhidas a partir da literatura revisada, conforme os objetivos específicos: 

compreender o comportamento informacional dos docentes da UFRN que utilizam o SIPAC; 

identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante a etapa de cadastro de solicitação de 

compras de material informacional do SIPAC/UFRN; e, por fim, avaliar a satisfação do 

usuário em relação à interface e à interação com o sistema. 

 

Figura 13 – Variáveis do estudo 

Comportamento informacional 
 

Usabilidade 
 

• Conhecimento, experiências e 
habilidades; 

• Estratégias para resolução de 
problemas; 

• Motivação; 
• Atributos demográficos e físicos; 
• Atributos afetivos; 
• Níveis de usuários. 

 • Prevenção e tratamento de erros; 
• Consistência e linguagem; 
• Feedback; 
• Fácil aprendizado; 
• Visibilidade; 
• Fácil memorização; 
• Priorização da funcionalidade e da 

informação; 
• Ajuda; 
• Atalhos; 
• Baixo esforço físico; 
• Reversão de ações. 
• Eficiência e eficácia de uso; 
• Satisfação subjetiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARREIRAS 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

Cabe ressaltar que, apesar de 20 variáveis serem levantadas na literatura, neste 

estudo, apenas 13 destas foram identificadas. 

 

5.5 Técnicas de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos, sendo eles um 

questionário, um teste de usabilidade associado à técnica do protocolo verbal e uma 

entrevista. A figura 14 mostra os instrumentos utilizados para atender aos seguintes objetivos 

específicos: Objetivo 1 - compreender o comportamento informacional dos docentes que 



utilizam o SIPAC; Objetivo 2 

etapa de cadastro de solicitação de compras de material informacional do 

Objetivo 3 - avaliar a satisfação do usuário em relação à interfa

 

Figura 14 – Instrumento utilizado segundo os objetivos específicos

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
 

5.5.1 Questionário 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados frequentemente utilizado nas 

pesquisas quantitativas. Flick (2013

perguntas e respostas” com o objetivo 

comportamento ou atitudes específicas, de um entrevistado, mostrando o seu nível de 

informação no que se refere à questão examinada.”

delimitação das opções de resposta

utilizam o SIPAC; Objetivo 2 - identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante a 

etapa de cadastro de solicitação de compras de material informacional do 

avaliar a satisfação do usuário em relação à interface e interação com o

Instrumento utilizado segundo os objetivos específicos

(2018). 

O questionário é um instrumento de coleta de dados frequentemente utilizado nas 

Flick (2013, p.110), o define como “uma lista pr

com o objetivo de “coletar, direta ou indiretamente, as razões de um 

comportamento ou atitudes específicas, de um entrevistado, mostrando o seu nível de 

o que se refere à questão examinada.” As perguntas pode

delimitação das opções de resposta) e fechadas (quando as opções de 
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identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante a 

etapa de cadastro de solicitação de compras de material informacional do SIPAC/UFRN; 

ce e interação com o sistema. 

Instrumento utilizado segundo os objetivos específicos 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados frequentemente utilizado nas 

uma lista predefinida de 

de “coletar, direta ou indiretamente, as razões de um 

comportamento ou atitudes específicas, de um entrevistado, mostrando o seu nível de 

perguntas podem ser abertas (não há 

pções de respostas são 
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previamente delimitadas) (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Quanto a sua aplicação, 

poderá ocorrer de forma presencial ou à distância. 

É importante observar a construção do instrumento com relação às perguntas do 

questionário, pois estas devem traduzir os objetivos da pesquisa em perguntas claras e 

objetivas. Flick (2013) recomenda que durante a construção das perguntas do questionário 

observe-se: que as perguntas complexas serão mal interpretadas e produzirão respostas 

difusas; uso de linguagem coloquial, sempre que possível; evitar perguntas com viés, que 

sugira uma resposta específica; e ainda, evitar negações duplas e termos técnicos ou pouco 

claros. 

Para esta pesquisa utilizou-se um questionário (Apêndice C) constando de perguntas 

abertas e fechadas. O objetivo deste instrumento foi traçar um perfil sociodemográfico dos 

participantes, identificar o comportamento informacional e as habilidades com o uso do 

computador e os sistemas da UFRN, a experiência em realizar a solicitação de compras de 

material informacional, além de reduzir as incertezas sobre o contexto do uso do sistema. 

Desta forma, o questionário apresentou o total de 18 perguntas. 

Fonseca, Campos e Gonçalves (2012) recomendam o uso do questionário em 

conjunto com outras técnicas. Desta maneira, para este estudo utilizou-se além dos 

questionários, o teste de usabilidade associado à técnica do protocolo verbal e ainda as 

entrevistas, e estes serão descritos a seguir. 

 

5.5.2 Teste de usabilidade e Protocolo verbal 

 

Para Santa-Rosa e Moraes (2008), testes de usabilidade são métodos utilizados para 

avaliar a usabilidade de produtos e sistemas a partir da observação dos usuários durante a e 

interação.  

Para realizar um teste de usabilidade é necessário projetar o ambiente bem próximo à 

realidade. Assim, o próprio local de trabalho ou um laboratório de usabilidade equipado 

adequadamente, com todos os aparatos para recuperar som e imagem servirão para coletar as 

informações necessárias. 

De acordo com Santa-Rosa e Moraes (2008), o teste de usabilidade deve seguir um 

rigoroso planejamento delineando as etapas a serem percorridas. São elas: 

• apresentar o objetivo do teste e as tarefas que serão executadas; 

• organizar as tarefas, formulários, termos de consentimentos e outros materiais; 

• preparar o local e equipamentos; 
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• realizar o teste piloto; 

• recrutar os participantes da pesquisa (convidar e agendar hora do teste); 

• aplicar o teste de usabilidade, o questionário e a entrevista; 

• analisar os resultados. 

 

O teste de usabilidade foi aplicado simultaneamente com a técnica do protocolo 

verbal ou, thinking-aloud, como também é conhecida. No momento em que o participante 

realiza a tarefa, ele é solicitado a verbalizar suas ações, pensamentos e opiniões (DIAS, 2006). 

A autora complementa afirmando que “a verbalização permite que o avaliador identifique os 

problemas de usabilidade enfrentados pelos usuários em situações reais [...], expressas 

verbalmente pelos usuários” (DIAS, 2006, p.78). 

Desta forma, a aplicação das duas técnicas associadas, o teste de usabilidade e o 

protocolo verbal, têm o objetivo identificar possíveis problemas que dificultem ao usuário 

realizar a tarefa; tarefa esta que foi realizar o cadastro de solicitação de compras de material 

informacional no SIPAC. Além destas, a técnica de observação foi utilizada como uma etapa 

complementar do teste de usabilidade, buscando identificar os comportamentos dos 

participantes durante a aplicação do teste. 

Para o roteiro da tarefa do teste de usabilidade (Apêndice D) foram elaboradas sete 

tarefas e este foi realizado individualmente, conforme dia e horário preacordado entre a 

pesquisadora e o entrevistado. 

 

5.5.3 Entrevistas 

 

A entrevista consiste em um diálogo entre o pesquisador que, a partir dos objetivos 

da investigação, elabora um roteiro de perguntas que possa norteá-lo a levantar as 

informações necessárias para o seu estudo. Para fins desta pesquisa, a escolha por entrevistas 

semiestrutura se deu em razão deste instrumento permitir um maior aprofundamento das 

visões e opiniões dos participantes, a fim de obter maiores informações de suas experiências 

(GRAY, 2012). 

O autor acrescenta que as entrevistas podem ser usadas sozinhas ou em conjunto com 

outras técnicas de pesquisas. Nesta investigação, ela foi utilizada para complementar outros 

instrumentos, sendo eles, o questionário e o teste de usabilidade. 
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Destarte, a entrevista ampara as pesquisas qualitativas. Neste caso, o objetivo das 

entrevistas foi provocar a reflexão a respeito da experiência em realizar a tarefa predefinida, 

ouvindo e interpretando seus desejos e opiniões, buscando identificar habilidades e 

dificuldades, barreiras, desejos e sentimentos e a satisfação dos entrevistados. O roteiro da 

entrevista (Apêndice E) continha de 28 questões. 

 

5.6 Procedimentos para a coleta de dados 

 

A coleta de dados seguiu os seguintes procedimentos: inicialmente foi encaminhada 

por e-mail, uma carta convite (Apêndice A) aos docentes do CCSA convidando-os a 

participar da pesquisa. Nesta carta, continha informações correspondentes aos objetivos da 

pesquisa, os instrumentos que foram utilizados e o contato da pesquisadora para informar o 

aceite ou não a participação. Em seguida, foi definido local, data e horário para a aplicação da 

pesquisa, conforme acordado entre o participante e a pesquisadora.  

Durante a pesquisa, os instrumentos foram aplicados na seguinte sequência: 

questionário, teste de usabilidade e entrevista. Assim, no dia estabelecido, inicialmente, a 

pesquisadora fez uma breve apresentação informando o vínculo acadêmico e profissional, as 

motivações e os objetivos da pesquisa, bem como os instrumentos que foram aplicados. Neste 

momento, foi comunicado aos participantes que o teste seria gravado e que todas as 

informações obtidas seriam usadas exclusivamente para fins científicos. Em seguida, foram 

esclarecidas as questões éticas referentes aos participantes da pesquisa, enfatizando que o 

participante não será avaliado, apenas a etapa de cadastro de solicitação de títulos para 

compra do SIPAC. Concluídas as explanações acerca das questões éticas, foi solicitado que os 

participantes assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

B). Após a assinatura do TCLE, inicia-se a aplicação do questionário. 

O questionário (Apêndice C) teve como objetivo identificar o perfil 

sociodemográfico dos participantes segundo características: faixa etária, sexo, entre outros. 

Ademais, buscou levantar particularidades acerca do comportamento informacional dos 

respondentes, segundo a competência informacional, as habilidades com o SIPAC, 

experiência em realizar a solicitação de compras de material informacional, entre outras. O 

questionário foi aplicado através do GoogleForms. Apesar de o instrumento ter sido aplicado 

presencialmente, a escolha pela ferramenta on-line ocorreu devido ao mesmo apresentar 

recursos que possibilitaram estratégias de análise dos dados coletados pelo pesquisador. 
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Após responderem o questionário, foi entregue o roteiro da tarefa a ser realizada 

(Apêndice D) e os participantes deram início ao teste de usabilidade. Este foi realizado no 

local, data e horário acordado com o docente, e buscou levantar os seguintes itens: tempo 

gasto na realização da tarefa, número de erros, completude da tarefa, entre outras. O teste de 

usabilidade foi aplicado associado à técnica do protocolo verbal. Assim, os participantes 

narraram todo o percurso de interação para realizar a tarefa solicitada. O software Camtasia 

Studio versão Trial 9.1 foi utilizado para auxiliar na análise do percurso de navegação do 

usuário durante o cadastro de solicitação de compra de material informacional. O software 

permitiu a gravação de áudio, vídeo e imagens das telas navegadas pelo usuário e facilitou a 

análise dos dados a ser feita pela pesquisadora. 

Após a conclusão do teste de usabilidade foi realizada uma entrevista 

semiestruturada (Apêndice E) com os participantes da pesquisa. Sua função foi levantar a 

satisfação do usuário em relação à interface do SIPAC, e aos atributos de usabilidade 

apontados como variáveis desta pesquisa, bem como seu comportamento informacional frente 

ao sistema e a tarefa. 

A figura 15 descreve o plano para realizar a coleta de dados. 

 

Figura 15 – Plano de coleta de dados 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Isto posto, Cybis, Betiol e Faust (2015) sugerem que antes da aplicação de qualquer 

instrumento é importante testar a funcionalidade do mesmo. Em razão disto, a aplicação de 

um teste piloto tem o objetivo analisar a qualidade dos instrumentos utilizados para testar sua 

validade. O teste piloto mensura o tempo de execução do teste de usabilidade, informa se o 

material entregue aos participantes da pesquisa está de fácil compreensão, e ainda confirma se 

os objetivos da investigação serão alcançados. Isto permite identificar possíveis problemas e 

então corrigi-los. 
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5.7 Pré-teste 

 

No dia 31 de janeiro de 2018, às 15h00, na sala de convivência do Núcleo de 

Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas 2 (NEPSA 2), foi realizado o pré-teste para este 

estudo. O pré-teste teve como objetivo validar os instrumentos propostos e identificar 

antecipadamente a ocorrência de possíveis problemas e então corrigi-los. 

Para participar da pesquisa piloto foram convidados três docentes do CCSA, porém 

somente dois compareceram. A pesquisadora iniciou o pré-teste seguindo o roteiro 

previamente estabelecido: apresentou e esclareceu o objetivo da investigação; explicou o 

objetivo do teste de usabilidade; informou aos participantes quanto às questões éticas e de 

proteção aos mesmos; solicitou a assinatura do TCLE, em seguida iniciou a aplicação dos 

instrumentos. Os participantes responderam ao questionário; realizaram a tarefa solicitada 

para o teste de usabilidade; e por fim, realizou-se um grupo focal. O tempo estimado para a 

aplicação do pré-teste era de 1h30 (uma hora e trinta minutos). 

A participação e a colaboração dos docentes foram essenciais, haja vista que os 

participantes do pré-teste contribuíram para direcionar os instrumentos de modo a 

personalizá-los, reformulando perguntas e antecipando a ocorrência de possíveis problemas. 

Ao finalizar o pré-teste, o roteiro preestabelecido foi reformulado. Percebeu-se a dificuldade 

em agrupar os docentes em um mesmo dia e horário predeterminados. Esta ocorrência 

motivou a substituir o teste de usabilidade em grupo pelo teste de usabilidade individual e 

consequentemente, o grupo focal por uma entrevista individual. 

Quanto ao questionário, identificou-se a necessidade de incluir uma questão a fim de 

identificar se o docente possuía função de gestor ou não. Quanto ao roteiro de tarefas a serem 

realizadas para o teste de usabilidade, percebeu-se a ausência da tarefa de cadastrar um título 

internacional. Este foi incluído no teste final. Quanto ao teste de usabilidade, dos dois 

participantes do pré-teste, apenas um concluiu a tarefa. O participante A não conseguiu sequer 

dar início a solicitação, pois o SIPAC bloqueou o acesso devido à existência de processos que 

não foram recebidos pela unidade do solicitante, conforme figura 16. 
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Figura 16 – Tela que informa que existem requisições a ser recebidas 

 
Fonte: UFRN (2018l). 
 

O participante A insistiu em continuar a realização da tarefa buscando receber os 

processos pendentes, entretanto, o mesmo não possuía autorização necessária para realizar o 

recebimento dos processos (Figura 17). 

 

Figura 17 – Tela que apresenta o acesso negado para receber processos 

 
Fonte: UFRN (2018l). 
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Com relação ao pré-teste do participante B, o mesmo ocorreu conforme o esperado, 

no entanto houve a necessidade de reformular as perguntas do roteiro de entrevista e 

concatená-las segundo as categorias de análise e os objetivos a serem alcançados. 

 

5.8 Análises dos dados 

 

Na etapa de análise dos dados, adotou-se a triangulação metodológica cujo objetivo é 

fazer uso de três ou mais instrumentos para verificar um determinado evento que está sendo 

relatado em um estudo (YIN, 2016). Desta forma, pretendeu-se valorizar a triangulação 

metodológica entre um instrumento e outro (FLICK, 2013), com a aplicação do questionário, 

do teste de usabilidade associado à técnica do protocolo verbal e da entrevista, a fim de 

compreender as possíveis barreiras e limitações que dificultam a participação da comunidade 

acadêmica quanto à realização do processo de compras de material informacional da 

instituição via SIPAC, conforme apresentada na figura 18. 

 

Figura 18 – Triangulação de dados dos instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

A triangulação desses instrumentos é adotada por diversos pesquisadores, sobretudo 

em uma perspectiva mais ampla, onde se busca equilibrar as abordagens quantitativas e 

qualitativas (MINAYO, 2013). A figura 19 apresenta o desenho da pesquisa, bem como as 

técnicas utilizadas para as análises dos dados. 
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Figura 19 – Desenho da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Considerando os instrumentos utilizados durante a coleta, foram adotados os 

seguintes procedimentos para o tratamento e a análise dos dados:  

• Questionário: foram coletados dados quantitativos por meio das perguntas fechadas e, 

qualitativos, através das perguntas abertas. Utilizou-se a estatística básica para tabular 

os dados das questões fechadas, e estes foram apresentados através de gráficos e 

tabelas. As informações obtidas através das perguntas abertas foram compiladas e 

submetidas a uma pré-análise, onde foi possível reunir as respostas dos participantes 

de acordo com cada variável identificada, auxiliando na análise de conteúdo. 

• Teste de usabilidade: foram coletados dados de natureza quantitativos e qualitativos. 

Os dados quantitativos foram tabulados e puderam mensurar a incidência de eventos 

por meio da análise estatística; e foram apresentados através de gráficos e quadros. As 

falas dos participantes foram transcritas e submetidas a uma pré-análise, onde foi 

possível reunir os comentários dos participantes acerca de cada tarefa realizada. Com 

as falas agrupadas, foi possível extrair com maior facilidade uma análise sobre o tema 

em questão, possibilitando realizar a análise de conteúdo. 

• Entrevista: foram coletados dados qualitativos correspondentes as práticas e 

estratégias dos usuários para realizar a tarefa proposta no teste de usabilidade. 

Inicialmente, todas as entrevistas foram transcritas e submetidas a duas pré-análises. 

Primeiramente, consistiu em reunir as respostas de todos os entrevistados sobre a 

mesma pergunta específica, possibilitando realizar a análise de conteúdo conforme as 

variáveis predefinidas. Na segunda análise, todas as respostas foram tratadas e 

reunidas em um único texto, formando um corpus e submetida ao software Iramuteq. 

A partir das variáveis/categorias apontadas pelo software, foi realizada a análise de 

conteúdo. 

Desta forma, a análise de conteúdo é conhecida pelo conjunto de técnicas de 

pesquisa que busca interpretar e dar sentido a um ou a diversos documentos. Bardin (2011, 

p.50) apresenta como “[...] é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados.”  

A operacionalização da técnica de análise de conteúdo, Bardin (2006) estabelece três 

fases que podem ser sintetizadas conforme evidencia a figura 20.  

 

 

 



Figura 2

Fonte: Adaptado de Bardin (2011).
 

Os dados coletados através da entrevista foram analisados com o auxílio do software 

Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires

(Iramuteq). O Iramuteq apoia

software, os vocabulários são distribuídos e sistematizados de forma objetiva, de fácil 

compreensão e visualmente clara com representações gráficas pautadas nas análises 

lexicográficas” (CAMARGO; JUSTO, 201

O software possib

textuais, Especificidades e Análise Fatorial de Correspondência (AFC); Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD); Análise de Similitude; e nuvem de palavras. Além destas, o 

Iramuteq também permite a análise de dados textuais simples, como a lexicografia básica 

(cálculo de frequência de palavras), ou, complexos, como análises multivariadas 

(classificação hierárquica descendente, análises de similitude). 

Para esta pesquisa, optou

primeira consiste no cálculo da frequência das palavras no texto e da relação entre a 

quantidade de ocorrências dessas palavras e das posições em que aparecem no texto. A partir 

deste cálculo, o Iramuteq determ

estatística que mostra a representatividade da palavra na classe. Depois de realizados estes 

cálculos, o software apresenta os resultados por meio de análise fatorial de correspondência 

realizada com base na CHD (Análise Pós

3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação

Ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 
inferenciais. É o momento da análise reflexiva e crítica.

Consiste na definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro 
(unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade 

base, visando à categorização e à contagem frequencial). Nesta fase são realizadas as etapas de 

Corresponde a fase de sistematização das ideias iniciais. Realiza
(conhecimento do texto); demarcar o que será analisado; formular as hipóteses e os objetivos; e 

determinar os indicadores por meio de recortes de texto no material analisado.

Figura 20 – Etapas da análise de conteúdo 

de Bardin (2011). 

Os dados coletados através da entrevista foram analisados com o auxílio do software 

Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires

(Iramuteq). O Iramuteq apoia-se no software R e na linguagem python 

software, os vocabulários são distribuídos e sistematizados de forma objetiva, de fácil 

compreensão e visualmente clara com representações gráficas pautadas nas análises 

lexicográficas” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 4). 

O software possibilita o processamento e as seguintes análises: Análises Estatísticas 

textuais, Especificidades e Análise Fatorial de Correspondência (AFC); Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD); Análise de Similitude; e nuvem de palavras. Além destas, o 

bém permite a análise de dados textuais simples, como a lexicografia básica 

(cálculo de frequência de palavras), ou, complexos, como análises multivariadas 

(classificação hierárquica descendente, análises de similitude).  

Para esta pesquisa, optou-se por utilizar as análises da CHD e de Similitude. A 

primeira consiste no cálculo da frequência das palavras no texto e da relação entre a 

quantidade de ocorrências dessas palavras e das posições em que aparecem no texto. A partir 

deste cálculo, o Iramuteq determina o qui-quadrado (x²), um indicador de frequência 

estatística que mostra a representatividade da palavra na classe. Depois de realizados estes 

cálculos, o software apresenta os resultados por meio de análise fatorial de correspondência 

na CHD (Análise Pós-Fatorial) que mostra graficamente em um plano 

3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação

Ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 
inferenciais. É o momento da análise reflexiva e crítica.

2. Exploração do material
Consiste na definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro 
(unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade 

base, visando à categorização e à contagem frequencial). Nesta fase são realizadas as etapas de 
codificação, classificação e categorização.

1. Pré-análise

Corresponde a fase de sistematização das ideias iniciais. Realiza-se uma leitura flutuante 
(conhecimento do texto); demarcar o que será analisado; formular as hipóteses e os objetivos; e 

determinar os indicadores por meio de recortes de texto no material analisado.
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Os dados coletados através da entrevista foram analisados com o auxílio do software 

Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires 

 e que “por meio desse 

software, os vocabulários são distribuídos e sistematizados de forma objetiva, de fácil 

compreensão e visualmente clara com representações gráficas pautadas nas análises 

ilita o processamento e as seguintes análises: Análises Estatísticas 

textuais, Especificidades e Análise Fatorial de Correspondência (AFC); Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD); Análise de Similitude; e nuvem de palavras. Além destas, o 

bém permite a análise de dados textuais simples, como a lexicografia básica 

(cálculo de frequência de palavras), ou, complexos, como análises multivariadas 

tilizar as análises da CHD e de Similitude. A 

primeira consiste no cálculo da frequência das palavras no texto e da relação entre a 

quantidade de ocorrências dessas palavras e das posições em que aparecem no texto. A partir 

quadrado (x²), um indicador de frequência 

estatística que mostra a representatividade da palavra na classe. Depois de realizados estes 

cálculos, o software apresenta os resultados por meio de análise fatorial de correspondência 

Fatorial) que mostra graficamente em um plano 

3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação

Ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 

Consiste na definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro 
(unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade 

base, visando à categorização e à contagem frequencial). Nesta fase são realizadas as etapas de 

se uma leitura flutuante 
(conhecimento do texto); demarcar o que será analisado; formular as hipóteses e os objetivos; e 

determinar os indicadores por meio de recortes de texto no material analisado.
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cartesiano, as diferentes palavras e variáveis relacionadas a cada uma das classes da CHD. 

(CAMARGO; JUSTO, 2013).  

A análise de similitude é uma ferramenta que se fundamenta na teoria dos grafos, que 

busca apresentar visualmente uma conexão entre os elementos do corpus, identificando 

simultaneidades, possibilitando identificar a estrutura do corpus textual e diferenciando as 

partes comuns e as especificidades em função das variáveis descritivas identificadas na 

análise (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

É importante destacar que o Iramuteq é um software utilizado para processar dados e 

não para concluir análises. Portanto, todas as análises, interpretações e conclusões acerca das 

informações obtidas com base nos resultados da pesquisa são de inteira responsabilidade do 

pesquisador. Por isto, para fins de análise desta dissertação, as categorias geradas pelo 

software foram comparadas às categorias de comportamento informacional e de usabilidade 

levantadas com base na literatura e apresentadas no tópico 5.4 desta dissertação, que são: 

conhecimento, experiências e habilidades; estratégias para resolução de problemas; 

motivação; atributos demográficos e físicos; atributos afetivos; níveis de usuários - 

comportamento informacional - ; e prevenção e tratamento de erros; consistência e 

linguagem; feedback; fácil aprendizado; visibilidade; fácil memorização; priorização da 

funcionalidade e da informação; ajuda; atalhos; baixo esforço físico; reversão de ações; 

eficiência e eficácia de uso; satisfação subjetiva – usabilidade -. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na presente seção, são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa após a 

aplicação dos instrumentos questionário, teste de usabilidade e entrevista. Dessa forma, foi 

possível analisar os dados a fim de identificar os resultados e evidenciar as discussões que são 

apresentadas a seguir. 

Para tanto, deve-se observar o tamanho da amostra e a proporção (%) que todos os 

extratos ocupam: totalizam 12 respondentes, resultando em uma amostra (N=12) que 

corresponde a 100% da população de docentes do CCSA. 

Para melhor compreensão, os docentes foram categorizados da seguinte forma: D01, 

D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11 e D12. 

 

6.1 Caracterização dos participantes 

 

Para responder aos objetivos da pesquisa, a caracterização dos participantes foi 

levantada a partir do questionário, que buscou identificar as seguintes variáveis: faixa etária, 

sexo, tempo de serviço na instituição, escolaridade, vinculação e função gestora. 

Os resultados dessas variáveis podem ser visualizados no quadro 14. 
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Quadro 14 – Caracterização dos participantes 

PARTIC. FAIXA ETÁRIA SEXO TEMPO DE SERVIÇO ESCOLARIDADE VINCULAÇÃO FUNÇÃO GESTORA 

D01 51 a 60 anos M Mais de 21 anos Mestrado DCC Não 

D02 51 a 60 anos F Mais de 21 anos Doutorado DAPGS Sim 

D03 51 a 60 anos M Mais de 21 anos Doutorado DCC Não 

D04 31 a 40 anos M Até 5 anos Mestrado DECIN Sim 

D05 41 a 50 anos F 11 a 15 anos Doutorado DEPEC Sim 

D06 41 a 50 anos M 6 a 10 anos Doutorado DAPGS Sim 

D07 Acima de 61 anos F Mais de 21 anos Doutorado DEPAD Sim 

D08 31 a 40 anos M Até 5 anos Doutorado DETUR Sim 

D09 21 a 30 anos M Até 5 anos Doutorado DECIN Sim 

D10 41 a 50 anos F Mais de 21 anos Doutorado DEPEC Não  

D11 51 a 60 anos F Mais de 21 anos Doutorado DESSO Não 

D12 41 a 50 anos F 6 a 10 anos Doutorado DEPRO Sim 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Como se observado no quadro 14, a maioria dos participantes encontra-se entre as 

faixas etárias de 41 a 50 anos e 51 a 60 anos, representando 33,3%, cada uma. Em seguida, 

estão os docentes com faixa etária entre 31 a 40 anos, com 16,7%, e, finalizando, empatados 

em terceiro, os que estão na faixa dos 21 a 31 anos e acima de 61 anos, representando 8,3% 

cada uma. Todavia, observa-se que, na distribuição da faixa etária, a maior concentração da 

população representa um total de 66,6%, dos respondentes na faixa de idade de 41 a 60 anos, 

o que significa um universo de docentes consideradas maduros e, provavelmente, experientes 

em suas atividades laborais. 

Quanto ao quesito sexo, observou-se que a amostra apresentou um resultado bastante 

equilibrado, sendo 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. Quando questionados em 

relação ao tempo de serviço na UFRN, a maioria dos respondentes responderam atuar há 

mais de 21 anos na instituição, seguidos dos docentes que entraram recentemente, até 5 anos. 

Considerando que 50% dos participantes estão há bastante tempo na UFRN, pode-se supor 

que estes possuem maior conhecimento dos processos e da cultura organizacional quando 

comparados aos 25% que ingressaram há pouco menos que 5 anos. 

Com base no quadro 14, no que se refere ao nível de escolaridade, observou-se um 

resultado expressivo de doutores, representando 83,3% dos docentes em oposição aos 16,7% 

de mestres. Este resultado representa um universo de docentes altamente qualificados no 

quadro de pessoal do CCSA/UFRN.  

Em seguida, buscou-se conhecer a vinculação dos participantes junto ao CCSA. Os 

participantes da pesquisa são docentes vinculados aos seguintes departamentos:  

• Administração Pública e Gestão Social (DAPGS) – 02;  

• Ciência da Informação (DECIN) – 02;  

• Ciências Administrativas (DEPAD) – 01;  

• Ciências Contábeis (DCC) – 02;  

• Direito Processual e Propedêutica (DEPRO) – 01;  

• Economia (DEPEC) – 02;  

• Serviço Social (DESSO) – 01;  

• Turismo (DETUR) – 01.  

Dessa forma, obteve-se uma amostra representativa de docentes de todos os cursos 

do CCSA. 

O questionário procurou também identificar se o docente possuía função gerencial 

ou não. Identificou-se quesete docentes possuíam a função de coordenador ou vice-
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coordenador; um de chefe ou vice-chefe de departamento; e quatro não possuíam função 

gerencial.  

De modo geral, percebeu-se que o perfil dos participantes é caracterizado por 

homens e mulheres, com faixa etária predominante entre 41 a 60 anos de idade, sendo a 

maioria destes docentes doutores e atuantes na UFRN há mais de 21 anos. 

Participaram do estudo docentes que fazem parte de todas as áreas de conhecimento 

do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, sendo, em sua maioria, docentes ocupantes de 

função gerencial de chefia ou vice-chefia de departamento e coordenador ou vice-coordenador 

de curso. 

 

6.2 Comportamento informacional dos docentes 

 

Para buscar compreender o comportamento informacional dos participantes da 

pesquisa, os docentes do CCSA, fez-se uso dos três instrumentos na coleta das informações: o 

questionário (com perguntas abertas e fechadas), o teste de usabilidade e a entrevista.  

Os padrões de comportamento informacional dos docentes do CCSA foram obtidos 

através das variáveis consideradas no estudo, conforme apresentadas no capítulo 4, figura13. 

Como principais variáveis de análise, foram definidos: níveis de usuários, conhecimentos, 

experiências e habilidades, barreiras, motivação, atributos emocionais, satisfação e melhorias. 

 

6.2.1 Níveis de usuários 

 

A princípio, buscou-se saber como o participante avaliava o seu nível do usuário 

quanto aos conhecimentos e habilidades no uso do computador. De acordo com Badre (2002 

apud VECHIATO; VIDOTTI, 2012a) e Dias (2003), o nível do usuário está relacionado à 

execução das tarefas; à sua compreensão em utilizar os sistemas e os programas básicos de 

maneira clara e com o menor nível de dificuldade possível; bem como ao domínio de 

estratégias para resolução de pequenos problemas. 
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Gráfico 1 - Conhecimentos e habilidades no uso do computador 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Conforme o gráfico 1, a maioria dos participantes avaliou como bom esse quesito, 

correspondendo a 83,4%, enquanto consideram-no ótimo e ruim 8,3% cada. O resultado 

aponta, portanto, que os docentes do CCSA são usuários experientes, não apresentando 

dificuldades para realizarem tarefas mediadas pelo computador. 

 

6.2.2 Conhecimentos, experiências e habilidades 

 

Foi solicitado ao docente que avaliasse sua experiência com relação à frequência de 

acesso às páginas de internet, ao correio eletrônico, ao catálogo do SISBI e aos sistemas da 

UFRN, conforme apresentado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Frequência de acesso dos docentes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Considerando o acesso às páginas de internet

dos docentes fazem uso diário da internet 

ao acesso ao catálogo do SISBI,

mensal. Do total da amostra,

SISBI e um disse que nunca acessa. Quanto ao 

SIPAC e SIGRH), onze docentes afirmaram fazer uso diário deles, enquanto 

fazer uso semanal. Esse resultado mostra que o docente incorporou o uso da internet, do 

correio eletrônico e dos sistemas da UFRN ao seu cotidiano laboral, no entanto, poucos 

utilizam o catálogo do SISBI para descobrir e conhecer o que as bibliotecas disponibilizam

sua área de conhecimento. 

Pediu-se ainda para que o docente apontasse 

Por unanimidade, todos os 12 participantes disseram ser o SIGAA. Is

familiaridade que os docentes têm com o SIGAA promova uma maior facilidade de uso do 

sistema, quando comparado ao SIPAC e 

necessária a promoção de estratégias que 

Conforme o gráfico 3, buscou

bibliográficas utilizadas nas disciplinas ministradas. 

 

Gráfico 3 – Frequência de atualização das referências bibliográficas utilizadas nas disciplinas 

Fonte: Elaborado pela autora 
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, o gráfico 2 mostra que 100% (n=12) 

acessam o correio eletrônico. No que diz respeito 
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tálogo do SISBI para descobrir e conhecer o que as bibliotecas disponibilizam na 
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quando eles identificam novas publicações no mercado editori

participantes disseram atualizar suas bibliografias a cada ano (16,7%). Des

inferir que os docentes consideram importante atualizar as bibliografias que estão sendo 

trabalhadas em sala de aula, da mesma maneira que go

no acervo do SISBI tivessem uma frequência maior de atualização.

O gráfico 4 apresenta o 

de Bibliotecas da UFRN para elaborar a bibliografia de suas disciplinas

 

Gráfico 4 - Consulta ao catálogo do Sistema de Bibliotecas da UFRN para elaborar as 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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Não. Acredito que a elaboração e atualização da bibliografia utilizada prescinde da 
verificação se as obras existem no acervo. Julgo que o acervo deve estar preparado
para as alterações e melhorias que as bibliografias sofrem. Portanto, checar o 
catálogo para a elaboração das bibliografias não faz sentido para mim (D09, 2018).
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Nesse sentido, as coleções existentes no SISBI devem contemplar as necessidades 

informacionais das disciplinas que 

No gráfico seguinte

aquisições feitas pelas bibliotecas referentes às disciplinas ministradas

 

Gráfico 5 – Conhecimento sobre as novas aquisições do Sistema de Bib

Fonte: Elaborado pela autora 
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dois participantes disseram utilizar a pesquisa no catálogo da biblioteca tanto para confirmar a 

disponibilidade do material no SIGAA, como também, para confirmar se sua indicação de 

compras de material informacional foi adquirida e disponibilizada à comunidade acadêmica. 

Esse quesito chama atenção para a necessidade de a biblioteca potencializar a 

promoção de notícias, acontecimentos, informativos buscando divulgar seus produtos e 

serviços. Ampliar o marketing é uma ótima oportunidade para atrair novos usuários e 

promover o uso da biblioteca. 

Também se buscou saber como o docente obtém o conhecimento das novas 

publicações em sua área de conhecimento. Por ser uma questão do questionário do tipo 

aberta, os docentes poderiam apontar mais de uma opção, como mostra a figura 21. 

 

Figura 21 – Nuvem de palavras sobre as estratégias mais utilizadas pelos docentes para 

conhecer as novas publicações em sua área de conhecimento. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Como pode ser visto na nuvem de palavras, as expressões que mais se sobressaem na 

fala dos docentes por serem as estratégias mais utilizadas são: “consulta a catálogos de 

editoras e internet em geral”, citadas quatro vezes, respectivamente; “participação em 

eventos”, citadas três vezes; e “colegas de área”, citadas duas vezes. Outros termos menos 

citados (uma vez) também apareceram nos depoimentos dos participantes: “alerta” (DSI), 

“comunicação do CCSA”, “listas de discussões e blogs” e “consulta a programas de outras 

instituições”. 
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A resposta a essa pergunta apresenta um padrão de comportamento contraditório 

quando comparada às respostas da questão anterior. Enquanto os docentes desenvolveram 

hábitos de pesquisar novas publicações para seu acervo de conhecimento profissional em uma 

esfera macro, isto é, em outros canais de veiculação, eles não incorporaram esse 

comportamento em uma esfera micro, que é o SISBI. Em outras palavras, eles esperam que a 

biblioteca lhes informe acerca das novas aquisições de seus interesse, mas realizam buscas 

para manterem-se atualizados sobre as novas publicações disponíveis no mercado editorial. 

Ao serem questionados se tinham conhecimento de que poderiam participar do 

processo de compra de material informacional do Sistema de Bibliotecas da UFRN, 

sugerindo publicações para aquisição, todos os entrevistados afirmaram positivamente 

(n=12). 

Para complementar a questão anterior, buscou-se saber se os docentes já realizaram 

alguma indicação de publicações a serem adquiridas por compras para as bibliotecas da 

UFRN, de acordo com os dados apresentados na figura 22. 

A maioria dos docentes afirmou ter participado do processo de compra de material 

informacional do SISBI. Assim, 83,3% indicaram publicações a serem adquiridas por 

compras e 16,7% afirmaram não ter realizado essa atividade. Com isso, apesar de os docentes 

saberem que podem participar do processo de compras, nem todos estão efetivamente 

inseridos nele.  

 

Figura 22 – Conhecimento sobre a participação no processo de compra de material 

informacional do SISBI, sugerindo publicações para aquisições. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 



Para Tavares (2015), durante o processo de aquisição de materiais informacionais, a 

obtenção de sugestões de materiais pode se originar das mais diversas fontes de informação, 

sendo elas: relatórios estatísticos, empréstimos en

autor destaca que a participação de usuários com conhecimentos específicos da área pode 

imprimir qualidade e eficiência ao processo e, considerando o caso da UFRN, a inserção dos 

docentes especialistas em sua área

SISBI.  

Dos docentes que possuem 

de compra de material informacional,

atividade e 20% afirmaram

 

Gráfico 6 – Sistema utilizado para realizar o cadastro de solicitação de compra de material 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
 

Conforme apresentado no gráfico 6, os docentes reconhecem que

atividade iniciar no SIGAA, através da opção “Compra de livros”, 

SIPAC, no qual, de fato, a solicitação é processada. 

ser o SIGAA o sistema utilizado para realizar a solicitação de compras de 

informacional, demonstrando não perceberem a mudança 

Como sendo uma das variáveis para compreender o comportamento informacional 

dos docentes do CCSA, foi solicitado aos participantes que descrevessem como eles 

e compreendem o processo de compras para a UFRN

Os participantes responderam de forma sucinta, detendo

compras como importante e adequado, 

Para Tavares (2015), durante o processo de aquisição de materiais informacionais, a 

obtenção de sugestões de materiais pode se originar das mais diversas fontes de informação, 

sendo elas: relatórios estatísticos, empréstimos entre bibliotecas e propostas 

participação de usuários com conhecimentos específicos da área pode 

imprimir qualidade e eficiência ao processo e, considerando o caso da UFRN, a inserção dos 

em sua área de conhecimento pode agregar melhorias às coleções do 

Dos docentes que possuem a experiência em indicar publicações para o processo 

de compra de material informacional, 80% disseram ter utilizado o SIPAC para realizar a 

aram ter utilizado o SIGAA. 

Sistema utilizado para realizar o cadastro de solicitação de compra de material 

informacional do SISBI. 

(2018). 

Conforme apresentado no gráfico 6, os docentes reconhecem que

ividade iniciar no SIGAA, através da opção “Compra de livros”, ela

, de fato, a solicitação é processada. No entanto, dois participantes apontaram 

ser o SIGAA o sistema utilizado para realizar a solicitação de compras de 

informacional, demonstrando não perceberem a mudança o redirecionamento 

Como sendo uma das variáveis para compreender o comportamento informacional 

dos docentes do CCSA, foi solicitado aos participantes que descrevessem como eles 

e compreendem o processo de compras para a UFRN. 

Os participantes responderam de forma sucinta, detendo-se a 

compras como importante e adequado, sem descrever como compreendem esse processo para 

20%

80%

0,0%
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Para Tavares (2015), durante o processo de aquisição de materiais informacionais, a 

obtenção de sugestões de materiais pode se originar das mais diversas fontes de informação, 

propostas de usuários. O 

participação de usuários com conhecimentos específicos da área pode 

imprimir qualidade e eficiência ao processo e, considerando o caso da UFRN, a inserção dos 

de conhecimento pode agregar melhorias às coleções do 

a experiência em indicar publicações para o processo 

80% disseram ter utilizado o SIPAC para realizar a 

Sistema utilizado para realizar o cadastro de solicitação de compra de material 

 

Conforme apresentado no gráfico 6, os docentes reconhecem que, apesar de a 

ela é direcionada para o 

participantes apontaram 

ser o SIGAA o sistema utilizado para realizar a solicitação de compras de material 

o redirecionamento para o SIPAC. 

Como sendo uma das variáveis para compreender o comportamento informacional 

dos docentes do CCSA, foi solicitado aos participantes que descrevessem como eles avaliam 

 avaliar o processo de 

em descrever como compreendem esse processo para 

SIGAA

SIPAC

SIGRH
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a instituição. Em suas falas, os docentes afirmaram que sua efetiva participação contribui para 

a atualização dos acervos em razão de serem os principais sujeitos dos processos de ensino, 

pesquisa e extensão. Disseram também ser eles quem melhor pode indicar as referências que 

contribuam para a qualificação e a atualização do acervo das bibliotecas. 

No entanto, os docentes teceram críticas ao processo em geral. Primeiramente, foi 

recorrente, em suas falas, a insatisfação com a lentidão em atender as necessidades 

informacionais dos usuários. Em segundo lugar, eles criticaram a maneira como o material é 

selecionado. Questionaram se tudo o que é sendo apontado pela comunidade acadêmica 

atende às bibliografias básicas e complementares da disciplina ou do curso, como fala D09 

(2018),  

 

[...] Entendo que seja importante a comunidade manifestar seus interesses de 
aquisição como é realizado hoje o processo de aquisição [...]. Entretanto, a etapa de 
seleção não é realizada de modo a se adequar às orientações previstas na literatura 
de Formação e Desenvolvimento de Coleções. A seleção é um processo complexo, 
que exige forte atuação do profissional designado a esta função. Ressalto a 
importância de que se realize de forma conjunta entre bibliotecários e especialistas, 
de modo a atualizar as bibliografias recomendadas por meio de métodos científicos 
que atendam tanto as necessidades da comunidade usuária quanto dos objetivos 
institucionais. 

 

Desta forma, pode-se observar uma lacuna existente no processo de formação e 

desenvolvimento de coleções no SISBI, que é a necessidade de atentar para a etapa de seleção 

de materiais informacionais com o objetivo de imprimir maior qualidade a coleção existente. 

 

6.2.3 Barreiras 

 

A partir dos resultados observados na pesquisa, foi possível elencar as possíveis 

barreiras identificadas nas tarefas do teste de usabilidade e apontadas pelos participantes na 

entrevista. 

Durante o teste de usabilidade, buscou-se observar quais eram as barreiras ou 

dificuldades que os docentes enfrentavam para realizar a tarefa de solicitação de compras de 

material informacional via SIPAC. Assim, foram identificados problemas no:  

• link de acesso à solicitação: os participantes tiveram dificuldades em localizar 

o link de acesso à solicitação. A dificuldade em localizar o link foi maior no 

SIPAC do que no SIGAA;  
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• campo de busca: o SIPAC não apresenta os resultados da busca quando 

realizada com o nome do autor completo e o título do material informacional 

com o respectivo subtítulo; 

• cadastro de um novo material informacional: a ausência do número de ISBN 

impediu-os de realizar o cadastro de um novo título; 

• número de ISBN: o SIPAC tem um link de acesso à Biblioteca Nacional para 

auxiliar na localização do número, no entanto, o site não atende bem a essa 

função, e o usuário, por vezes, não conseguiu obter o ISBN. Outro problema 

é a forma como o usuário preenche o campo, pois devem ser colocados 

apenas os números, sem hífens. 

As dificuldades apontadas pelos docentes durante a entrevista corroboram com as 

que foram identificadas no teste de usabilidade. Estas são apresentadas no quadro 15, em 

ordem de maior evocação dos sujeitos. 

 

Quadro 15 – Barreiras que dificultam a participação do docente no processo de compras de 

material informacional 

BARREIRAS 
Número 
de vezes 
apontadas 

FALAS DOS ENTREVISTADOS 

Link de acesso à solicitação 
no SIPAC 

5 

A primeira barreira que eu encontrei para realizar a 
tarefa foi localizar por onde começar, é em 
requisição, biblioteca. E depois foi quando entrou 
para a requisição de material que é o preenchimento 
daqueles dados. Para transpor as barreiras eu tive que 
perder muito tempo tentando encontrar todas as 
informações na internet (D06, 2018). 

Número de ISBN 5 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa é 
essa do número de ISBN. Para transpor as barreiras 
eu tenho que buscar no site da editora. Algumas 
informam quando ela faz a propaganda do livro, 
outras não, essas que não informam eu tenho que ir 
numa livraria pegar o código e voltar, mas é isso que 
complica um pouco (D05, 2018). 

Site da bibliotecanacional 2 

No site da biblioteca nacional, o número de ISBN não 
me deu a resposta que eu queria e aí em princípio eu 
fiquei um pouco angustiado, porque se o número de 
ISBN, ele é obrigatório, se ele me deu um link de 
consulta do número de ISBN e aquele link não 
funcionou através da consulta então, em princípio me 
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deixou um pouco frustrado, até ter a ideia de consultar 
em alguma outra fonte que foi o google que me levou 
a alguma livraria, que me dava as informações que eu 
necessitava (D04, 2018). 

Cadastramento da editora 2 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa hoje 
no teste foi a barreira da editora que eu não tinha 
encontrado antes e como a alternativa era uma 
alternativa que demandava mais tempo eu não pude 
transpor, mas eu sei como transpor. As outras 
barreiras elas foram facilmente transpostas porque 
elas não são impeditivas da conclusão da tarefa, a da 
editora sim (D09, 2018). 

Preço 2 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa foi 
[...] e o preço. A gente não precisa dizer qual o valor 
do livro, a universidade é quem precisa. Até porque eu 
posso colocar um valor qualquer (D02, 2018). 

Familiaridade com o SIPAC 2 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa, foi 
que [...] por mais que alguém que faça isso sempre, 
ou pelo menos semestralmente, mas que não tem 
familiaridade com esse SIPAC, então não vai lembrar. 
É tanto que no semestre passado eu não acessei o 
SIPAC para realizar a compra de livros, não sei nem 
se teve, se abriram alguma compra. [...]. Para 
transportar a barreira eu tenho que ir buscando, 
tentando lembrar. Fazia muito tempo que eu não fazia 
essa solicitação, então você não lembra muito, e aí eu 
que já uso um caminho diferente, faço um caminho 
mais distante para chegar a concluir a solicitação 
(D11, 2018). 

Visibilidade das mensagens 
de erro no SIPAC 

1 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa é 
porque tem coisas muito miúdas que parece contrato 
que você assina sem entender ou então que você 
autoriza o uso da sua privacidade nessas redes sociais 
que a gente nunca lê nada. Então você já vai direto ao 
que é essencial, vai direto ao principal, mas você vai 
esquecendo-se dos detalhes. A cada erro você tem que 
voltar. Então esses detalhes deveriam estar avivados 
no SIPAC, deveriam está mais informados, deveria 
ter mais visibilidade no SIPAC, então uma coisa 
deveria levar para outra, assim que eu errasse já me 
levasse para a correção. Então eu erro o tempo todo e 
quando eu vou inserir é que ele me aponta um erro 
que estava no começo. Então ele devia já 
paulatinamente avisando erro por erro porque você já 
ia corrigindo, já ia ficando atento (D07, 2018). 
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Interatividade 1 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa foi a 
falta de interatividade. Para transpor as barreiras eu 
tive que sair do ambiente para poder encontrar a 
informação que eu queria (D12, 2018). 

Cadastramento de novo 
material informacional 

1 

As barreiras que eu encontrei para realizar a tarefa 
foram, não saber localizar por onde começar, não 
conseguir cadastrar um livro novo, e também, a 
ausência de um manual que explique como realizar a 
solicitação de compra de material informacional. Até 
usando o número de ISBN eu tentei e não consegui 
cadastrar, então eu confesso que eu não sei cadastrar 
livro novo no SIPAC (D03, 2018). 

Linguagem 1 

A barreira que eu encontrei para realizar a tarefa é 
essa questão de você ter vários SIPACs, você tem o 
SIGAA e o SIPAC, ou seja, dois ambientes diferentes 
para acessar. [...]. Então, a dificuldade é essa, dois 
canais, o fato de o SIPAC ser um abismo, e o fato 
dele ter uma linguagem diferente e da gente não ter o 
hábito de usar, então quando a gente chega nele você 
já tem de cara bastante dificuldade e aí quando você 
vai percebendo que a linguagem não ajuda e as etapas 
são diversas e contraditórias, confusas, e tem horas 
que você enlouquece. [...] (D08, 2018).  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Dessa maneira, ao se compararem as barreiras observadas durante o teste de 

usabilidade com as apontadas pelos participantes em suas falas nas entrevistas, verifica-se que 

elas convergem. Apesar de essas dificuldades serem identificadas pelos sujeitos, nem todas 

foram impeditivas para a realização da tarefa, porém aqueles que conseguiram realizá-la 

necessitaram demandar mais tempo para poderem fazer o reconhecimento das informações 

necessárias e, assim, concluírem a tarefa proposta. 

No entanto, pode-se afirmar que os problemas “Cadastramento de novo material 

informacional”, “Número de ISBN” e “Cadastramento da editora” são impeditivos para a 

realização da tarefa, visto que existe uma relação de interdependência entre eles. Para que 

haja o “Cadastramento de novo material informacional”, o docente precisa ser portador do 

“Número de ISBN” ou localizá-lo nas páginas internet. Qualquer número preenchido 

erroneamente impossibilita a continuidade e a conclusão da tarefa. 

Quanto ao obstáculo de “Cadastramento de editora”, este também se relaciona ao 

“Cadastramento de novo material informacional”, visto que é necessário cadastrar uma nova 

editora, inexistente na base de dados do SIPAC. Para realizar isso, é necessário interromper a 
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tarefa e solicitar ao setor de compras da BCZM que faça o cadastro da nova editora. Contudo, 

essa não é uma atividade a ser realizada de imediato, pois depende da disponibilidade do 

setor. 

 

6.2.4 Motivações 

 

Durante a entrevista, os docentes foram questionados a respeito do que lhes motivava 

a participarem do processo de gestão de coleções da UFRN, indicando materiais 

informacionais para que estes sejam adquiridos por meio das compras e, assim, possam 

compor os acervos do SISBI. As maiores motivações são apresentadas no quadro 16.  

 

Quadro 16 – Motivações apontadas pelos docentes para participarem do processo de compras 

de material informacional 

MOTIVAÇÕES 
Número 
de vezes 
apontadas 

FALAS DOS ENTREVISTADOS 

Atualização do acervo 6 

A motivação que tenho para realizar esta tarefa é 
manter a atualização do acervo e que os alunos fiquem 
satisfeitos por ter um acervo bem diversificado, até 
porque a gente tem uma pós-graduação, que exige de 
nós que tenhamos um acervo rico (D08, 2018).  

Necessidade dos alunos 5 

A motivação que tenho para realizar a tarefa é [...] 
que o aluno tivesse acesso ao que está sendo 
trabalhando em sala de aula, isto é, a indicação da 
referência que ele está vendo em sala de aula, ele 
conseguisse disponível na biblioteca central e 
encontrasse aquele livro na íntegra (D04, 2018). 

Trabalho com publicações 
atualizadas 

2 

As motivações que tenho para realizar esta tarefa é 
que, primeiro, quando se está lecionando uma 
disciplina que gosta, e que tem livro novo, isso nos 
motiva muito a comprar o material, a utilizar isso em 
sala de aula. Em discussões no âmbito da academia e 
com os colegas, identificamos o que um e outro 
estuda. Eu vi um material, um periódico. Recebo 
muita mensagem de editoras e nas conversas dos 
grupos de pesquisa que participo, sobre as novas 
publicações que surgem na área. Isso acaba nos 
motivando a adquirir novos materiais e a atualizar os 
planos de ensino. Tem disciplinas que obrigam você a 
atualizar, então tem que atualizar. Você não pode estar 
dando material de 300 anos atrás, tem coisa que está 
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bem nova, então precisa estar alimentando isso nas 
aulas das disciplinas (D05, 2018). 

Benefício de não se usar 
fotocópia 

1 

A motivação que tenho para realizar esta tarefa é, na 
verdade, é a atualização e também evitar essas 
questões de cópias. Apesar de que hoje muitos alunos 
baixam muitos livros inclusive. Eles nem vão mais a 
biblioteca porque eles dizem que já têm e podem 
disponibilizar para todos da turma. Quer dizer, eles 
conseguem já baixar o livro e muitos nem vão mais 
atrás na biblioteca (D06, 2018). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Como apontado pelos participantes da pesquisa, a necessidade de atualização dos 

acervos das bibliotecas do SISBI é o que mais motiva os docentes a participarem do processo 

de compras de material informacional. Eles entendem que o acervo atualizado pode contribuir 

para a formação do discente, como também auxiliar o docente a trabalhar com novas 

publicações em sala de aula, como aponta D04 (2018), “Então o objetivo maior seria a 

atualização dos conceitos que os livros mais novos ou atuais trazem para aplicar as 

disciplinas, e que o aluno tivesse acesso ao que está sendo trabalhando em sala de aula, isto é, 

a indicação da referência que ele está vendo em sala de aula, ele conseguisse disponível na 

biblioteca central e encontrasse aquele livro na íntegra.” 

Os docentes reconhecem que a sua participação traz grandes contribuições ao 

processo por razão de“[...] sermos nós professores e alunos, os sujeitos mais indicados para 

fazer indicação de compra de livros em cada área de conhecimento, porque somos nós que 

estamos lidando com isso o tempo todo [...]” (D11, 2018).  

Apesar deste reconhecimento, eles entendem que a forma como ocorre desmotiva o 

tempo todo a realizá-lo. Os docentes afirmam que, 

 

Como demora para que o livro seja comprado, então você acaba tendo que entregar 
alguma parte digitalizada para o aluno. [...]. Então a partir do momento que você faz 
uma solicitação dessa, entendo que existe todo um processodeaquisição, que 
depende de licitação e etc., mas supondo que fosse um processo que ocorresse de 
uma forma mais rápida, então automaticamente, o objetivo principal da indicação 
seria atendido. Como demora, ou seja, se eu peço para esse semestre não vai chegar 
nesse semestre, é muito possível que ele chegue daqui a seis meses ou um ano, [...] 
(D04, 2018). 

 

 

 

 



6.2.5 Atributos emocionais

 

Kuhlthau (1991) diz que a busca de informação é um processo de construção 

contínua que envolve a experiência de vida, os sentimentos, os pensament

uma pessoa. Assim, sobre os sentimentos envolvidos durante o

compras de material informacional via SIPAC, percebeu

medida que as etapas do processo vão sendo realizadas.

 

Quadro 17 – Sentimentos identificados durante a etapa de solicitação de compras de

ATIVIDADES 

Localizar o link de acesso ao cadastro 
de solicitação de material 
informacional. 

Cadastrar a solicitação de um título 
(livro) ainda nãocadastrado no sistema

Cadastrar a solicitação de um título 
(livro) já cadastrado no sistema

Cadastrar a solicitação de um título 
(livro) sem editora cadastrada no 
sistema 

Cadastrar a solicitação de um 
(livro) internacional  

Participar  do processo de compras de 
material informacional 

 

 

Kuhlthau (1991) diz que a busca de informação é um processo de construção 

contínua que envolve a experiência de vida, os sentimentos, os pensament

obre os sentimentos envolvidos durante o processo de solicitação de 

compras de material informacional via SIPAC, percebeu-se que os sentimentos se misturam 

medida que as etapas do processo vão sendo realizadas. 

Sentimentos identificados durante a etapa de solicitação de compras de

informacional 

SENTIMENTOS

ao cadastro 

Cadastrar a solicitação de um título 
no sistema 

um título 
no sistema 

Cadastrar a solicitação de um título 
cadastrada no 

Cadastrar a solicitação de um título 

do processo de compras de 
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Kuhlthau (1991) diz que a busca de informação é um processo de construção 

contínua que envolve a experiência de vida, os sentimentos, os pensamentos e as atitudes de 

processo de solicitação de 

se que os sentimentos se misturam à 

Sentimentos identificados durante a etapa de solicitação de compras de material 

SENTIMENTOS 

 

 

 

 

 

 



Legenda: 

       

Satisfação    Angústia 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
 

Ao serem questionados sobre os sentimentos percebidos durante toda

realizadas na etapa de cadastro de solicitação de compra de material informacional via 

SIPAC, percebeu-se que os sentimento

mostrado no quadro 17. 

Exemplos de comentários dos docentes durante a exe

SIPAC [...] assusta na primeira vez que você utiliza. [...]. Ele não é autoexplicativo ainda” 

(D12, 2018); “o SIPAC me bloqueou de realizar a solicitação de compra de material 

informacional por motivo de haver um processo a recebe

mensagem desse processo para eu receber e eu não tenho competência para receber processo 

pelo departamento” (D03, 2018); “Quando você compara o SIPAC com o SIGAA, devido 

falta de uso do SIPAC, ele se torna uma coisa assustad

(D08, 2018); “Porque veja o tempo que eu gastei para ir atrás das informações, desestimula o 

professor a pedir” (D06, 2018). Nes

compras de material informacional 

angústia, raiva e frustração.

 

6.2.6 Satisfação em relação às bibliografias dis

 

Com relação ao acervo do SISBI, foi solicitado que os respondentes avaliassem se as

bibliografias disponíveis nas bibliotecas atendem aos conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Como se pode ver na figura 2

com relação ao acervo das bibliotecas. 

 

 

 

 

    

   Frustração     Raiva Incerteza

(2018). 

Ao serem questionados sobre os sentimentos percebidos durante toda

a etapa de cadastro de solicitação de compra de material informacional via 

se que os sentimentos mudam de acordo com cada tarefa realizada, como 

Exemplos de comentários dos docentes durante a execução das tarefas são: “

SIPAC [...] assusta na primeira vez que você utiliza. [...]. Ele não é autoexplicativo ainda” 

o SIPAC me bloqueou de realizar a solicitação de compra de material 

informacional por motivo de haver um processo a receber no SIPAC, sempre aparecia a 

mensagem desse processo para eu receber e eu não tenho competência para receber processo 

pelo departamento” (D03, 2018); “Quando você compara o SIPAC com o SIGAA, devido 

falta de uso do SIPAC, ele se torna uma coisa assustadora. É, você fica ali meio assustado” 

(D08, 2018); “Porque veja o tempo que eu gastei para ir atrás das informações, desestimula o 

professor a pedir” (D06, 2018). Nessas falas, observou-se que o cadastro de solicitação de 

compras de material informacional acabou gerando, em sua maioria, sentimentos de incerteza, 

angústia, raiva e frustração. 

6.2.6 Satisfação em relação às bibliografias disponíveis no SISBI 

Com relação ao acervo do SISBI, foi solicitado que os respondentes avaliassem se as

sponíveis nas bibliotecas atendem aos conteúdos trabalhados em sala de 

na figura 23, 58,3% dos participantes afirmam se sentirem satisfeitos 

com relação ao acervo das bibliotecas.  
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Incerteza 

Ao serem questionados sobre os sentimentos percebidos durante todas as tarefas 

a etapa de cadastro de solicitação de compra de material informacional via 

mudam de acordo com cada tarefa realizada, como 

cução das tarefas são: “O 

SIPAC [...] assusta na primeira vez que você utiliza. [...]. Ele não é autoexplicativo ainda” 

o SIPAC me bloqueou de realizar a solicitação de compra de material 

r no SIPAC, sempre aparecia a 

mensagem desse processo para eu receber e eu não tenho competência para receber processo 

pelo departamento” (D03, 2018); “Quando você compara o SIPAC com o SIGAA, devido à 

ora. É, você fica ali meio assustado” 

(D08, 2018); “Porque veja o tempo que eu gastei para ir atrás das informações, desestimula o 

se que o cadastro de solicitação de 

acabou gerando, em sua maioria, sentimentos de incerteza, 

Com relação ao acervo do SISBI, foi solicitado que os respondentes avaliassem se as 

sponíveis nas bibliotecas atendem aos conteúdos trabalhados em sala de 

3% dos participantes afirmam se sentirem satisfeitos 



Figura 23 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Em oposição, 41,7% afirmam que as bibliografias não satisfazem às necessidades 

informacionais trabalhadas em sala de aula

 

Quadro 18 – Justificativas apontad

satisfeitos com as bibliografias disponíveis no acervo do SISBI.

PARTIC.  
D04 As bibliografias apresentadas nas bibliotecas não atendem satisfatoriamente o conteúdo 

programático, tendo em vi
informacionais, mesmo havendo um prazo para solicitação de materiais no sistema, 
porém, até a aquisição
Assim, a bibliografia apresentada nos 
disponíveis no catálogo
complementar) textos e artigos de periódicos on

D7 Edições antigas
D9 No que diz respeito às

da Informação, as considero 

D10 Não. Utilizo frequentemente 

D11 Nas disciplinas que ministro na graduação a bibliograf
qualidade e quantidade. Entretanto, a 
políticas sociais setoriais há 
exemplares em alguns casos. A 
disciplinas ministradas na pós

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
 

No quadro 18, observou

atualização e desatualizadas

motivo pelo qual os docentes não se sen

Figura 23 – Satisfação em relação às bibliografias do SISBI.

Elaborada pela autora (2018). 

Em oposição, 41,7% afirmam que as bibliografias não satisfazem às necessidades 

informacionais trabalhadas em sala de aula, por diversos motivos apontados no quadro 

Justificativas apontadas pelos participantes que afirmam não se sentirem 

satisfeitos com as bibliografias disponíveis no acervo do SISBI.

JUSTIFICATIVAS 
As bibliografias apresentadas nas bibliotecas não atendem satisfatoriamente o conteúdo 
programático, tendo em vista que, com a atualização/publicação de materiais 
informacionais, mesmo havendo um prazo para solicitação de materiais no sistema, 

aquisição e disponibilização do livro nas estantes, demora alguns meses. 
Assim, a bibliografia apresentada nos programas das disciplinas se baseiam nos 
disponíveis no catálogo, porém, utilizando em maior quantidade (na bibliografia 
complementar) textos e artigos de periódicos on-line (Repositórios Digitais).

Edições antigas. 
No que diz respeito às bibliografias relacionadas às áreas de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, as considero desatualizadas e com pouca abrangência temática
Não. Utilizo frequentemente material eletrônico. 

Nas disciplinas que ministro na graduação a bibliografia básica tem bom acervo em 
qualidade e quantidade. Entretanto, a bibliografia complementar
políticas sociais setoriais há falta de títulos importantes e número reduzido
exemplares em alguns casos. A compra de materiais indicados
disciplinas ministradas na pós-graduação, não vem sendo realizada de modo satisfatório.

(2018). 

, observou-se que os termos que permeiam o discurso dos docentes 

desatualizadas. A existência de títulos desatualizados no acervo foi o principal 

os docentes não se sentiam satisfeitos com as bibliografias contempladas 
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as do SISBI. 

 

Em oposição, 41,7% afirmam que as bibliografias não satisfazem às necessidades 

por diversos motivos apontados no quadro 18. 

as pelos participantes que afirmam não se sentirem 

satisfeitos com as bibliografias disponíveis no acervo do SISBI. 

As bibliografias apresentadas nas bibliotecas não atendem satisfatoriamente o conteúdo 
/publicação de materiais 

informacionais, mesmo havendo um prazo para solicitação de materiais no sistema, 
e disponibilização do livro nas estantes, demora alguns meses. 

programas das disciplinas se baseiam nos livros já 
, porém, utilizando em maior quantidade (na bibliografia 

line (Repositórios Digitais). 

bibliografias relacionadas às áreas de Biblioteconomia e Ciência 
pouca abrangência temática. 

ia básica tem bom acervo em 
bibliografia complementar e aquela referente a 

falta de títulos importantes e número reduzido de 
compra de materiais indicados, sobretudo para 

não vem sendo realizada de modo satisfatório. 

se que os termos que permeiam o discurso dos docentes são 

istência de títulos desatualizados no acervo foi o principal 

satisfeitos com as bibliografias contempladas 
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nos acervos das bibliotecas. A segunda razão desse descontentamento foi a pouca 

abrangência temática ou a falta de títulos importantes, o que condiciona o docente a 

elaborar as bibliografias utilizadas nos programas das disciplinas apenas com os materiais 

(livros) disponíveis nas estantes. Os participantes ainda ressaltaram sua insatisfação no 

tocante à forma como funciona o processo de compras de material informacional, pois o 

consideram bastante lento, havendo um longo período entre a indicação do título a ser 

informado para compra e sua chegada e disponibilização nas estantes do SISBI. 

A justificativa utilizada por D10 (2018), “[...] Utilizo frequentemente material 

eletrônico”, traz preocupação quanto ao uso dos produtos e dos serviços oferecidos pela 

biblioteca, visto que é sua função oferecer suporte informacional às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da universidade. Isso chama a atenção para a importância de se 

ampliarem os nichos de uso dos espaços, acervos, produtos e serviços do SISBI. 

 

6.3 Análise das tarefas do teste de usabilidadedo SIPAC na etapa de cadastro de 

solicitação de compras de material informacional 

 

A análise dos resultados obtidos a partir da aplicação do teste de usabilidade permitiu 

identificar como os docentes interagem com o SIPAC ao realizarem o cadastro de solicitação 

de material informacional para compras e, assim, conhecer as possíveis barreiras de 

usabilidade que reflitam na atividade. Por meio da observação direta, foi possível analisar sua 

interação com o comportamento dos participantes diante das tarefas que lhes foram atribuídas. 

Para tanto, procurou-se observar: o tempo empreendido para realização de cada 

tarefa, o número de erros na execução das tarefas, quantidade de participantes que concluíram 

as tarefas solicitadas e a duração do teste de usabilidade. Dessa forma, as cinco tarefas são 

apresentadas conforme o quadro 19. 
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Quadro 19 – Objetivos das tarefas no teste de usabilidade 

TAREFA  DESCRIÇÃO OBJETIVO 
1 Localizar o link de acesso ao cadastro de 

solicitação de material informacional. 
Encontrar o link que dá acesso à tela de 
cadastro de material informacional para 
compras no SIGAA e, em seguida, no 
SIPAC. 

2 Cadastrar uma solicitação de um título 
(livro) nãocadastrado no sistema. 

Realizar o cadastro de um novo título para 
compras ainda não inserido na base de 
dados do SIGAA, a partir de uma 
referência sem a indicação de número de 
ISBN. 

3 Cadastrar uma solicitação de um título 
(livro) já cadastrado no sistema. 

Identificar no SIPAC que o título existe na 
base de dados do sistema e cadastrá-lo. 

4 Cadastrar uma solicitação de um título 
(livro) sem editora cadastrada no sistema. 

Identificar que a editora não está 
cadastrada e saber como proceder para 
realizar o cadastro do título.  

5 Cadastrar uma solicitação de um título 
(livro) internacional.  

Identificar se o docente utiliza a opção de 
material internacional importado quando 
este for obra internacional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

O quadro 19 apresenta a descrição de cada tarefa realizada pelos participantes e seu 

objetivo,buscando identificar se o docente seria capaz de cumprir cada uma delas. Caso o 

usuário ultrapassasse o tempo de três minutos na tarefa sem obter avanço, a tarefa considerada 

não realizada. A seguir, serão apresentados os dados obtidos a partir do teste de usabilidade. 

 

6.3.1 Tarefa 1  

 

Na tarefa 1, o docente teria que localizar o link de acesso ao cadastro de solicitação 

de compras de material informacional. Isto é, o docente precisava entrar no SIGAA, localizar 

o link que dá acesso à tela de cadastro de material informacional para compras nesse sistema, 

e em seguida, no SIPAC, conforme apresentam as figuras 24 e 25. 
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Figura 24 – Tela de acesso ao link para compra de material informacional no SIGAA 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

A figura 24 mostra o caminho no SIGAA para acessar o link de acesso ao cadastro de 

solicitação de compras de material informacional. Ao clicar em “solicitar compra de livros”, o 

sistema redireciona para a tela de acesso ao SIPAC, no qual o usuário entraria novamente com 

o login e a senha do sistema. A seguir, o docente deveria localizar o link de acesso no SIPAC. 
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Figura 25 – Tela de acesso ao link para compra de material informacional no SIPAC 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

A partir da tarefa proposta, o participante deveria localizar o link de acesso ao 

cadastro de materiais informacionais. Buscou-se mensurar o tempo empreendido para 

realizar a tarefa 1, que é mostrado no quadro 20. 

 

Quadro 20 - Tempo empreendido para realizar a tarefa 1 

Docente Tempo 
D01 2min 

D02 1m40s 

D03 1min45s 

D04 2min20s 

D05 3min40s 

D06 3min20s 

D07 3min25s 

D08 1min45s 

D09 00min40s 

D10 3min30s 

D11 4min05s 

D12 2min10s 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

No quadro 20, percebe-se uma distância entre o participante D09, que conseguiu 

realizar a tarefa em 40 segundos, e o D11, que precisou de 4 minutos e 05 segundos. 
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Enquanto o D09 foi seguindo o fluxo das telas, o D11 seguiu um caminho diferente. Dessa 

maneira, pode-se concluir que este foi um dos motivos que levaram esse participante a utilizar 

uma tempo maior que os demais para concluir a tarefa. 

 
Eu faço um caminho diferente. Sempre que eu vou solicitar, eu vejo se primeiro tem 
no acervo. Como não tem, aí eu vou, no caminho mesmo ali da solicitação da 
consulta [...] e quando eu faço a consulta, aí o sistema já redireciona para cá [para o 
SIPAC]. Eu uso o SIPAC só quando estou em alguma função administrativa. Eu 
raramente uso o SIPAC, e quando eu uso, eu uso mais o caminho pelo SIGAA (D11, 
2018). 

 

Cinco docentes tiveram dificuldade para localizar o link de acesso ao cadastro de 

solicitação de compra de material informacional. Enquanto eles passaram mais de três 

minutos tentando localizar o link de realização da tarefa, sete docentes não tiveram 

dificuldades em encontrar o link e realizaram a tarefa em tempo inferior a três minutos.  

 

Gráfico 7 – Tempo empreendido de cada participante X tempo médio da tarefa 1. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Considerando o gráfico 7, que mostra o tempo médio empreendido na tarefa 1, cinco 

docentes localizaram o link de acesso ao cadastro de materiais informacionais no SIGAA e no 

SIPAC em mais de 2 minutos e 32 segundos. Esse resultado mostra as dificuldades que os 

docentes têm para localizar o link nos dois sistemas. Apesar de sete participantes terem 

cumprido a tarefa em tempo menor que a média, o estudo revela que não é fácil localizar o 

link de acesso à compra de material informacional. 
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Avaliando a interação dos docentes, constata-se que o problema identificado na 

primeira tarefa foi que, quando o docente está no SIGAA, ele consegue rapidamente 

identificar o link de “compras de livro”, localizado na aba biblioteca. Porém, quando o 

sistema redireciona para o SIPAC, nem sempre o docente consegue localizá-lo. Por essa 

razão, ele desiste de realizar o cadastro de solicitação de material para compras. 

O portal administrativo do SIPAC possui várias abas e, dentre elas, além da aba 

“requisições”, existe também uma chamada “compras”. Devido ao docente migrar para o 

SIPAC com a terminologia já predefinida como “compras de livros”, ao entrar no SIPAC, ele 

busca essa informação em “compras”. Isto é, enquanto, no SIGAA, a terminologia utilizada é 

“compras de livro”, no SIPAC, é “requisições”. Essa diferença de terminologia se reflete na 

desistência em realizar a tarefa e/ou na lentidão em executá-la. Essa constatação é confirmada 

na fala de D3 (2018), 

 

Normalmente como eu demoro para comprar livros, eu passo alguns minutos 
olhando essa página para tentar entender aonde eu vou entrar. Às vezes eu passeio 
por algumas abas, até que eu me lembro que é no Portal Administrativo. Como eu 
não faço isso constantemente, eu passo alguns minutos para entender que é no Portal 
Administrativo. Eu pensava que iria entrar para uma página direta para compra de 
livros. Mas não. Ai vou para o Portal Administrativo. E agora eu entrei no Portal 
Administrativo e a coisa ficou mais confusa ainda. Abriram várias abas, e eu preciso 
me lembrar aonde eu vou acessar para eu poder fazer a requisição do livro. 

 

O segundo critério de análise observado na tarefa está relacionado ao número de 

erros apresentados pelo SIPAC durante sua execução. Assim, dos 12 docentes que 

participaram da pesquisa, quatro deles encontraram erro no sistema, sendo este o mesmo erro 

para todos. 

O erro apresentado foi “a impossibilidade de cadastrar a requisição para a unidade, 

pois a mesma possuía processos a ser recebidos”, figura 26. Essa falha impediu o docente de 

continuar a tarefa, porém alguns souberam contornar a situação realizando o recebimento dos 

processos (somente quem possuía função gestora) ou solicitando ao servidor competente que 

o fizesse. Assim, eles puderam dar prosseguimento ao teste. Contudo, esse último equívoco 

interferiu negativamente na usabilidade do SIPAC, pois, se o docente não sabia como 

contornar o problema tampouco se o sistema oferecia informação para isso, não conseguiria 

transpor esse obstáculo. 
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Figura 26 – Tela de erro do SIPAC. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Dos quatro docentes que se depararam com esse erro, três deles não sabiam como 

fazer para contornar. Isso foi o que auxiliou a análise do próximo critério, que é o número de 

participantes que concluíram as tarefas solicitadas. 

Sete docentes concluíram a tarefa enquanto cinco não conseguiram finalizar. Destes 

cinco docentes que não concluíram a tarefa, três deles não conseguiram por motivo do erro 

apresentado e dois docentes não sabiam como acessar o link no SIPAC. Assim, os docentes 

fizeram declarações do tipo “Não estou conseguindo encontrar” (D05, 2018) ou “Eu já me 

enrolei por aqui” (D10, 2018) quando não conseguiram localizar no SIPAC o link de acesso 

às compras. 

 

6.3.2 Tarefa 2 

 

Nessa tarefa, o docente teria de cadastrar um título para compras e este não constaria 

na base de dados do SIPAC, forçando-o a realizar o cadastro de um novo título a partir de 

uma referência cujo número de ISBN não constava no roteiro. Assim, primeiramente, o 

docente realizava a busca do material informacional (figura 27), que pode ser feita por ISBN, 

título, autor ou palavras-chave, e, após identificar sua inexistência, teria de realizar o cadastro, 

conforme mostra figura 28. 
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Figura 27 – Tela de busca de material informacional no SIPAC 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

Figura 28 – Tela de cadastro para novo material informacional no SIPAC. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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A partir das informações de uma referência, o participante deveria preencher todos os 

campos obrigatórios e complementares, quando necessário. Considerando que a referência 

fornecida ao docente não dispunha do número de ISBN, ele deveria localizá-lo utilizando suas 

próprias estratégias de busca. Assim, mensurou-se o tempo empreendido para realizar a 

tarefa 2, como mostra o quadro 21. 

 

Quadro 21 - Tempo empreendido para realizar a tarefa 2 

Docente Tempo 
D01 4min15s 

D02 6min05s 

D03 8min40s 

D04 5min10s 

D05 3min20s 

D06 13min 

D07 3min 

D08 5min20s 

D09 3min40s 

D10 7min40s 

D11 5min10s 

D12 4min28s 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Como visto no quadro 21, houve uma variação de tempo de 10 minutos entre D07, 

menor tempo, e D06, maior tempo. Observou-se que o participante D06 permaneceu por 

minutos buscando localizar o número de ISBN na internet e que, apesar de tê-lo encontrado, o 

SIPAC não aceitava a inserção do número devido ao fato do campo estar sendo preenchido 

com os hífens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

Gráfico 8 – Tempo empreendido de cada participante X tempo médio da tarefa 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Considerando o gráfico 8, a média de tempo dos participantes, para a realização da 

tarefa de cadastro de material informacional inexistente na base de dados do SIPAC, foi de 5 

minutos e 34 segundos. Apesar de apenas quatro participantes ficarem acima da média de 

tempo, o participante D06, cujo tempo utilizado foi de aproximadamente 13 minutos, elevou o 

valor dessa média. E, não obstante a maioria dos docentes ter cumprido a tarefa em tempo 

inferior à média, esse resultado revela que o docente tem dificuldade em cadastrar um título 

para compras que não esteja na base de dados do SIPAC. 

A respeito dessa dificuldade de localizar o número de ISBN, D06 (2018) afirma “Eu 

acho que esse é um motivo de que leva a não cadastrar o livro. [...]. Isso aqui desestimula 

qualquer compra.” Apesar de D07 ter realizado a tarefa em menor tempo, ele corrobora com 

D06 quando diz “Para cadastrar dá um trabalho danado. [...] Isso é muito difícil.” (D07, 

2018). 

Dessa maneira, notou-se que a principal barreira na realização da tarefa foi em 

relação ao número de ISBN. O primeiro obstáculo foi em relação à localização do número na 

internet, em especial localizar na página da Biblioteca Nacional; o segundo, ao preenchimento 

do número direto no SIPAC, visto que poucos participantes observaram a interrogação ao 

lado do campo do ISBN, que indicava a forma correta de preenchimento. 
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Durante a execução da tarefa, procurou-se observar o número de erros apresentados 

pelo SIPAC. Assim, dos 12 docentes que participaram da pesquisa, dois identificaram erro no 

número de ISBN, pois eles escreviam o número igual à forma como eles encontravam na 

internet. 

O SIPAC disponibiliza um link de acesso direto à Biblioteca Nacional para que o 

docente possa localizar o ISBN com mais facilidade. No entanto, percebeu-se que isso 

atrapalhou mais do que ajudou, pois, como afirmou D07 (2018): “ISBN errado: “[...] vamos 

voltar lá no ISBN. Tá tudo certo, porque o número do ISBN é inválido? Eu não sei! Eu não 

entendi o que foi que aconteceu. Retirei direto do site da Biblioteca Nacional.”  

Durante o preenchimento do número de ISBN, os docentes não observaram a 

interrogação ao lado do campo do ISBN e acabaram por colocar os números da forma como 

encontravam na internet, em que a maioria aparecia com o hífen. Ao finalizar o cadastro do 

material informacional, o SIPAC apresentou uma mensagem informando que o ISBN era 

inválido, conforme declarou D2 (2018): “[...] vamos voltar lá no ISBN. Tá tudo certo, porque 

o número do ISBN é inválido? Eu não sei! Eu não entendi o que foi que aconteceu.” 

Seria interessante que, nesse caso específico, o SIPAC oferecesse ao seu usuário 

opções de preenchimento do campo, possivelmente exemplificando o formato de 

preenchimento ou ainda disponizando a opção de autopreenchimento. 

Ao final da tarefa, buscou-se identificar o número de participantes que concluíram 

a tarefa solicitada. Do total de participantes, seis docentes não conseguiram realizar a tarefa 

pelo fato de o número de ISBN ter sido preenchido errado (com hífen) ou não ter sido 

localizado na internet. Ambas dificuldades fizeram com que os docentes desistissem de 

continuar a busca. 

 

6.3.3 Tarefa 3 

 

A tarefa 3 do teste de usabilidade correspondia ao cadastro de uma solicitação de um 

título (livro) já catalogado no sistema. Após realizar a busca do título, o docente deveria 

localizar no SIPAC o material buscado, identificá-lo na lista de resultados da base de dados 

do sistema e, então, solicitá-lo, como mostra a figura 29. 
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Figura 29 – Tela com opções de resultados da busca do material informacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Após selecionar a opção de inserir o material informacional, o SIPAC direciona para 

a tela de cadastro do título. Na próxima tela, as informações obrigatórias (título, autor, editora, 

ISBN e ano) estarão preenchidas, sendo, então, necessário apenas o preenchimento das 

informações complementares. As demais informações obrigatórias, quantidade requisitada e 

preço, também deverão ser preenchidas.  

O quadro 22 apresenta o tempo empreendido para realizar a tarefa 3 conforme 

desempenho de cada participante. 
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Quadro 22 - Tempo empreendido para realizar a tarefa 3 

Docente Tempo 
D01 1min45s 

D02 2min15s 

D03 1min55s 

D04 5min55s 

D05 1min07s 

D06 21min 

D07 2min15s 

D08 21min20s 

D09 4min11s 

D10 2min10s 

D11 6 min 

D12 6min14s 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Conforme o quadro 22, observa-se que o participante D08 necessitou de 21minutos e 

20 segundos para realizar toda a tarefa 3, enquanto o D05 precisou de apenas 1minuto e 07 

segundos para finalizá-la. Assim, buscou-se entender a razão pela qual o docente se estendeu 

nos minutos para realizar a tarefa.Observou-se que, no teste de usabilidade do participante 

D08, ele passou bastante tempo tentando recuperar o título na base de dados do SIPAC e, 

posteriormente, cadastrá-lo. 

Por razão de os participantes D06 e D08 terem tido dificuldades em realizar a tarefa 

3, a média de tempo dos participantes que realizaram o exercício foi de 6 minutos e 21 

segundos, como mostra o gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Tempo empreendido por cada participante X tempo médio da tarefa 3 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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No gráfico 9, observa-se que, apesar de dez docentes terem localizado no SIPAC o 

título buscado e realizado o cadastro de solicitação do livro para compras, a média de tempo 

ficou bastante elevada. Essa dificuldade observada nas análises das tarefas de D06 e D08 

mostra que os docentes fizeram a pesquisa por autor, porém, devido a ter realizado a busca 

através do nome completo do autor, o sistema não apresentou o resultado, como mostrado na 

figura 30. 

 

Figura 30 – Tela de busca do livro. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Ao realizar a pesquisa, o sistema não indicou se existia o material cadastrado em sua 

base de dados. O resultado da busca realizada pelo nome completo do autor recuperou o título 

de um livro diferente do que se estava procurando. Assim, pôde-se constatar o erro 

apresentado pelo SIPAC, sendo ele um dos critérios de avaliação desta pesquisa. 

Com isso, procurou-se observar o número de erros apresentados pelo SIPAC 

durante a realização da tarefa. Dos 12 docentes que participaram da pesquisa, oito se 

depararam com um erro na recuperação das informações apresentadas no resultado da busca 

por autor. 

 
Busca realizada pelo 
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autor, na forma direta 

Resultado da busca 
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Como citado acima, no momento da busca, o SIPAC não retornou resultados quando 

esta foi realizada pelo nome completo autor (figura 30). Conclui-se, então, que o sistema 

somente retorna resultados iguais aos termos de busca pesquisados. Ou seja, o sistema não 

utiliza os recursos para recuperação da informação de forma que retome todos os autores que 

têm aqueles nomes na sua composição. Por essa razão, os participantes não conseguiram 

localizar o título quando pesquisado por autor.  

 

Figura 31 – Tela com os resultados de busca 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Na figura 31, a busca foi realizada pelo título do livro para identificar o material e a 

forma como o autor foi cadastrado. Nota-se que o SIPAC apresentou o resultado da busca do 

livro solicitado, cadastrado por duas vezes, divergindo apenas quanto ao ano e ao número de 

Lista de livros encontrados pelo SIPAC. 

 

 

O SIPAC retornou o título cadastrado 
duas vezes com ano e ISBN diferentes. 
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ISBN. Porém, no momento em que o docente reconheceu os dois livros cadastrados, 

percebeu-se que ele desconhecia que o banco de dados do SIPAC não interagia com o da 

biblioteca no SIGAA tampouco que eles não são o mesmo: “Eu vou solicitar a compra de um 

livro que já existe?” (D02, 2018); “Já tem esse livro cadastrado e não está na biblioteca.” 

(D08, 2018). 

Situação semelhante ocorreu quando a busca do livro foi realizada através do título, 

pois o SIPAC não apresentou os resultados da busca ao digitar o título completo. Nas duas 

situações em que o participante não obteve sucesso na recuperação do livro através das 

buscas, ele prosseguiu a atividade tentando realizar novamente o cadastro do livro. 

Na tela de cadastro do livro, o docente preencheu todas as informações obrigatórias e 

complementares necessárias para cadastrar um novo título, mas, no momento em que ele foi 

finalizar o cadastro, o SIPAC apresentou uma mensagem afirmando que existia um livro 

cadastrado com o mesmo número de ISBN, como mostrado na figura 32. 
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Figura 32 – Tela de cadastro de livro existente na base do SIPAC 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Em suma, o livro indicado para realizar a solicitação de compra de material 

informacional já constava na base do SIPAC, com os números de 10 e 13 dígitos do ISBN 

cadastrados no sistema. “Se já existe um livro com este ISBN porque ele não me retornou?” 

(D12, 2018). Como os docentes haviam realizado a busca do livro e não o encontraram, eles 

desistiram de continuar a tarefa, como afirmam a seguir: 

 

 

 

Mensagem de erro 
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Depois de você ter feito a busca, viu que não existia o livro, ao final, depois que 
você cadastra o livro todo, o sistema informa que já existe o ISBN cadastrado. Então 
eu desisto. (D11, 2018).  
Já existe? Mas eu fiz a consulta. Não tinha nenhum. Eu vou pular, porque eu fiz a 
consulta e não apareceu nenhum. Eu fiz a consulta pelo autor, só tem esse livro aqui 
e o sistema está dizendo que tem o mesmo ISBN cadastrado. Um livro que não 
existe no acervo. (D09, 2018). 
Os dois ISBN’s que eu tenho acesso, nenhum dos dois dá certo. Me revoltei! (D08, 
2018). 

 

Para finalizar a análise da tarefa 3, buscou-se quantificaro número de participantes 

que concluíram a tarefa solicitada. Cinco participantes conseguiram concluir a tarefa e os 

outros sete docentes não conseguiram realizá-la devido ao erro apresentado pelo SIPAC. O 

fato de o docente não ter conseguido cadastrar um livro que já existia na base de dados e 

tampouco recuperar o título para realizar sua indicação levou-o a não concluir a tarefa. 

 

6.3.4 Tarefa 4 

 

Para cumprir a tarefa 4 do teste de usabilidade, o docente deveria saber como 

proceder quando o título indicado para compras não tivesse com a editora cadastrada na base 

de dados do SIPAC. Dessa forma, ele deveria solicitar o cadastro da editora ao setor de 

compras da BCZM.  

O primeiro critério de análise buscou averiguar o tempo de que cada participante 

necessitou para realizar a tarefa. O quadro 23 apresenta o tempo empreendido para realizar 

a tarefa 4 conforme desempenho de cada participante. 

 

Quadro 23 - Tempo empreendido para realizar a tarefa 4 

Docente Tempo 
D01 1min15s 

D02 1min30s 

D03 2min30s 

D04 6min25s 

D05 1min05s 

D06 6min 

D07 3min35s 

D08 4min05s 

D09 5min32s 

D10 1min17s 

D11 2min22s 

D12 35segs 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Conforme mostrado no quadro 23, existe uma variação de tempo durante a realização 

da tarefa de 6 minutos e 25 segundos do participante D04 e de 35segundos para o participante 

D12. Com isso, a média de tempo gasto para realizar a tarefa de solicitar material 

informacional sem editora cadastrada foi de 3 minutos e 01 segundo. 

 

Gráfico 10 – Tempo empreendido de cada participante X tempo médio da tarefa 4 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O gráfico 10 mostra que sete docentes realizaram a tarefa abaixo do tempo médio, 

destacando-se o participante D12, que realizou a tarefa no menor tempo, 35 segundos e que se 

declarou bastante familiarizado com a atividade e com o processo de compra de material 

informacional: “Eu sempre sugiro livros para compras [...] sempre quando tem períodos 

abertos” (D12, 2018). 

Por outro lado, cinco docentes realizaram a tarefa com tempo acima da média, em 

especial o participante D04, que empregou mais tempo na sua realização, 6 minutos e 25 

segundos. Pode-se considerar que o fato de o docente estar participando da pesquisa o fez se 

empenhar para tentar realizar todas as tarefas do teste, como afirmou: “Acho que, por eu estar 

participando da pesquisa, eu quero responder tudo direito.” Assim, ele necessitou de um 

pouco mais de tempo para preencher os campos até visualizar o aviso para que entrasse em 

contato com a BCZM em caso de a editora não estar cadastrada. 
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Em seguida, buscou-se observar o número de erros apresentados pelo SIPAC 

durante a execução da tarefa 4. Nesta,todos os 12 docentes que participaram da pesquisa não 

identificaram erros para executá-la. O campo da editora possui um recurso de busca chamado 

autocomplite ou autosugestão, em que, no momento em que o usuário começa a digitar, o 

sistema oferece sugestões das editoras que estão armazenadas em seu banco de dados, como 

observado na figura 33. De acordo com Rosenfeld, Morville e Arango (2015), os sistemas de 

busca devem ser desenvolvidos com foco nos usuários inexperientes ou nos que não estão 

dispostos a investir tempo aprendendo a utilizar a interface do sistema. 

 

Figura 33–Tela de cadastro com informações de editora. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Apesar de não apresentar erros, os docentes apontaram uma falha nessa tarefa, que 

foi o aviso de como proceder para solicitar o cadastro da editora à BCZM. Essa informação 

apareceu em várias telas durante a etapa de cadastro de solicitação de material informacional, 

contudo “ela deveria estar mais destacada e ainda deveria aparecer em destaque no momento 

em que eu fosse preenchendo o campo da editora e ela não constasse na lista” (D03, 2018). 

Aviso de como proceder para solicitar 
o cadastro da editora a BCZM 

Opção de 
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cadastradas no 

SIPAC 
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A despeito de não haver ocorrência de erros apontados pelos participantes, na 

avaliação do quesito número de participantes que concluíram a tarefa, verificou-se que 

nem todos conseguiram realizá-la. 

Nesse sentido, do total dos 12 participantes da pesquisa, seis não conseguiram 

realizar a tarefa. A dificuldade percebida foi de que eles não visualizaram a mensagem do 

sistema solicitando que entrassem em contato com o setor de compras da BCZM. “Se não é 

uma editora válida, agora tá difícil!” (D08, 2018). “Eu estou tentando cadastrar a editora, mas 

o SIPAC não está me dando esta opção.” (D03, 2018). 

 

6.3.5 Tarefa 5 

 

Na última tarefa a ser feita no teste de usabilidade, o docente teria de realizar o 

cadastro de solicitação de compras de material informacional utilizando a opção “material 

importado”, mostrado na figura 34. 

 

Figura 34 – Tela inicial sobre informações do pedido. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

A figura 34 mostra a tela inicial da requisição para solicitar compra de material 

informacional. Nela, o docente deveria: escolher a opção de material informacional 

importado, para realizar a solicitação de livros internacionais; e dar continuidade, 

preenchendo as informações nas próximas telas, que são semelhantes às de material 

informacional nacional. 
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O quadro 24 apresenta o tempo empreendido para realizar a tarefa 5 conforme 

desempenho decada participante. 

 

Quadro 24 - Tempo empreendido para realizar a tarefa 5 

Docentes Tempo 
D01 1min55s 

D02 1min30s 

D03 3min06s 

D04 2min15s 

D05 1min20s 

D06 3min 25s 

D07 1min30s 

D08 7min27s 

D09 1min35s 

D10 2min02s 

D11 1 min20s 

D12 1 min25s 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Pode-se notar, de acordo com o quadro 24, que a maioria dos docentes (sete) 

conseguiu realizar a tarefa em menos de dois minutos de interação. Por razão de eles estarem 

realizando as atividades, nesta última, “cadastrar o título internacional”, eles já estavam 

familiarizados, sendo assim, mais fácil realizar a solicitação do material informacional 

internacional. 

Os participantes D05 e D11 precisaram de 1 minuto e 20 segundos para realizar a 

tarefa, enquanto D08 usou um tempo maior - de 7 minutos e 27 segundos. Dessa maneira, o 

tempo médio de duração da tarefa foi de 2 minutos e 24 segundos, como mostra o gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Tempo empreendido de cada participante X tempo médio da tarefa 5 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Se comparado ao das tarefas anteriores, o tempo necessário para realizar a tarefa 5 

foi o mais rápido, pois o docente apenas buscou o material informacional internacional na 

base de dados do SIPAC e o adicionou à solicitação. Assim, não foi necessário cadastrar um 

novo título tampouco ter editora cadastrada. Por tal razão, os participantes conseguiram 

realizar a tarefa de maneira mais célere. 

Depois, observou-se o número de erros apresentados pelo SIPAC durante a 

execução da tarefa 5. Nesta, todos os 12 docentes que participaram da pesquisa não 

identificaram erros para executá-la. Porém, apesar de os docentes não apontarem como erro, 

observou-se que o SIPAC aceita que o material informacional internacional seja solicitado 

juntamente aos materiais informacionais nacionais. Isso acontece porque, apesar de existir a 

tela inicial da requisição para solicitar compra de material informacional de origem nacional 

ou importado, o sistema não bloqueia as solicitações realizadas em uma requisição única. Por 

essa razão, não se pode considerar um erro no sistema, e sim apenas excesso de informações e 

telas que o usuário deve percorrer para realizar a atividade. 

Por fim, observou-se o número de participantes que concluíram a tarefa. 

Considerou-se que a tarefa foi concluída quando o docente identificou que deveria voltar ao 

início da solicitação e escolher a opção de material informacional importado. Nove docentes 

não concluíram a tarefa pelo fato de terem feito a solicitação do livro internacional juntamente 

aos pedidos nacionais que haviam realizado até o momento. Outros três participantes 
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concluíram a tarefa, pois observaram que deveriam voltar e cadastrar o material como 

internacional.  

 

Opa. Esse daqui é estrangeiro. Tem que voltar lá porque eu botei em português. 
(D08, 2018). 
Este daqui é internacional. Tem que voltar para o início. (D09, 2018). 
Eu tenho a impressão que aqui é só material nacional. (D12, 2018).  

 

Para finalizar a análise do teste de usabilidade, buscou-se mensurar o tempo total dos 

docentes para realizar as cinco tarefas, conforme apresenta o quadro 25. 

 

 
Quadro 25 - Tempo empreendido para realizar o teste de usabilidade 

Docentes Duração do teste 
D01 8min10s 

D02 13min 

D03 17min56s 

D04 22min05s 

D05 10min32s 

D06 46min45s 

D07 13min45s 

D08 39min57s 

D09 15min38s 

D10 16min39s 

D11 18min57s 

D12 14min52s 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Pode-se notar, de acordo com o quadro 25, que existe um intervalo de tempo 

considerável de 38 minutos e 35 segundos entre os participantes D06, que realizou as tarefas 

em maior tempo, e D01, que utilizou um tempo menor para realizar todo o teste de 

usabilidade. Porém, além do tempo, deve-se observar o desempenho de cada um desses 

participantes.  

D01 precisou de apenas 8 minutos e 10 segundos para realizar todas as tarefas, sendo 

que, das cinco, duas ele concluiu e três não conseguiu realizar. O docente declarou fazer uso 

diário das novas tecnologias, tendo acesso a páginas de internet, correio eletrônico e sistemas 

da UFRN, além de, mensalmente acessar o catálogo do SISBI a fim de buscar materiais 

informacionais para suas necessidades acadêmicas. O participante afirmou ter conhecimento 

de sua participação no processo de compras de material informacional da UFRN e sempre 
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sugerir publicações a serem compradas. Ele considera esse um processo extremamente 

necessário à instituição, porém relata estar extremamente insatisfeito, pois as últimas 

propostas realizadas não foram atendidas e desconhece o motivo pelo qual não o foram.  

Durante o teste de usabilidade, era perceptível a sua familiaridade com o SIPAC, 

especialmente com o processo de solicitação de compras de material informacional, no 

entanto, percebeu-se também que o docente não estava empenhado em transpor as barreiras 

encontradas. A exemplo, durante a tarefa 2, ele localizou o número do ISBN, mas, como 

havia colocado o hífen, o sistema não aceitou e ele logo desistiu de continuar a tarefa. Na 

tarefa 3, o docente localizou o título na base de dados do SIPAC, porém, no momento em que 

foi conferir se era o título correto para indicar para compras, viu que a editora era diferente e, 

assim, disse que o livro não estava cadastrado e não tentou cadastrá-lo. Dessa forma, desistiu 

da tarefa e deu prosseguimento ao teste. Na tarefa 5, ele não atentou para o fato de o título ser 

internacional e realizou sua solicitação juntamente aos títulos nacionais. 

O somatório de atributos como “bom conhecimento para realizar a solicitação de 

compra de material informacional”, “pouca motivação para realizar a atividade” e “baixo 

empenho” contribuíram para que o docente realizasse todo o teste de usabilidade em menor 

tempo quando comparado aos demais participantes. 

Já o participante D06 precisou de 46 minutos e 45 segundos para realizar todas as 

tarefas. Das cinco atividades estabelecidas, somente uma foi concluída, as outras quatro o 

docente não conseguiu realizar. Em sua autoavaliação sobre o uso das novas tecnologias, o 

participante afirmou que fazia uso diário do computador, acessava páginas de internet, correio 

eletrônico e sistemas da UFRN. Embora raramente acessasse o catálogo do SISBI, ele fazia 

uso deste para elaborar as bibliografias das disciplinas que lecionava. O docente declarou que 

sabia que podia participar do processo de compras de material informacional da UFRN e que, 

algumas vezes, participou indicando publicações a serem compradas. Ademais, ele havia 

percebido que a instituição vinha se preocupando constantemente em qualificar os acervos das 

bibliotecas. Por fim, o docente revelou seu descontentamento em não poder participar 

ativamente do processo de compra de material informacional, por não haver muitas novidades 

lançadas na área. 

Durante a realização do teste de usabilidade, foi possível perceber que esse 

participante deteve toda a atenção em ler as telas e os avisos, a fim de conseguir obter sucesso 

em todas as tarefas, porém sua pouca familiaridade com o SIPAC dificultou o sucesso da 

atividade. Em todas as tarefas não executadas, o docente passou bastante tempo insistindo e 

tentando transpor as barreiras encontradas, porém sem sucesso. Para o professor, a existência 
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de um manual, tutorial ou passo a passo facilitaria o preenchimento dos campos e a 

participação no processo de compra de material informacional.  

Assim, o desempenho de D06 e D08 contribuiu para elevar a média de duração do 

teste de usabilidade, que ficou em 19 minutos e 51 segundos. O gráfico 12 apresenta a média 

de duração do teste de usabilidade e a variação de tempo percorrida pelos docentes. 

 

Gráfico 12 – Tempo de duração do teste de usabilidade por docente X média de tempo para 

realizar o teste de usabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Do total de participantes da pesquisa, apenas três docentes realizaram todo o teste de 

usabilidade com o tempo acima da média dos demais. Os outros nove docentes realizaram o 

teste de usabilidade abaixo do tempo médio, ficando satisfeitos com toda a atividade. 

 

6.4 Padrões de usabilidade do SIPAC durante a etapa de cadastro de solicitação de 

compras de material informacional na perspectiva dos docentes 

 

A análise dos resultados obtidos a partir da aplicação das entrevistas permitiu 

identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante a etapa de cadastro de solicitação de 

compras de material informacional do SIPAC/UFRN, bem como avaliar a satisfação do 

usuário em relação à interface e à interação com o sistema. 
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Os itens avaliados pelos respondentes foram divididos em 13 categorias apresentadas 

na literatura por autores como Nielsen (1993), Vechiato e Vidotti (2012b) e outros. As 

principais variáveis de análise foram definidas como: prevenção e tratamento de erros; 

consistência e linguagem; feedback; fácil aprendizado; visibilidade; fácil memorização; 

priorização da funcionalidade e da informação; ajuda; atalhos; baixo esforço físico; reversão 

de ações; eficiência e eficácia de uso; e satisfação subjetiva. 

 

6.4.1 Prevenção e tratamento de erros 

 

Segundo os princípios de usabilidade sintetizados por Vechiato e Vidotti (2012, 

p.12), para que ocorra a prevenção e o tratamento de erros, “O sistema deve apresentar baixa 

taxa de erros. Caso estes ocorram por parte do usuário ou do próprio sistema, este deve 

disponibilizar formas de tratamento destes erros para que o próprio usuário possa resolvê-los”. 

Percebeu-se que os docentes consideram que o SIPAC não oferece prevenção e 

tratamento adequado de erros, pois faltam informações suficientes para que a tarefa seja 

realiza com o mínimo possível de falhas. Os entrevistados acreditavam que encontrariam uma 

sequência lógica das telas e afirmaram: 

 

A gente acaba se perdendo um pouco no SIPAC (D02, 2018). 
Porque aí você fica na dúvida, são diversas informações, por exemplo, quando você 
coloca aquela parte do número de ISBN é um abismo (D08, 2018).  
[...], porque você tem meio que uma falsa ilusão que vai fazer tudo aquilo pelo 
SIGAA já que foi a forma como eu entrei (D04, 2018). 
[...] o problema não é interpretação do que ele está solicitando, é saber como 
preencher. Inicialmente a gente pensa que é fácil, coloca o nome do autor, o título do 
livro, editora e a data. [...] só que na prática quando coloca cadastrar material 
informacional, eu não consigo, ele começa a pedir outras informações que eu fiquei 
confuso. Na realidade eu não consegui cadastrar nenhum livro, eu só consigo pedir 
livros que a universidade já tem. [...], é muito confuso (D03, 2018). 

 

Considerando a fala dos entrevistados, é possível, então, afirmar que, quando a 

informação não está clara, o erro é evidente. Assim, o principal problema identificado aqui diz 

respeito ao número de ISBN, por duas razões: a forma de preenchimento do campo e a opção 

que o SIPAC disponibiliza para localizar o número de ISBN na Biblioteca Nacional. No 

campo do ISBN, existe uma interrogação, que informa como deve ser realizado seu 

preenchimento-  sem espaço e sem hífen. Porém, os usuários não visualizam facilmente a 

informação.  

A confusão de informações se agrava quando o usuário precisa localizar o número de 

ISBN através do link de acesso ao site da Biblioteca Nacional disponibilizado pelo SIPAC. 
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Nesse momento, os docentes se depararam com três tipos de erros frequentes: o site da BN 

não localiza o material informacional pesquisado ou  localiza o material pesquisado e, no 

momento em que o usuário copia a informação do número para o SIPAC, ele não 

desconsidera o hífen ou ainda apresenta erro na hora de confirmar que o usuário não é um 

robô.  

Em relação às palavras que tiveram erros de digitação no momento em que o docente 

realizava uma busca por um material informacional ou preenchia as informações necessárias 

para realizar a solicitação de compras, elas são sinalizadas pelo SIPAC com um sublinhado 

vermelho. “[...], ele aparece sim para que eu conserte nome errado ou um título errado, se está 

faltando um acento. Ele aparece. [...]. Dá para você concertar, botar um sinal que está 

faltando, ou ponto” (D05, 2018); “É possível identificar erros de digitação no momento da 

realização da tarefa, até porque fica em vermelho, então você vê” (D12, 2018). 

Apesar das afirmações acima, a maioria dos docentes não percebeu os destaques 

quando havia erro de digitação. Isso confirma a necessidade de imprimir uma ênfase maior a 

esse recurso e de solicitar que informem as formas de tratamento desses erros para que o 

docente possa resolvê-los. 

Diante dessas situações elencadas, o SIPAC não oferece ao usuário mensagens de 

erro que possam esclarecer possíveis problemas. Ele não apresenta a opção de como o usuário 

poderá resolver o erro para dar prosseguimento ao cadastro de solicitação de compras de 

material informacional. Assim, os docentes declararam: 

 

[O SIPAC] lhe dá umas mensagens de erro que diz que o livro está errado [...] mas 
não lhe diz o porquê” (D08, 2018). 
O SIPAC oferece ao usuário mensagens de erro mas não que possa esclarecer 
possíveis problemas. Porém, ele só faz dizer que não está de acordo. [...]. [Criticou 
dizendo] que estava errado, mas não diz o porquê (D01, 2018). 
Do meu entendimento, as mensagens de erro não são suficientes para a solução do 
problema, exige que o usuário já tenha enfrentado esse problema, procurado outros 
colegas ou o departamento do curso para que lhe dê orientações de como funciona. 
Ou outras vezes entrar em contato com pessoas da biblioteca para que eles 
expliquem qual foi o erro que nós cometemos, [...]. (D03, 2018). 

 

Em resumo, os erros de digitação são apresentados pelo SIPAC, com destaques em 

vermelho, porém não são perceptíveis aos usuários.  Já as mensagens de erro são percebidas, 

porém estas não possuem informações suficientes para que os erros possam ser solucionados. 

 

 

 



138 

6.4.2 Consistência e linguagem 

 

Para um sistema ser considerado consistente, ele “[...] deve apresentar padronização 

em suas ações constituintes. Dessa forma, torna-se consistente e o usuário não precisa 

reaprender a usá-lo a cada ação realizada” (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, p. 12) 

Entendendo que a interface seja um canal de comunicação entre o usuário e o 

SIPAC, buscou-se saber se o docente considerava a interface do sistema agradável para 

realizar o cadastro de solicitação de compra de material informacional. Apesar da metade dos 

respondentes afirmarem ser uma interface agradável, essa interação não corresponde ao 

desempenho deles durante o teste de usabilidade, no qual menos da metade conseguiu realizar 

a maior quantidade de tarefas propostas. Nesse ínterim, enquanto seis participantes 

declararam não considerar a interface agradável, sete não concluíram a maioria das tarefas 

propostas no teste. Apesar disto, os docentes asseveram, 

 

A gente acaba se perdendo um pouco no SIPAC. Ele poderia ter uma interface mais 
atrativa, porque a gente vai e volta, pesquisa em um e outro lugar. Eu não me sinto 
confortável com ele, e isso inibe inclusive de realizar a solicitação de compra de 
material informacional porque a gente pensa no tempo que vai perder, então eu já 
olha o que tem lá (D02, 2018). 
[...] a interface assusta um pouco quando você começa a usar o SIPAC. 
Normalmente, os professores não usam, usam muito pouco. Então toda vez que a 
gente é convidada a entrar no SIPAC é uma novidade, [...]. Quando você compara o 
SIPAC com o SIGAA, devido à falta de uso do SIPAC, ele se torna uma coisa 
assustadora. [...]. Então quando vamos utilizar o SIPAC, as pessoas olham e fazem, 
meu Deus, vamos lá agora entrar nesse danado desse SIPAC (D08, 2018). 
[A interface do SIPAC] não é amigável não, ele afasta você, ele é duro, todo 
quadrado, as pessoas não gostam disso não, elas gostam de formas mais 
arredondadas, ele é muito quadrado, muito chapado. Mas isso é uma impressão 
também de quem se interessa por essa questão de cor, de design, isso me interessa. 
Ele um SIPAC feio, duro quadrado. Mas isso é um problema do SIPAC como um 
todo (D12, 2018). 

 

Outra questão levantada na entrevista foi saber dos docentes se a organização das 

informações na tela foi suficiente para que eles possam realizar a tarefa de cadastro de 

solicitação de compra de material informacional. A despeito dessa organização das 

informações, os docentes apontam: 
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[...] é só ficar atento porque se não você passa despercebido quando tem as 
interrogações ali. Elas têm que ser mais vivas para chamar a atenção da gente (D07, 
2018).  
[...] Claro que não, com relação a essa tarefa que eu fiz, tem o título do livro, o 
subtítulo era pra estar do lado de título, ele está lá embaixo, por exemplo, os autores 
poderiam ficar todos no mesmo lugar, primeiro autor, segundo autor, para você não 
ter aquela confusãozinha de no segundo momento é que escrever isso, então são 
exemplos dessa falta de organização de informação (D08, 2018). 
[...] É descoordenado, por exemplo, título em cima, subtítulo embaixo, poderia ser 
melhor organizado(D09, 2018). 

 

Considerando que o cadastro de solicitação de compras de material informacional 

possui várias telas, que seguem um fluxo, observou-se que, quando questionados sobre a 

organização das informações, os docentes se reportavam à tela de cadastro de material 

informacional novo, isto é, que não existe na base de dados do SIPAC.  

O participante D03 chamou atenção para a confusão percebida no momento de 

finalizar o envio da requisição. “Ele confunde um pouco porque eu penso que ao inserir, eu 

terminei a atividade e encerrei, mas eu acredito que não, deve ter em algum outro local que 

temas opções concluir, porque até então, eu só vi enviar, gravar, são várias opções, [...]” 

(D03, 2018). Confirmando a afirmação de D03, outros participantes também se depararam 

com situação semelhante e falaram: 

 

[...] eu tive a impressão de que eu tenho que passar por várias etapas para então 
chegar ao final da requisição. Você pensa que acabou, e não aparece tipo acabou, 
mas você quando você coloca, aí aparecem às opções concluir, enviar, gravar, tem 
várias opções, certamente quando eu concluí como eu achei que tinha concluído e 
não concluí porque tinha outras etapas. Então deveria deixar mais claro que você 
não concluiu ou alguma coisa assim, de até a própria, a própria tela colocar as etapas 
melhor definidas, etapa um, dois que ainda falta concluir pra poder realmente enviar, 
como um fluxo (D07, 2018). 
 
O SIPAC informa que a tarefa específica de cadastro foi concluída com sucesso, 
mas a solicitação de compra de material informacional não, porque você tem a 
opção de gravar e depois tem a opção de enviar e isso não fica claro (D09, 2018). 

 

Os docentes não consideraram a avaliação da organização das informações no todo. 

Porém, o durante a execução do teste de usabilidade, percebeu-se a forma aleatória e 

desordenada com que eles procuravam caminhar pelas telas, sem notar essa ausência de 

fluidez. Isso reflete na consistência das tarefas, que, segundo Machado (2010, p.38), requer 

“uma sequência de ações semelhantes, que supostamente possam ter resultados semelhantes.”. 

A linguagem é outro princípio que busca imprimir uma consistência ao sistema, pois 

baseia-se na concepção de uma linguagem única utilizada pelo sistema buscando padronizar 

os termos empregados para estabelecer uma melhor compreensão para o usuário. 
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Anteriormente, a linguagem do SIPAC foi apontada como sendo uma barreira que 

influenciava a realização da tarefa, por dois motivos: existência de termos técnicos utilizados 

na área de Biblioteconomia e, devido à divergência de terminologia empregada no SIGAA e 

SIPAC, se referem a mesma ação dentro dos sistemas. 

Exemplos de comentários dos docentes durante a entrevista que embasaram os 

apontamentos são: 

 

Eu tive dificuldade. Às vezes aparece algum termo muito técnico (D05,2018). 
 
É uma coisa muito técnica, no sentido de que o bibliotecário que teria mais 
facilidade. [...], de certo modo, é de fácil entendimento, mas é uma linguagem muito 
técnica. Por exemplo, estamos acostumados a colocar a entrada do autor pelo seu 
sobrenome, naquela hora na primeira vez eu botei o sobrenome, depois eu botei o 
nome completo do autor, isso deveria no tutorial dizendo qual era a maneira que 
você deveria colocar (D06, 2018). 
 
A linguagem utilizada não é de fácil entendimento. Por exemplo, a questão do 
número de ISBN, eu não sabia o que significava esse símbolo porque eu não sou da 
biblioteca, então eu não sei o que significa. É uma parte bem técnica (D07, 2018). 
 
A linguagem utilizada não é de fácil entendimento. Inclusive a linguagem até muda 
porque quando você vai pro SIGAA ele coloca lá, compra de livro, aí quando você 
vai pro SIPAC é requisição de material informacional, a linguagem já é outra, e você 
já vem do SIGAA procurando compra de livros. A dificuldade está envolvendo a 
linguagem e realmente essa linguagem é bem diferente. A linguagem do SIPAC é 
muito técnica e aí como as pessoas não tem o hábito de usar ai quando vão usar fica 
difícil. (D08, 2018). 

 

A mudança de terminologia do SIGAA para o SIPAC se confirma como sendo um 

entrave para a realização do cadastro de solicitação de compra de material informacional. O 

docente que, ao buscar no SIGAA a tarefa de “Compra de livros”, é direcionado para o 

SIPAC, prontamente busca encontrar qualquer link que se assemelhe à linguagem encontrada 

no SIGAA, o que, na realidade, não ocorre.  

 

6.4.3 Feedback 

 

No contexto da usabilidade, o feedback ocorre quando o sistema fornece ao usuário 

respostas por meio de mensagens, por exemplo, ao final de cada ação realizada (VECHIATO; 

VIDOTTI, 2012, p. 12). 

A maioria expressiva dos docentes afirmou que o SIPAC informa que a tarefa foi 

concluída com sucesso: “Ele tem uma mensagem, tarefa realizada com sucesso em verde, eles 

informam isso” (D07, 2018); “Até o momento de inserir o material ele aparece em verde que 

foi inserido, e também no final para confirmar o que eu inseri” (D03,2018). Um docente, no 



141 

entanto, disse não ter certeza de ter visto a mensagem de item inserido tampouco se tarefa 

havia sido concluída com sucesso. Isso chama atenção para a necessidade de imprimir maior 

destaque ao feedback fornecido pelo SIPAC. 

Os entrevistados sentiram a ausência de feedback do SIPAC após realizado o 

cadastro de solicitação de compra de material informacional. Para eles, seria importante que o 

sistema oferecesse uma mensagem informando se o material foi ou não aceito para ser 

adquirido.  

 

[O SIPAC deveria] fornecer algum feedback, inclusive de que o material 
informacional já existe, se foi adquirido e se encontra na biblioteca, da mesma forma 
quando a aquisição desse material fosse negada, fosse enviado algum tipo de 
mensagem pelo SIGAA, justificando a razão (D04, 2018).  
O problema é que quando nós solicitamos a compra de livro, as vezes observamos 
que aquele livro não foi contemplado para ser comprado pela biblioteca, mas como o 
SIPAC não dá informação sobre esse pedido, a gente fica na dúvida se o livro não 
foi comprado porque outro professor pediu, e então atenderam o pedido de outro 
professor e não atenderam o seu. Ou não atenderam o seu porque são poucos alunos 
que vão utilizar esse livro ou já tem livros suficiente para biblioteca. Aí o que 
acontece, eu peço no semestre o livro, não sou atendido, eu peço de novo no outro 
semestre, não sou atendido, eu peço de novo no outro semestre. Ora, eu estou 
repetindo meus pedidos porque não fui atendido, mas eu não sei o porquê de não ter 
sido atendido. Então o SIPAC deveria dar uma resposta, se atendeu, se não atendeu, 
porque não atendeu. Porque se não vai atender mais aquele meu pedido, eu passo a 
pedir outro livro, não vou mais pedir aquele já que não será atendido por algum 
motivo administrativo. Então, faltam as respostas para os professores que pedem o 
livro e isso faz com que eles fiquem cansados e não queiram no semestre seguinte 
pedir mais porque não tem resposta do SIPAC. [...]. O que eu posso dizer é que 
como professor e como outros professores que eu conheço, estamos tendo muita 
dificuldade para pedir livro novo, os professores estão se repetindo pedindo livros 
atualizados que já existem no SIPAC de bibliotecas, porque não se consegue 
cadastrar um livro novo (D03, 2018). 

 

As falas acima chamam atenção para a compreensão do fluxo do processo, que não 

está muito claro, e para a maior deficiência apontada, que é a ausência de um feedback 

relacionado à aceitação ou à recusa dos materiais informacionais indicados para compra. 

 

6.4.4 Fácil aprendizado 

 

O fácil aprendizado acontece quando “O novo usuário de um sistema e/ou o usuário 

num sistema reestruturado, busca usá-lo com frequência. Portanto, deve ser fácil de usar a 

partir de interface intuitiva” (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, p. 13). Dessa forma, nove 

docentes consideraram que o SIPAC não encorajava a realizar a tarefa, por razões como as 

que estão expostas a seguir: 
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[...] Precisaria ter no mínimo uns menus a mais com umas ajudas mais interativas, 
porque vai tomando o seu tempo. Realizar a tarefa toma muito tempo, então, claro 
você tem que reservar um tempo para fazer isso, mas ela não é estimulante. Se você 
tem muitos livros para comprar, então você tende a desistir. [...]. Sinceramente 
poderia de fato ser mais interativo, ser mais estimulante, de você inclusive pesquisar 
outras coisas, mas é enfadonho (D06, 2018). 
O SIPAC não encoraja a realizar a tarefa, não. Porque primeiro você tem um 
percurso que não é tão fácil de descobrir esse caminho. Você tem que colocar muitas 
informações da obra. Então isso é uma reclamação generalizada para você fazer essa 
solicitação de compra de material informacional, [...]. (D11, 2018). 
Não, o SIPAC não encoraja a realizar a tarefa, porque é essa dureza mesmo da 
linguagem visual. Talvez se tivesse uma linguagem mais visual, se ele me mostrasse 
a capa do livro, que me auxiliasse um pouco mais, [...]. Uma livraria virtual de 
alguma forma, e você ver o livro, a capa tem uma linguagem que lhe atrai, que lhe 
atrai de alguma forma, [...]. Então se ele se comportasse mais como a interface de 
uma livraria que pudesse remeter você para as livrarias já conveniadas, [que] me 
permitisse fazer uma busca como se eu tivesse numa livraria comprando livro, seria 
maravilhoso e mais interativo. Falta isso, cor, essa coisa agradável para eu me sentir 
comprando um livro, e não alimentando um SIPAC burocrático, preenchendo fichas, 
eu me sinto preenchendo fichas. Não é aquela coisa gostosa quando eu estou 
comprando livros, que eu posso ir a várias livrarias, comparar preços, e é sites de 
comparação de preços, é isso que falta, a linguagem mais da loja virtual, mas não sei 
se isso é viável (D12, 2018). 

 

A questão estática do próprio SIPAC fez com que os docentes concordassem, por 

unanimidade, que se sentiam desestimulados a utilizá-lo. Contudo, D04 afirmou que a 

familiaridade e a proximidade com a área de Biblioteconomia contribuíram para que o 

cadastro de solicitação de material informacional fosse concluído: “Sim, o SIPAC encoraja a 

realizar a tarefa.”. Ele não é difícil, não sei se é por que como eu sou da área, se isso tem 

algum fator que influencia, mas eu não senti dificuldade em fazer as atividades (D04, 2018).  

Outros entrevistados fizeram referência à questão da familiaridade com o SIPAC e 

complementaram que “o acesso não é óbvio, não é intuitivo, você pode entrar em cada uma 

das várias opções e aí você acaba perdendo tempo. Para um primeiro acesso ele não é fácil” 

(D10, 2018). Os docentes asseveraram: 

 

Poderia ser desde que você facilite o aceso ao número de ISBN, desde que você 
esclareça como entrar e entrar mais uma vez, várias vezes, então não teria problema. 
Mas a tendência é se eu passar um mês sem entrar, eu vou esquecer o caminho. 
Teria que ter alguma coisa lá, alguma chamada talvez, explicando como proceder e 
pronto, tu não precisa decorar porque você só ia entrar digamos, no início do 
semestre, entre um semestre e outro. Então a possibilidade de você perder essa 
informação, de você esquecer o caminho é muito grande. Porque uma coisa é o 
SIGAA que você entra todo dia, o email que você entra todo dia, outra coisa é um 
SIPAC que você entra de seis em seis meses, tem que ter uma janela explicativa de 
acesso, como um tutorial, uma ajuda, porque você só vai entrar uma vez no semestre 
provavelmente que é quando os professores vão renovar os materiais. Durante o 
semestre os professores certamente vão anotar, ah esse livro é interessante, vou 
indicar no próximo semestre, mas aí ele só poderia cadastrar depois (D04, 2018). 
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[...] porque o que vai dar desenvoltura é o uso, mas para um primeiro usuário ele 
assusta. Se a pessoa realmente não tiver com vontade, de aprender a usar, ele vai 
oferece barreira. Ele não é autoexplicativo ainda (D12, 2018). 

 

Em suma, o SIPAC não possui interatividade com o seu usuário, e esse fato se reflete 

na pouca familiaridade com o sistema. Devido ao SIGAA ser uma ferramenta mais utilizada 

pelos docentes, seu desempenho desta aumenta quando comparado ao do SIPAC, que é pouco 

utilizado por alunos e docentes. 

 

6.4.5 Visibilidade 

 

Para que exista visibilidade em um sistema de informação, “os usuários devem 

encontrar no sistema informações facilmente perceptíveis e claras” (VECHIATO; VIDOTTI, 

2012, p. 13). Assim, foi solicitado aos docentes que avaliassem se era possível identificar se 

as informações disponibilizadas no SIPAC estavam organizadas de forma que fossem 

facilmente identificadas. 

A maioria dos entrevistados foi unânime em afirmar que não era fácil localizar as 

informações no SIPAC. O problema mais apontado por eles foi localizar o número de ISBN e 

o link de acesso à tela de cadastro de solicitação de compra de material informacional. Esses 

empecilhos também foram percebidos durante o teste de usabilidade, em que os participantes 

tiveram seu desempenho prejudicado ao se depararem com tal barreira.  

Com relação ao número de ISBN, os docentes declararam que, “Se você põe o título 

do livro e ele está cadastrado, ótimo, mas se ele não existir, você vai buscar esse número de 

ISBN e você não consegue, você se desespera e sai do SIPAC” (D10, 2018) e “[...] aquela 

parte do número de ISBN é um abismo” (D08, 2018).  

D06 (2018) complementa, 

 

As informações do SIPAC não estão organizadas para que a tarefa seja facilmente 
identificada. Eu fui por uma lógica. Bom tem biblioteca, requisições, e fui passando 
o mouse e indo atrás. [...]. Então, você entra na biblioteca no SIGAA, depois ele já 
vai para o SIPAC, tudo bem que você possa entrar direto pelo SIPAC, mas porque 
que pelo SIGAA você não consegue fazer a requisição ou a indicação. 

 

Como apontado pelos docentes no questionário, o SIGAA é o sistema mais acessado 

por eles. Assim, sua habilidade em manuseá-lo faz com que os docentes acessem primeiro o 

SIGAA, para obterem o acesso ao link de cadastro de solicitação de compra de material 
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informacional. Ao chegarem ao SIPAC, eles conseguem encontrar com facilidade a opção 

para solicitar a compra de materiais, conforme afirmaram: 

 

Devido a minha atividade ser muito mais voltada para o uso do SIGAA, então 
quando a tarefa foi direcionada para o SIPAC, eu encontrei mais dificuldade, mas 
em princípio não foi direto a aba requisição, [...]. Eu fui para outra aba e que não 
tinha função específica, fui tentar procurar em outra aba, até que eu encontrei o que 
seria o caminho para chegar à parte da aquisição. Pensando pelo SIGAA que tem um 
módulo biblioteca e lá tem aquisição de livros, foi fácil, então considero que as 
informações do SIGAA estão organizadas para que a tarefa seja facilmente 
identificada. Porém, a partir do momento em que foi direcionado para o SIPAC já 
não foi tão fácil. Nos dois primeiros segundos eu não encontrei dentro das abas do 
SIPAC aonde poderia estar a solicitação, a única coisa que eu entrei numa das abas 
que eu vi que tinha livros da unidade, aí eu pensei, aqui não é a solicitação, foi 
quando eu fui na aba de requisição que eu consegui me encontrar. (D04, 2018). 
 
Primeiro para chegar ao SIPAC, na opção de compra de material informacional, é 
complicado. Eu entrei pelo SIGAA, depois fui para o SIPAC, depois portal 
administrativo, depois requisições. Seria muito bom que quando eu apertasse no 
SIPAC, depois em bibliotecas, e fosse requisitar compra de material informacional, 
fosse direto para página aonde eu vou fazer a requisição de livro e não ficar 
passeando no SIPAC até chegar lá. Foi essa a dificuldade que eu tive. (D03, 2018). 

 

O fato de não existir um link de acesso direto à tela de solicitação de compra de 

material informacional faz com que os docentes fiquem navegando pelas abas do SIPAC 

buscando localizar o link correto. “A gente tem que entrar nas abas e sair pesquisando, aí a 

aba já gera outra aba, e quando a gente vai para outra aba e a gente sai e aí tem que voltar tudo 

de novo. Tem que ter muito prumo ali até você chegar ao que você quer solicitar. É ruim.” 

(D07, 2018); “Eu fui para uma outra aba e que não tinha função específica, eu fui tentar 

procurar em uma outra aba, até que eu encontrei o que seria o caminho para chegar na parte 

da aquisição” (D04, 2018). 

Quando o usuário está habituado no uso do SIPAC, ele ainda consegue localizar o 

link de acesso. “Para mim é fácil porque eu já sou usuária habitual do SIPAC, mas eu acredito 

que o sucesso foi pela minha familiaridade com o SIPAC” (D12, 2012). Ademais, todos 

concordaram que deveria existir um link mais visível, visto que participar desse processo é 

importante para o curso e para a UFRN. “Achei muito esquecido, até porque a tarefa de 

compra de livros é de responsabilidade de todos os professores, deveria está no SIGAA numa 

aba bem especial” (D07, 2018). 
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6.4.6 Priorização da funcionalidade e da informação 

 

Segundo Vechiato e Vidotti (2012, p. 13), “para que o sistema seja útil e funcional, é 

preciso que ele amenize a estética que usa apenas para atrair o usuário e não conta com 

informações claras e precisas”. Isto é, o sistema precisa ter, além de uma linguagem visual 

harmônica, funcionalidade. 

A princípio, buscou-se saber a percepção dos docentes em relação à existência de 

uma quantidade mínima de informacões e ainda se estas eram suficientes para a realização da 

tarefa. A maioria dos entrevistados afirmou perceber que existia uma quantidade mínima de 

informações a serem preenchidas durante a tarefa, porém elas não eram suficientes para sua 

realização. A despeito disto, os entrevistados comentaram: 

 

Existe uma quantidade mínima de informações para que a tarefa seja realizada, por 
exemplo, tem alguns campos que são obrigatórios. Então para esses que são 
obrigatórios não tem jeito, você tem que preencher, e da forma correta, ou o seu 
pedido para aquele livro não seguirá adiante (D01, 2018). 
Existe uma quantidade mínima de informações para que a tarefa seja realizada, mas 
ela precisa ser mais clara, deve ser melhor organizada na tela. Talvez mudando cor, 
fazendo piscar, alguma coisa que chame atenção para você ir direto ali e não ter que 
buscar outro caminho (D10, 2018). 

 

Outros entrevistados não consideraram que houvesse uma quantidade mínima de 

informações, mas sim uma quantidade de informações obrigatórias para o preenchimento do 

cadastro de solicitação de material informacional e acrescentaram que elas eram demasiadas. 

Assim expressaram: 

 

Não existe uma quantidade mínima de informações para que a tarefa seja realizada. 
Não que a gente saiba. Existem informações obrigatórias, por exemplo, o número de 
ISBN, que a gente tem que ir a uma outra página para buscar. No entanto, a página 
que às vezes ele sugere para consultar não é uma página válida que te ajuda a 
recuperar o número de ISBN (D09, 2018). 
Quando a livraria não está cadastrada, a gente não consegue pedir o livro. Já passei 
por isso, quero pedir um livro, se a livraria não está cadastrada que é só a BCZM 
que faz, consigo pedir o livro. E isso é irritante, porque às vezes você quer trazer 
uma livraria nova, um livro novo, algo inovador e você não consegue. Então ele me 
barra, eu só consigo pedir de quem está cadastrado [...] (D12, 2018). 
 
[...] complicado porque você preenche muitas informações que poderiam ser mais 
resumidas como colocar nome do autor, título do livro e a quantidade. Mas você tem 
que preencher o número de ISBN. Tudo bem que eu sei que é importante, mas, às 
vezes, você não tem o número de ISBN. É muita coisa para informar, mas pelo que 
eu vi, você com o nome do autor e o título do livro você consegue fazer o pedido, 
caso o livro esteja cadastrado. Se não tiver cadastrado eu tenho que cadastrar. 
Pronto, aí é complicado. [...] Eu achei complicadas porque é muita informação para 
preencher. Muita informação. (D05, 2018). 
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Até que tem informação demais e isso acaba atrapalhando. [...] Porque veja o tempo 
que eu gastei para ir atrás das informações, desestimula o professor a pedir. Tem 
campo demais, peca pelo excesso aqui, e aí isso lhe atrapalha, apesar de que tem 
destaques para dizer quais são os campos obrigatórios (D06, 2018) 
Você tem que colocar muitas informações da obra. Então isso é uma reclamação 
generalizada para você fazer essa solicitação de compra de material informacional, 
porque você tem que pôr muitos detalhes do livro, de preço, que vai te direcionar 
para outro canto, para poder saber o preço. Então não basta dizer que você precisa 
do livro, você precisa saber de outras informações que são muito técnicas, mas que 
são informações necessárias que você tem que colocar. Então, eu não sei como é que 
resolve isso, mas sei que é o sobretrabalho. Se uma tarefa, por exemplo, a gente 
dispor de uma informação da bibliografia, da referência, não é suficiente para você 
efetuar uma solicitação e nós trabalhamos com a referência. Então se pudesse 
colocar a referência e isso bastasse, então a tarefa seria mais tranquila. Você perde 
muito tempo nessa história de busca de preço e de número de ISBN (D11, 2018). 

 

Apesar de alguns docentes considerarem que a quantidade mínima é satisfatória, o 

que não lhes agrada é o fato de eles não conseguirem todas as informações necessárias para 

realizar o cadastro de solicitação de compra de material informacional no SIPAC. Eles 

precisaram acessar outros meios de comunicação para obterem as informações necessárias e, 

assim, concluírem a tarefa. 

Exemplo disso está no fato de que, além do número de ISBN, já citado aqui, o 

docente precisa fornecer o preço do livro. Nas duas situações, é necessário sair do SIPAC e 

realizar uma pesquisa na internet para obter as informações necessárias. Porém, poucos 

compreendem que o número de ISBN é uma informação obrigatória e necessária para realizar 

o cadastro de solicitação de compra de material informacional, por ele ser o registro de 

identificação da obra. Ademais, o preço do livro também é uma informação obrigatória, mas 

não é considerada necessária. O preenchimento ou não deste campo não causa impedimento 

para a conclusão da tarefa. Assim, D02 (2018) afirmou que: 

 

Seria importante a gente conseguir acessar de forma mais fácil o preço, deveria ter 
algo que remetesse a essa consulta de preço, porque para fazer isso eu tive que abrir 
um site de editora, eu tive que ir lá ao site, copiar, colar, já que essa informação é 
importante para o SIPAC. Até porque não sou eu que tenho que saber o preço do 
livro. Não me cabe ter o preço médio do livro. Deve ter outra forma, ou então se o 
SIPAC está programado para pensar na questão da pesquisa de preço, porque talvez 
seja isso, talvez o SIPAC tenha sido montado para pensar na pesquisa de preço, 
então ele tinha que ter um link que fizesse com que a gente pudesse fazer essa 
pesquisa de preço diretamente.  

 

Outro critério de investigação da priorização da funcionalidade e da informação foi 

saber se o docente observara a ausência de alguma informação que ele considerasse 

importante ser contemplada pelo SIPAC. 
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Nesse caso, os entrevistados apontaram como lacuna informacional a falta de opção 

de escolha da biblioteca para alocar os materiais informacionais sugeridos para compra. 

Exemplo de comentário de docente ao se referir às informações ausentes foi o seguinte:  

 

A outra informação ausente que pudesse ser contemplada pelo SIPAC e que eu 
identifiquei foi o local para alocar esse livro que eu indiquei. É importante porque, 
por exemplo, no meu caso eu posso pedir para setorial e assim eu não sei para onde 
o meu livro vai (D02, 2018). 
 

A questão de existirem bibliotecas setoriais próximas ao seu ambiente laboral faz 

com que o docente deseje solicitar para estas.  

 

6.4.7 Ajuda 

 

Para avaliar a variável de ajuda, o SIPAC deve se comportar, de maneira a “[...] 

fornecer módulos de ajuda para auxiliar os usuários em seu uso” (VECHIATO; VIDOTTI, 

2012, p. 13). A partir dessa definição, buscou-se conhecer como os docentes avaliavam o 

recurso de ajuda do sistema. 

Primeiramente, buscou-se saber se o SIPAC oferecia ao usuário instruções de como 

proceder para realizar o cadastro de solicitação de compras de material informacional A 

maioria dos entrevistados afirmou que o sistema não disponibilizava recurso de ajuda. Tal 

afirmação se confirmou durante o teste de usabilidade, em vários momentos como:  

• quando buscava localizar o link de acesso à tela de cadastro de solicitação de 

material informacional; 

• quando a editora não estava cadastrada;  

• quando o número de ISBN apresentava erro; 

• o de preencher os campos na tela de cadastro de um novo material 

informacional. 

Os docentes reconheceram que o SIPAC não oferecia instruções de como proceder 

para realizar a tarefa ao usuário. E acrescentaram: “Eu faço na intuição, seria muito bom que 

tivesse um passo a passo para a gente fazer” (D02, 2018); “Deveria ter um passo a passo, um 

manual, que esclarecesse para o professor como ele pedir o material e nesse manual incluir até 

as dificuldades e onde está a solução. Isso facilitaria muito para os professores na hora de 

fazer a requisição” (D03, 2018); “Falta um tutorial para nos ajudar” (D07, 2018); “Tem 
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alguns textos introdutórios, às vezes esclarece um pouco, mas eu desconheço a existência um 

tutorial para isso, para a compra de material informacional” (D11, 2018). 

Apesar disso, poucos docentes reconheceram a existência de instruções básicas de 

como proceder para realizar a tarefa. Eles as definiram como sendo básicas e superficiais, que 

não direcionavam a resolução do problema: “O SIPAC oferece ao usuário instruções de como 

proceder para realizar a tarefa, minimamente ele me oferece” (D12, 2018); “O SIPAC oferece 

ao usuário instruções de como proceder para realizar a tarefa, sendo elas as mais básicas. As 

informações não são muito abrangentes, elas são muito objetivas em relação a aquela tarefa 

específica” (D09, 2018). 

Sobre a disponibilidade de canais de comunicação, número de contato e link de e-

mail da central de contato, os resultados mostraram respostas bastante diversificadas. Para 

fins de contextualização, se faz saber que a referência ao número de contato e ao link de e-

mail da central de contato deve corresponder aos canais de comunicação do Setor de Compras 

da BCZM, devido a este ser o setor específico para o recebimento e a avaliação dessas 

demandas de materiais informacionais da UFRN.  

Assim, alguns docentes disseram que não existiam canais de comunicação durante a 

execução das tarefas: “Não tem, eu não vi, não sei se é porque eu passei rapidamente, mas eu 

não vi nenhum canto que você pudesse entrar em contato, tirar dúvidas. Não tem nenhuma 

aba, que você vá lá e clica e possa esclarecer sua dúvida” (D05, 2018). “Eu não me lembro de 

ter visto o número de contato e link de e-mail da central de contatos. “Eles não estão 

disponíveis” (D10, 2018). 

Outros docentes afirmaram ter visto o número de contato e o link de e-mail da central 

de contatos. Destes que sinalizaram ter visualizado a informação, percebeu-se que, ao 

responderem essa questão, confudiram o link de ajuda do SIPAC com o link de ajuda do Setor 

de Compras da BCZM: “Está, a gente consegue falar com a superintendência de informática. 

Mas o de compras da biblioteca, aí dá trabalho de achar. Eu não vi” (D11, 2018). 

Ainda com relação aos docentes que responderam positivamente à questão, eles 

afirmaram que o número de contato e o link de e-mail do Setor de Compras da BCZM 

aparecia, mas apenas em um único momento, quando havia a necessidade de cadastrar um 

livro novo. “Eu vi quando não tinha editora e era necessário cadastrar” (D08, 2018). Além 

disso, os docentes declararam que a informação estava mal sinalizada: “Eu vi lá em cima, só 

bem pequeno e mal distribuído que eu nem tinha prestado atenção nele porque não foi 

chamando a minha atenção para isso” (D07, 2018). Por fim, eles questionaram a eficiência 

desse atendimento.  
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Apareceu um contato aqui onde tem os livros das editoras não cadastradas, você liga 
para central, a central de compras da biblioteca você pode pedir informação. Outra 
coisa, até que ponto esse número vai atender a quantidade de pessoas que possa está 
ligando (D06, 2018). 
Aparece um telefone lá, mas com certeza não terá a resposta de imediato, naquele 
momento em que os professores estão realizando a requisição do livro. Se não deu 
certo naquele momento, ele pode até mandar um pedido de ajuda, mas ele já vai 
suspender aquela atividade para fazer outra coisa e os prazos para pedir livros são 
bem curtos. Então é possível que aconteça de o professor não conseguir realizar o 
pedido e ficar por isso mesmo, sem concluir a solicitação (D03, 2018). 

 

Os resultados revelaram que os docentes percebem o contato do Setor de Compras da 

BCZM em um único momento, que é quando o usuário precisa cadastrar um livro novo que 

não exista na base de dados do SIPAC, mas acham que deveria aparecer em todas as telas 

como um recurso de ajuda mais facilitado e com maior destaque. Isso imprimiria maior 

visibilidade da opção de ajuda e poderia oferecer ao usuário uma maior sensação de 

segurança. 

 

6.4.8 Atalhos 

 

“O sistema deve fornecer caminhos mais rápidos que agilizam a interação dos 

usuários mais experientes” (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, p. 13). Nesse sentido, era 

esperado que o SIPAC fornecesse ao usuário mais experiente, isto é, aquele que possui maior 

familiaridade com o sistema, caminhos mais rápidos às funcionalidades. 

De início, procurou-se saber se o docente conhecia alguma opção para acesso rápido 

à tela de cadastro de solicitação de compras de material informacional. Os docentes foram 

unânimes em afirmar o desconhecimento dessa opção e ressaltam: “[...] o SIPAC não oferece 

nenhuma opção de acesso rápido para a tela de cadastro, se existe, alguns colegas podem ter 

conhecimento, mas eu realmente não tenho. [...]” (D03, 2018); “Eu preciso primeiro saber o 

caminho porque não tem nenhum link no SIPAC que me dê uma pista de onde é para clicar” 

(D02, 2018). 

No questionário aplicado, os participantes declararam fazer uso efetivo apenas do 

SIGAA. Tal afirmação pôde ser confirmada no teste de usabilidade, quando a maioria deles 

revelou pouca familiaridade com o SIPAC: “Porque uma coisa é o SIGAA que você entra 

todo dia, o e-mail que você entra todo dia, outra coisa é o SIPAC que você entra de seis em 

seis meses. [...]. A tendência é, se eu passar um mês sem entrar, eu vou esquecer o caminho” 
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(D10, 2018); “Eu consigo desenrolar muita coisa, mas a dificuldade é porque não é um 

sistema que eu esteja usando em meu cotidiano” (D11, 2018). 

Pode-se afirmar, portanto, que os participantes dessa pesquisa não se consideravam 

usuários experientes do SIPAC, porém a possibilidade de existir uma opção de atalho agradou 

aos entrevistados, conforme eles comentaram: “O SIPAC não oferece a opção de acesso 

rápido para a tela de cadastro, mas seria maravilhoso um botão de compre aqui, solicite aqui, 

é tão fácil fazer isso” (D12, 2018); “Seria muito bom que quando eu apertasse no SIPAC, 

depois em bibliotecas, requisitar a compra de material informacional, e fosse direto para 

página aonde eu vou fazer a requisição de livro e não ficar passeando no SIPAC até chegar lá” 

(D03, 2018). 

Nesse contexto, Nielsen e Loranger (2007) afirmam que a dificuldade do usuário 

encontrar o que se deseja, de navegar pelas páginas e menus ou o fato de ficar perdendo 

tempo tentando entender uma interface espantam-no, fazendo-o buscar opções mais intuitivas 

e agradáveis. 

 

6.4.9 Baixo esforço físico 

 

Uma das categorias estabelecidas para avaliar a usabilidade é o baixo esforço físico. 

Isso significa que “O sistema deve permitir que o usuário não se sinta cansado ao realizar 

tarefas repetitivas, manipulações complexas, etc.” (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, p. 13). 

Assim sendo, os docentes foram questionados se conseguiam digitar os dados de 

entrada rapidamente durante a execução da tarefa. Por exemplo, se, nos campos de busca do 

material informacional ou nos campos da tela de cadastro de um novo material informacional, 

eram apresentadas sugestões dos materiais já cadastrados na base de dados do SIPAC, de 

acordo com as suas necessidades de informação. 

A maioria ressaltou que o SIPAC não oferecia a opção de digitar os dados de entrada 

rapidamente e outros, que o sistema atendia parcialmente esse quesito: “eu não consigo digitar 

os dados de entrada rapidamente. Eu vou ter que cadastrar tudo, o nome do autor, o título do 

livro, preencher cada campo desses. [...].” (D05, 2018); “[...] eu não consigo digitar os dados 

de entrada rapidamente, exceto na editora, só foi essa, que tem a opção quando eu vou 

digitando as palavras.” (D08, 2018); “Na busca não, às vezes na editora já tem, no campo das 

editoras cadastradas às vezes aparece, mas nas opções de título e outras informações, de autor, 

também não aparece” (D11, 2018). 
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A assertiva de D08 (2018) chama a atenção para a questão da possibilidade do 

autopreenchimento, ao que D12 (2018) complementou: “seria muito interessante que durante 

a digitação das informações tivesse um autopreenchimento, aí me evitava ir buscar se ele 

existe porque aí quando ele autopreenchesse eu saberia que tinha.” 

Através do discurso dos participantes, percebeu-se a necessidade de facilitar o 

preenchimento dos campos por meio da opção de autopreenchimento ou autossugestão, que 

auxilia na escolha da informação durante a tarefa. 

Buscou-se também saber se os docentes avaliavam como sendo rápido o tempo de 

resposta para executar a tarefa. Alguns entrevistados consideraram rápido o tempo de 

resposta. Porém, percebeu-se que esses mesmos participantes, ao realizarem o teste de 

usabilidade, não executavam a tarefa de cadastrar um novo material informacional, que é a 

tarefa que demanda mais tempo do usuário. Assim, afirmou D03 (2018): “[...] no caso de 

material já cadastrado na universidade a resposta é rápida. Você consegue rapidamente 

colocar as informações, realizar a solicitação e encerrar o processo. A demora que quando eu 

tenho um livro novo.” 

Nesse ínterim e considerando que o tempo de resposta para a execução da tarefa é 

mediado, pois depende das informações que o usuário tenha disponível em mãos e de suas 

estratégias de como buscá-las, D09 (2018) revelou: 

 

O tempo de resposta para executar a tarefa vai depender da quantidade de 
informações que eu tenho sobre o livro, por exemplo, se é um livro que eu já tenho o 
número de ISBN a coisa funciona mais rápido. Mas se eu tiver que buscar o número 
de ISBN fora não, se eu tiver que fazer a consulta no acervo antes também para ver 
se, às vezes é melhor não ter no acervo é mais rápido porque eu já passo para etapa 
seguinte, se tiver no acervo eu tenho que ver a quantidade que tem, onde que está, 
então tudo depende de qual o título que eu estou pedindo. (D09, 2018). 

 

Outros participantes não consideraram como sendo rápido o tempo de resposta para 

executar a tarefa. Assim, eles declararam que “O tempo de resposta para executar a tarefa não 

é rápido. Veja o tempo que eu precisei gastar para fazer essa tarefa. É muito tempo” (D06, 

2018); “[...] Ele é longo, ele é maçante. Todo processo ele é muito maçante. Não é um 

processo que saiba aproveitar o pouco tempo que a gente quer dispor para fazer essa tarefa. 

Então tem que ser uma coisa bem simples, bem rápida, bem fácil de concluir” (D07, 2018). 

Pela fala dos docentes, percebe-se que a maior dificuldade enfrentada por eles 

correspondia às informações de que necessitavam para realizarem a tarefa: 
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O número de ISBN é importante, mas a gente também tem que ir atrás? Eu me 
lembro na época quando eu fiz o pedido, meu Deus, eu tive que cadastrar tudo, por 
isso demorou um muito tempo. Eu cadastrei todos os livros, o número de ISBN, 
agora eu me lembro do ano, se era terceira edição, as vezes eu não tinha informação 
e tinha que ir na internet. Quer dizer eu vou tirar um dia todo para fazer isso, com 
aula para preparar, prova para corrigir.  Porque veja o tempo que eu gastei para ir 
atrás das informações, desestimula o professor a pedir. (D05, 2018). 
 
O tempo de resposta para executar a tarefa não é rápido. Poderia ser mais rápido. 
Mas pela quantidade de informações que a gente precisa inserir. Para ser algo mais 
ágil precisava ser mais simplificado a quantidade de informações que a gente tem 
que pôr. (D11, 2018). 

 

Durante a análise do princípio do baixo esforço físico, questionou-se aos docentes se 

o número de etapas (telas) para realizar a solicitação de material informacional para compras 

era adequado. A maioria declarou que não, que era demasiado: “O número de telas para 

executar a tarefa não é adequado, inclusive porque a gente não fica só na tela do SIPAC. Tem 

que abrir outras telas.” (D02, 2018); “[...] mas você ainda tem que percorrer um caminho 

meio longo para chegar à tela de solicitação de compra de material informacional” (D05, 

2018). Outros entrevistados complementaram: 

 

O número de telas para executar a tarefa não é adequado. No momento que eu abro a 
página para a solicitação de compra de material informacional, [...] eu sempre 
começo pelo SIGAA, digito login e senha, depois tenho que acessar o SIPAC, login 
e senha, depois tenho que saber qual é todo o caminho para chegar a tela de 
requisição. Então até chegar esse ponto, eu dependo do SIPAC que demora alguns 
minutos somente para chegar a página de solicitação de compra de material 
informacional. (D03, 2018). 
 
O número de telas para executar a tarefa não é adequado. Se fosse na primeira 
página seria melhor. [...] mas aquela primeira tela dá uma falsa impressão de que só 
existe aquela, ou seja, você só vai preencher título do livro, nome do autor ou 
número de ISBN e quando você se depara com a situação de que você vai preencher 
uma outra tela, com uma quantidade maior de metadados, isso daí nos deixa um 
pouco agoniados tendo em vista o tempo. 

 

Considerando a análise do SIPAC para o princípio do baixo esforço físico, pode-se 

afirmar que os principais problemas estão realacionados à ausência da opção de 

autopreenchimento/autossugestão, à ausência e/ou ao excesso de informações necessárias para 

completar a tarefa e ao demasiado número de telas para realizar o preenchimento dos campos 

e das ações. Outro fator detectado e que é inerente aos problemas citados foi a questão do 

tempo, necessário para se preencherem todas as informações. 
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6.4.10 Reversão de ações 

 

Vechiato e Vidotti (2012, p. 13) afirmam que o princípio de reversão das ações 

compreende que “as ações dentro do sistema devem ser reversíveis, encorajando os usuários a 

explorá-lo.” Nesse aspecto, quase a maioria dos entrevistados apontou não ter dificuldades 

para reverter as ações realizadas no SIPAC.  

Exemplos de comentários dos usuários durante a necessidade de desfazer alguma 

ação foram: “Eu considero fácil desfazer uma tarefa. Se você quer excluir um livro você vai à 

cesta de lixo, clica, ele já exclui automaticamente aquele livro que você não quer mais” (D01, 

2018); “[...]. Eu não achei difícil porque a partir do momento em que você cadastra 

automaticamente ele gera para você aquela quantidade de livros que você cadastrou e com 

certeza tem um lugar que possibilita a remoção daquele item” (D04, 2018). 

Porém, percebeu-se que, ao responderem a essa pergunta, os participantes avaliaram 

somente a função de excluir o material informacional inserido como indicação para compras. 

Sobre isso, D03 (2018) declarou: 

 

É fácil desfazer uma tarefa. Eu observo que, no SIPAC, uma vez que a gente insere 
o livro, aparece para você uma cesta de lixo. Acredito que quando apertar nessa 
cesta de lixo ele vai sumir. O professor deve ter cuidado com isso, uma vez que ele 
termine o cadastro de solicitação de material informacional, ele tem que ler todo 
material que ele está solicitando, ter certeza disso, e confirmar, ou de deletar caso 
aquele material esteja errado.  

 

Poucos docentes afirmaram não saber opinar, conforme os seguintes depoimentos: 

“eu não considero fácil desfazer uma tarefa, por não ser uma atividade simples, quando você 

esquece qualquer coisa você retorna a tela inicial.” (D07, 2018); “Eu não considero nem fácil, 

nem difícil desfazer uma tarefa. Está no meio termo. Não é uma coisa assim 

autocompreensível que você está diante do SIPAC e consegue desenrolar facilmente” (D11, 

2018). 

Dos participantes que afirmaram não ser fácil desfazer uma tarefa, um deles 

argumentou: “eu não considero fácil desfazer uma tarefa. Eu estava voltando, clicava na 

opção de voltar da tela. Depois que eu fui ver, eu posso apagar tudo e ir colocando, mas 

também poderia ter uma outra opção de início, [...] uma opção que você vai para o portal, 

voltar para página inicial” (D06, 2018). D08 (2018) complementou: 
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Eu considero difícil desfazer uma tarefa. Eu tive problema quando eu tentei desfazer 
só com o botão do voltar, quando eu usei o botão do voltar ele saiu do ar ou então 
ele voltou incompleto, mas eu tive que recomeçar. Quando eu tentei fazer da 
primeira vez, só voltar, e não deu certo, eu decidi refazer todo o caminho de novo. 
Eu imagino até que você pode fazer várias requisições e só o final enviar, mas eu 
não fiz isso porque eu fiquei com medo de errar então eu preferi fazer um por um. E 
ainda teve aquele no final que não conseguia direito estornar, olha o termo estornar. 
O quê que estorna? Você poderia simplesmente ter um ícone, por exemplo, cancelar 
isso aqui, acabou, morreu. Seria mais fácil (D08, 2018). 

 

Dessa maneira, considera-se que os principais problemas relacionados ao princípio 

de reversão de ações correspondem à necessidade de barras de navegação e botões de voltar 

que possam situar o usuários em qual etapa do processo ele está. 

 

6.4.11 Fácil memorização 

 

A facilidade de memorização consiste em que “ao aprender a interagir com o 

sistema, o usuário deve lembrar como fazê-lo ao utilizá-lo novamente” (VECHIATO; 

VIDOTTI, 2012, p. 13). Perguntou-se aos docentes se conseguiriam descrever os passos 

realizados para efetuar a tarefa. Mais da metade dos entrevistados afirmou lembrar-se do 

caminho percorrido, a exemplo da fala de D03 (2018): “Eu consigo descrever os passos 

realizados para efetuar a tarefa. Depois de algum tempo fazendo isso a gente consegue se 

lembrar, mas é bem confuso.” 

O fato de o docente ter realizado a tarefa recentemente o faz afirmar que consegue 

lembrar dos passos, porém, durante o teste de usabilidade, era comum eles ficarem passeando 

pelas abas, buscando encontrar o caminho para executar a atividade. Apesar de os docentes 

afirmarem saber o caminho percorrido para realizar a solicitação de compra de material 

informacional, identifica-se, pelas falas dos entrevistados, que a falta da familiaridade ou de 

uso prejudica a memorização da atividade. Isso se confirmou no teste de usabilidade, pois se 

percebeu o quanto o docente gastou tempo para percorrer as abas, localizar a informação e 

preencher os campos obrigatórios. Assim, os entrevistados declararam: 

 

Como a gente não faz isso sempre, sempre é uma descoberta. A gente vai ali errando 
para acertar. Então, não que seja muito fácil de você achar o caminho não, o 
caminho vai fazendo com a prática ou com os erros mesmo, você vai errando até 
achar, as vezes você erra mesmo, as vezes você faz uma coisa todinha quando vê 
não era aquilo. (D08, 2018). 
 
Teria que ter alguma coisa lá, alguma chamada talvez, explicando como proceder e 
pronto [...]. Então a possibilidade de você perder essa informação, de você esquecer 
o caminho é muito grande. Porque uma coisa é o SIGAA que você entra todo dia, o 
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email que você entra todo dia, outra coisa é um SIPAC que você entra de seis em 
seis meses, tem que ter uma janela explicativa de acesso [...]. (D11, 2018). 
 
Talvez, para mim, que sou habituado a fazer esse tipo de trabalho e sou da área, 
talvez não tenha tido dificuldade. (D09, 2018). 
 
[...] principalmente porque o que vai dar desenvoltura é o uso, mas para um primeiro 
usuário ele assusta. Se a pessoa realmente não tiver com vontade de aprender e de 
usar ele oferece barreira. Ele não é autoexplicativo ainda. (D12, 2018). 

 

Considera-se que fatores como a questão de existirem períodos predefinidos para 

realizar essa solicitação de material informacional e as demandas de trabalho diárias dos 

docentes, dentre outros fatores já citados nesta dissertação, fizeram com que os participantes 

não atendessem a solicitação, o que lhes causou dificuldade de memorizar os caminhos da 

tarefa. 

Os que assumidamente declararam não conseguir descrever os passos realizados para 

efetuar a tarefa reafirmaram os fatores apontados: “Eu não consigo descrever os passos 

realizados para efetuar a tarefa, principalmente se eu passar um tempo sem fazer, já não me 

lembro mais” (D06, 2018); “Eu preciso de uma cola, mas isso tem que estar acessível no 

SIPAC através de um manual senão eu vou perder o prazo. [...]” (D10, 2018). 

 

6.4.12 Eficiência e eficácia de uso 

 

Neste princípio de usabilidade, “o usuário, ao conhecer o sistema, analisa o quanto 

ele pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. A partir do momento em que o usuário interage com 

o sistema, este deve fornecer subsídios ao usuário para que o seu uso se torne frequente, 

realizando suas ações de forma rápida e satisfatória” (VECHIATO; VIDOTTI, 2014b, p.145). 

Nesse sentido, foi solicitado ao docente avaliar se o SIPAC atendia aos objetivos a 

que se propôs para realizar a tarefa, isto é, efetivar o cadastro de solicitação de compras de 

material informacional. Uma maioria considerável afirmou que o sistema atendia e justificou 

que, apesar de demandar bastante tempo para isso, ao final, eles conseguiam realizar a 

solicitação: “Eu considero que o SIPAC atende aos objetivos a que se propõe ao realizar a 

tarefa porque eu consigo realizar a compra dos livros” (D01, 2018). 

Portanto, considera-se a eficiência de uso como sendo a conclusão do cadastro de 

solicitação de compra de materiais informacionais e a eficácia, os caminhos e as estratégias 

das quais o usuário se utiliza para realizar a tarefa. Assim, com relação a esses princípios, os 

docentes afirmaram: “Eu considero que o SIPAC atende aos objetivos a que se propõe ao 

realizar a tarefa porque no final das contas eu consigo cadastrar uma requisição, agora não 
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quer dizer que seja da melhor maneira.” (D02, 2018); “O SIPAC atende com falhas, aos 

objetivos a que se propõe, mas pelo menos ele apoia. Antes dele existir era tudo manual, a 

gente tinha que encaminhar listagens para BCZM. Imagina a dificuldade. Então o SIPAC 

ajuda, ele é muito útil, só precisa trabalhar melhor.” (D12, 2018). 

D03 (2018) esclareceu qual o problema que comprometia a eficácia do sistema: 

 

Eu considero que o SIPAC atende em parte aos objetivos a que se propõe ao realizar 
a tarefa. Eu acredito que após você chegar na página correta, ele atende pois você 
consegue comprar novos materiais, e assim, você consegue atualizar os materiais 
que já existem. Eu tenho um livro com edições antigas e quero trocar pelo mesmo 
livro com edições mais novas. Para que eu adquira um livro novo, o SIPAC não 
atende, não está funcionando. 

 

O teste de usabilidade comprova a ineficácia do SIPAC durante a etapa de cadastro 

de solicitação de compra de material informacional quando se observa que o tempo 

empreendido por um dos participantes para executar todas as tarefas foi de 46min45s. Por 

isso, os docentes sentem a necessidade de melhorias no sistema que auxiliem na realização da 

solicitação. [...] “precisaria de um menu explicativo, de um tutorial, de ser mais simples” 

(D06, 2018). 

 

6.4.13 Satisfação subjetiva 

 

“Para que o usuário se sinta subjetivamente satisfeito com o sistema, é necessário 

que considere agradável sua interação com ele.” (VECHIATO; VIDOTTI, 2014b, p. 146). 

Nesse sentido, para conhecer sua satisfação subjetiva, foi questionado se o docente conseguiu 

realizar a tarefa da maneira como gostaria.  

Todos os entrevistados foram unânimes e concordaram que não conseguiram realizar 

a tarefa da maneira como gostariam e, dessa forma, eles descreveram suas insatisfações: “Eu 

gostaria que eu tivesse tudo que eu preciso no próprio SIPAC. Todos os links que me 

remetessem às informações que eu preciso no próprio SIPAC.” (D02, 2018). Outros usuários 

verbalizaram essa insatisfação da seguinte forma: 

 

[...] poderia haver uma maneira mais fácil para você realizar essa tarefa. Eu não sei 
como é que é feita a compra, mas o número de ISBN é o único item necessário. É 
necessário ter um outro exemplar em mãos para fazer o cadastro porque o número de 
ISBN muda de uma edição para outra, mas o nome, o título e os autores são os 
mesmos. Talvez aquele número de ISBN é o que realmente mais me atrapalhava. 
[...]. (D01, 2018). 
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Só com relação ao livro que não tinha editora, que eu fiquei um pouco frustrado de 
não ter encontrado em princípio, de ter já uma indicação de material informacional 
no acervo, mas não ser aquele livro que de fato eu queria, com a editora que eu 
estava teoricamente procurando. (D04, 2018). 
 
Dá uma frustração, apesar de que eu não me estresso mais com isso, porque 
realmente é muita coisa, tanta informação. [...] É coisa da tecnologia, tem a ver com 
as gerações, a facilidade de manejar com essa tecnologia. Mas eu fico pensando [...], 
professores bem mais jovens que são bem linkados com isso que também não 
conseguem, e eles também já estão acostumados com coisas muito mais interativas. 
(D06, 2018). 

 

As questões da organização, da disponibilização e da quantidade de informação 

necessária para realizar a tarefa foram apontadas como sendo os principais problemas que 

influenciaram na interação do usuário com o SIPAC, causando-lhe insatisfação ao realizar a 

tarefa. D09 (2018) sugeriu melhorias que pudessem imprimir uma maior interatividade ao 

SIPAC. A exemplo disto, ele argumentou: 

 

[...] Sempre é possível melhorar o processo, mas eu especificamente não sei te dizer 
em que ponto poderia ser mais rápido, eu sei em que ponto poderia ser melhor, por 
exemplo, se ao digitar o nome do autor ou o nome do título já viesse umas sugestões 
dos materiais que já existem, se o número de ISBN que você cadastra fosse 
rapidamente recuperado, se as sugestões de consulta ao número de ISBN fossem 
links válidos, então essas são algumas das possíveis melhorias. (D09, 2018). 

 

Quando os usuários foram questionados sobre sua satisfação durante a experiência de 

realizar a indicação de material informacional para compras via SIPAC, a maioria respondeu 

sentir-se insatisfeita, cujas justificativas foram:  

 

Eu estou insatisfeito porque às vezes, eu não sou atendido. Não sei o motivo 
exatamente. Principalmente por isso, eu não sei o porquê do não atendimento. (D01, 
2018). 
[...] Eu não estou satisfeita porque eu não me sinto estimulada para utilizar. (D05, 
2018). 
[...] Não é uma tarefa que você faça com constância e por esta razão, por não fazer 
com constância você esquece, e aí, eu quis ficar frustrado. (D06, 2018). 
[...] Eu não fiquei satisfeita porque eu vi como é complicado e eu nunca tinha parado 
para pensar o quanto esse SIPAC é chato. (D07, 2018). 
Não me sinto satisfeito, considero o SIPAC fraco, capenga, poderia ser mais 
otimizado, isso eu falo não só nesse caso da solicitação de compras de material 
informacional, mas em outros casos também. Eu sei que é um processo, as coisas 
vão melhorando, mas nesse caso isso até inibe as pessoas de solicitar. [...]. (D08, 
2018). 
Eu não estou satisfeito em como o processo de aquisição que é feito. Então eu faço 
porque é uma necessidade, mas eu acredito que é uma atividade que não deveria ser 
realizada pela comunidade de usuários. O processo de aquisição deveria ser 
realizado pelo bibliotecário e sua equipe. Na literatura de formação e 
desenvolvimento de coleções a gente entende que a aquisição é um desdobramento 
do processo de seleção e o que acontece aqui é o contrário, a solicitação de compra 
de material informacional para depois se ter o processo de seleção sobre aqueles 
materiais que foram indicados para a compra. Então é um processo que me 
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incomoda bastante pelo fato de a literatura da área não recomendar que seja feito 
dessa forma, inclusive o ciclo de gestão de coleções, a etapa de aquisições ela estava 
posterior à etapa de seleção. Então me incomoda bastante o fato de ser realizado 
dessa forma, entendo que é uma tentativa prática de favorecer a participação da 
comunidade, mas do ponto de vista científico é bem estranho. (D09, 2018). 
[...] Primeiramente pela questão do prazo. Eu faço, mas muitas vezes perco o prazo, 
não consigo aí quando abrir de novo eu vou e tento novamente. É uma coisa que eu 
tenho tido na minha prática cotidiana, no semestre. Eu fico atenta e eu procuro 
solicitar a compra daqueles materiais. [...]. (D11, 2018). 

 

A AI não aborda “[...] apenas a organização e forma de apresentação da informação 

apresentada pelo usuário, mas também envolve a organização e estruturação de dados e 

metadados invisíveis ao usuário, o que pode garantir a satisfação do usuário” (CAMARGO; 

VIDOTTI, 2010, p.40). Portanto, embora as insatisfações dos usuários sejam direcionadas às 

questões de interação, esses outros fatores despertam sentimentos como desapontamento, 

fracasso, frustração, raiva, os quais desestimulam o docente a realizar a solicitação. E isso 

impacta diretamente na insatisfação mencionada, pois, como afirma Pithan (2009, p.34), “Os 

sentimentos podem variar entre satisfação ou desapontamento, dependendo do sucesso do 

resultado final.” 

Considerando a análise de conteúdo realizada nesta subseção, optou-se também por 

fazê-la com o auxílio do software Iramuteq, cuja utilização confirmará as categorias mais 

fortes segundo as falas dos entrevistados. Os resultados são apresentados na subseção 

seguinte. 

 

6.5 Análise dos dados do Iramuteq 

 

Após o tratamento do corpus, foi realizada a análise de Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD). Dessa forma, o Iramuteq apresentou o conteúdo em quatro categorias: a 

“Atividade de solicitação de material informacional”, as “Sugestões de melhorias”, as 

“Motivações” e as “Barreiras”. Estas foram apresentadas em duas subcategorias: as 

informações prioritárias e a interação com o sistema. Foram consideradas as dez primeiras 

palavras de cada classe para análise. Todas as palavras apresentaram x2 acima do orientado 

para a análise (19,49%), obtido pela fórmula: 

 

X2 =   NOc 
NFo 

NOc - Número de ocorrências  

NFo - Número de formas multiplicado por 2.  

X 2 
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O quadro 26 apresenta o dendograma com as classes de palavras e seus elementos 

constituintes. 
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Quadro 26 – Dendograma com as classes de palavras 

Classe 1 - 
Atividade 

 
Classe 2 – 

Sugestões de melhorias 

 
Classe 3 – 

Motivações 

 Classe 4 – 
Barreiras 

   Informações prioritárias Interação 

Elementos constituintes da 
classe 

 Elementos constituintes da 
classe 

 Elementos constituintes da 
classe 

 Elementos constituintes da classe 

Valor de representatividade 
24,5% 

 Valor de representatividade 
13,3% 

 Valor de representatividade 
21,2% 

 Valor de representatividade 
14,2% 

Valor de 
representatividade 26,8% 

Palavra X2 %  Palavra X2 %   Palavra X2 %   Palavra X2 %  Palavra X2 %  

Tarefa 194,73 65,16  Sugestão 106,93 83,33 
 

Pedir 51,91 61,22 
 Número de 

ISBN 
84,29 54,39 Entrar 68,16 76 

SIPAC 182,87 69,84  Melhorar 67,19 77,78  Disciplina 50,76 85  Maneira 51,32 72,22 SIGAA 53,95 76,92 

Realizar 139,27 62,88  Fossar 59,96 68,18  Motivação 45,74 100  Conseguir 39,58 42,59 Aba 42,2 100 

Informação 119,82 61,79 
 Processo de 

compra de 
material 

58,79 84,62 
 

Aluno 37,85 69,23 
 

Gostar  37,14 75 Encontrar 38,67 69,23 

Considerar 102,95 88,37  Processo 42,49 63,16  Indicar 33,11 71,43  Atingir 37,14 75 Barreira 33,82 88,24 

Suficiente 89,77 89,19 
 

Departamento 32,27 85,71 
 

Área 32,08 80 
 Título do 

livro 
31,48 72,73 Módulo 27,86 100 

Mínimo  80,69 100  Prazo 30,33 66,67  Livro 26,7 39,09  Edição 25,96 70 Localizar 24,96 81,25 

Oferecer 59,03 95,24  Atividade 61,54 61,54  Solicitar 25,74 62,5  Frustrado 24,29 100 Procurar 24,64 75 

Contemplar 39,46 93,33  Deslocar 26,28 100  Material 25,12 56,25  Obrigatório 23,74 83,33 Acesso 22,67 61,76 

Sucesso 37,76 100 
 Biblioteca 

Central 
22,62 66,67 

 
Atualização 22,61 22,61 

 
Consulta 23,74 83,33 Link 21,66 63,33 

Fonte: Adaptado do Iramuteq (2018). 
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A classe 1 representa a percepção do docente sobre a execução da atividade de 

cadastrar a solicitação de compras de material informacional via SIPAC. Através da 

incidência de palavras, percebeu-se que as maiores dificuldades dos docentes estão 

relacionadas à organização, ao acesso e à quantidade de informações. A incidência de 

palavras é reflexo dos seguintes discursos dos entrevistados, 

 

[...] eu coloquei um livro com número de ISBN antigo na edição nova e ele já disse 
que estava errado; criticou dizendo que estava errado mas não diz o porquê. (D01, 
2018). 
[...] não tem isso, falta isso [...] e tem aquela letra vermelha abusada mas não diz 
como resolver. (D11, 2018). 
[...] eu não acho que o SIPAC oferece informações suficientes para que a tarefa seja 
realiza com o mínimo de erro possível, a gente acaba se perdendo um pouco no 
SIPAC. (D02, 2018). 
[...] eu não considero que as informações fornecidas pelo SIPAC são suficientes para 
realizar a tarefa ele só diz que tem o livro ou enfim não tem novas informações. [...]. 
O SIPAC não oferece não ao usuário instruções de como proceder para realizar a 
tarefa tem alguns textos introdutórios às vezes esclarece um pouco mas não existe 
um tutorial para isso para compradematerialinformacional (D11, 2018). 
[...] poderia até ser uma sugestão para melhorar o processo de compras de material 
informacional quando a gente solicita também ficasse uma coisa de chegar no seu e 
mail mais claramente onde esse livro está se está perto se está longe entendeu [D08, 
2018). 
Eu procuro uma coisa procuro outra e não estou conseguindo fazer a requisição do 
livro eu não considero que as informações fornecidas pelo SIPAC são suficientes 
para realizar a tarefa (D12, 2018). 

 

Ao comparar os resultados do Iramuteq com as categorias predefinidas para esta 

pesquisa, é possível afirmar que as categorias com maior deficiência na opinião dos sujeitos 

da pesquisa correspondem a: visibilidade, priorização da funcionalidade e da informação, 

ajuda e feedback. 

Os docentes consideram que a tarefa seria melhor executada se todas as informações 

necessárias para realizar o cadastro da solicitação pudessem ser encontradas diretamente no 

SIPAC ou que, caso não fossem encontradas, o sistema instruísse como encontrá-las. Eles 

asseveraram que a existência de um tutorial resolveria muitos dos problemas enfrentados. 

Ao se consultar a concordância das palavras na classe 2, esta foi percebida pelos 

docentes como sendo as sugestões de melhorias para o SIPAC. Foi observado que os docentes 

vislumbraram como melhorias: a busca do número de ISBN, a escolha pela biblioteca do 

SISBI que irá alocar o material informacional comprado, a existência de um fluxo contínuo 

para realizar o cadastro da solicitação e a divulgação do processo de compras. A exemplo 

disso afirmaram: 
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[...] é claro que a tendência é que a biblioteca central agrupe os livros que podem 
atender a toda universidade mas se esse material fosse deslocado para a biblioteca 
setorial e que lá tivesse explícito para onde iria a sua sugestão melhoraria muito. 
Uma outra sugestão seria o fluxo contínuo facilitaria ou tiraria um pouco da angústia 
do usuário a partir do momento que ele por uma coisa e outra acabe perdendo aquele 
prazo então ele não vai conseguir ou ele vai ter que esperar a próxima abertura de 
prazo ou seja todo momento que quisesse e sentisse necessidade fazer aquela 
solicitação então sim, deixo como uma sugestão em termos de processo que esse 
processo de aquisição fosse feito de uma forma um pouco mais rápida (D04, 2018) 
[...] a sugestão para melhorar o processo de compras de material informacional seria 
que a biblioteca pudesse ser mais ofensiva na divulgação desse processo [...]. É 
preciso informar até para saber se a sua sugestão foi aceita e se não foi aceito saber o 
porquê não foi seria assim umas coisas mais personalizadas (D08, 2018). 

 

O resultado do Iramuteq apontou as seguintes categorias predefinidas na metodologia 

como sendo as que apresentam maior representatividade na fala dos entrevistados: 

visibilidade e priorização da funcionalidade e da informação. 

A classe 3 representa as evocações dos docentes quanto à motivação para realizar o 

cadastro de solicitação de compra de material informacional. Assim, eles entendem que a 

prioridade é atualizar os acervos do SISBI e disponibilizar o material informacional para o 

aluno.  

 

[...] a motivação que tenho para realizar esta tarefa é na verdade é a atualização e 
também evitar essas questões de cópias apesar de que hoje muitos alunos baixam 
muitos livros. [...] e que o aluno tivesse o que ele está vendo isto é a indicação da 
referência que ele está vendo em sala de aula ele conseguisse ir à biblioteca central e 
encontrar aquele livro na íntegra. (D04, 2018). 
 
[...] a motivação que tenho para realizar esta tarefa é deixar o material disponível 
para os alunos nós sabemos das dificuldades que os alunos tem para comprar livros 
o preço dos livros e nós tentamos trabalhar para que eles tenham acesso a esse 
material (D03, 2018). 

 

A motivação é uma categoria relacionada ao comportamento informacional 

predefinida nesta dissertação. Nas análises realizadas pelo Iramuteq, ela surge como sendo 

uma categoria de grande importância para os docentes e reflete como eles se preocupam com 

a atualização do acervo das bibliotecas e bem como com as necessidades informacionais dos 

discentes. Porém, uma situação preocupante foi perceber que a compra do livro demanda 

muito ao docente e não gera um impacto ao aluno, que prefere fazer uso do livro digital. 

Através dos elementos constituintes da classe 4, esta foi percebida pelos docentes 

como sendo a barreira que dificulta a realização da atividade. Esta, por sua vez, se divide em 

outras duas subcategorias: informações prioritárias e interação. 

Dessa maneira, na subcategoria informações prioritárias, os docentes entendem que o 

número de ISBN representa uma barreira impeditiva para a conclusão da atividade, pois é 
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uma informação necessária ao SIPAC e, se ele não tiver estsa informação em mãos, precisará 

fazer uso de suas estratégias de busca para localizá-la. Nem todos os docentes têm 

conhecimento da forma correta de preenchimento do campo, que deve ser fiel à numeração da 

obra, sem os hífens do número.  

 

[...] tinha que ir numa livraria olhar, pegar o número de ISBN, anotar num papel e 
voltar, mas principalmente quando muda o número de ISBN de uma edição para 
outra, complica. [...] talvez o número de ISBN é o que realmente mais me 
atrapalhava, porque eu tenho que buscar na editora se existe uma nova edição e a 
editora não mostra aquele o número de ISBN, então eu ficava sem poder pedir (D01, 
2018). 
[...] então se pudesse colocar a referência e isso bastasse então a tarefa seria mais 
tranquila você perde muito tempo nessa história de buscar o preço e o número de 
ISBN (D11, 2018). 

 

Outra preocupação dos docentes em relação ao número de ISBN é que o SIPAC 

disponibiliza o link de acesso à Biblioteca Nacional e este apresenta problemas para localizar 

o número. Eles relatam:  

 

[...] essa do número de ISBN me deu dor de cabeça eu desconfiei muito inclusive 
desse site aqui da biblioteca nacional para achar o número de ISBN ele é péssimo 
ele é feio ele é antigo não passa confiabilidade (D08, 2018). 
[...] do número de ISBN não me deu a resposta que eu queria e aí em princípio eu 
fiquei um pouco angustiado porque se o número de ISBN ele é obrigatório se ele me 
deu um link de consulta do número de ISBN e aquele link não funcionou através da 
consulta então (D04, 2018). 

 

A subcategoria interação assume destaque no dendograma (quadro 25) por ser a que 

tem a maior representatividade nas falas dos docentes, correspondendo a 26,8%. A facilidade 

que os docentes têm em encontrar o link de acesso à etapa de solicitação de livros para 

compra no SIGAA não ocorre no SIPAC. Eles percebem uma diferença de funcionalidade 

entre os dois sistemas. Como o docente é mais familiarizado com o SIGAA, esse fato gera 

uma barreira na efetivação da atividade. 

 

[...] eu entrei pelo SIGAA porque é a interface que eu conheço melhor em vez de 
entrar direto pelo SIPAC. Isso já gerou uma série de telas para eu poder chegar no 
SIPAC [...] então você entra na biblioteca no SIGAA depois ele já vai para o 
SIPAC. Tudo bem que você possa até entrar direto pelo SIPAC, mas porque que 
pelo SIGAA você não consegue fazer a requisição ou a indicação (D08, 2018). 

 

Os docentes afirmam não conhecer o caminho e, por isso, precisam ficar passeando 

pelas abas para poderem, então, localizar o link de acesso: 
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[...] eu entrei pelo SIGAA, depois fui para o SIPAC procurar link, depois portal 
administrativo, entrei em compras e só depois vi que o link estava em requisições. 
Seria muito bom que o SIGAA, quando eu apertasse sistema de bibliotecas e fosse 
requisitar compra de material informacional, fosse direto para página aonde eu vou 
fazer a requisição de livro e não ficar passeando no sistema até chegar lá (D03, 
2018). 

 

Na análise realizada com o auxílio do Iramuteq, buscou-se também compreender as 

relações entre os objetos de um determinado conjunto. Assim, utilizamos a análise de 

similitude para entender as relações existentes na atividade de cadastro de solicitação de 

material informacional. 

A análise de similitude gera uma árvore de coocorrências entre as palavras e as 

indicações da conexidade entre os termos tarefa, informação, realizar, livro e SIPAC, 

auxiliando na identificação da estrutura do campo representacional dos fatores associados à 

atividade de cadastrar a solicitação. Esta é representada na figura 35. 
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Figura 35 - Árvore de similitude da atividade de solicitação de compras de material 

informacional 

 
Fonte: Adaptado do Iramuteq (2018). 
 

Conforme a árvore de coocorrência, é possível verificar as ramificações do vocábulo 

tarefa, mais fortemente vinculado a SIPAC e realizar, informação e livro, sendo suas 
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ramificações menos intensas. Se, por um lado, a palavra SIPAC está conectada a oferecer, 

mensagens de erro, SIGAA, requisição, satisfeito, problema, interface, por outro, aparece 

o termo realizar conectado a solicitação de compra de material informacional. Nessas 

relações, as ramificações explicam que o SIPAC não oferece mensagens de erro e que a 

interface apresenta problemas que podem influenciar na satisfação do usuário, confirmando a 

análise feita anteriormente. 

Nas demais ramificações, deve-se considerar a palavra informação como insumo 

para realização tarefa. É essencial que as informações estejam organizadas e acessíveis. Em 

relação à palavra livro,  a conexão se dá através das palavras biblioteca, cadastrar, 

solicitação e compras. Nessas ramificações, entende-se a importância de realizar o cadastro 

de solicitação de livros para as bibliotecas da UFRN, bem como daqueles que são sugeridos 

pelos professores. Porém, reitera-se a afirmação de que as sugestões não podem ser a única 

fonte de informação para a formação dos acervos do SISBI. 

Por fim, outras ramificações podem ser identificadas, sendo todas elas conectadas à 

tarefa. Assim, os docentes compreendem que têm dificuldades em encontrar o link de acesso à 

tela de cadastro, que a tarefa não os encoraja a realizarem-na e ainda que fatores como o 

tempo empreendido e quantidade de telas os levam considerá-la uma tarefa de difícil 

realização.  

Considerando o detalhamento e a profundidade dos resultados apresentados neste 

capítulo e confirmados a partir do auxílio do Iramuteq, elaborou-se um quadro resumo com os 

principais resultados, que apontaram as categorias mais fortes segundo as falas dos 

entrevistados. Os resultados são apresentados na subseção seguinte. 

 

6.6 Síntese da análise dos resultados 

 

Para uma melhor visualização dos principais resultados, análises e discussões 

realizadas, o quadro 27 apresenta a síntese dessas informações. 
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Quadro 27 – Síntese dos resultados 

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

CATEGORIAS RESULTADOS 

Níveis de 
usuários 

83,4% se consideram BONS. 
8,3% se declararam ÓTIMOS ou 
RUINS. 

Conhecimentos, 
experiências e 
habilidades 

Correio 
eletrônico 
100% 
diariamente. 

Acesso à 
internet. 
100% 
diariamente 

Catálogo do SISBI  
58,33% acessam mensalmente;  
33,33% acessam raramente; 
8,33 nunca acessam. 

Acesso aos sistemas da UFRN 
(SIGAA, SIPAC e SIGRH) 
91,97% diariamente. 

Sistema mais utilizado 
100% SIGAA 

Frequência de atualização das 
referências bibliográficas das 
disciplinas ministradas 
41,7% atualizam a cada semestre; 
41,7% a de acordo com a 
necessidade; 
16,7%a cada ano. 

Consulta ao catálogo do SISBI para 
elaborar a bibliografia das disciplinas 
83,3% sim;  
16,7% não. 

Conhecimento sobre as novas 
aquisições do SISBI 
50% sim; 
50% não. 

Conhecimento das novas publicações 
em sua área de conhecimento 
Alerta (DSI), comunicação do CCSA, 
listas de discussões e blogs e consultando 
programas de outras instituições. 

Realizou alguma indicação de 
publicações a serem adquiridas 
para o SISBI 
83,3% sim; 
16,7% não. 

Sistema utilizado para realizar o 
cadastro de solicitação de compra de 
material informacional do SISBI 
80% SIPAC; 
20% SIGAA. 

Como avaliam e compreendem o processo de compras para a UFRN 
Consideram-no importante e adequado; 
avaliam que contribui para a atualização dos acervos em razão de serem os 
principais sujeitos dos processos de ensino, pesquisa e extensão; 
criticam a maneira como o material é selecionado;  
questionam se tudo o que está sendo apontado pela comunidade acadêmica 
atende às bibliografias básicas e complementares da disciplina e/ou curso. 
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Barreiras 

A dificuldade 
em localizar o 
link de acesso 
à solicitação 
foi maior no 
SIPAC do que 
no SIGAA. 

Falha no campo de 
busca: o SIPAC 
não apresenta os 
resultados da busca 
quando realizada 
pelo nome do autor 
completo e ainda, 
com o título do 
material 
informacional. 

Cadastramento de 
um novo material 
informacional: a 
ausência do 
número de ISBN 
impediu-os de 
realizar o cadastro 
de um novo título. 

Site da Biblioteca 
Nacional não 
atende a função 
de obter o ISBN.  

Impossibilida-
de de realizar 
o cadastro de 
uma nova 
editora. 

Ausência de 
familiaridade com 
o SIPAC. 

Pouca 

visibilidade das 
mensagens de 
erro no SIPAC. 

Outro problema é 
a forma como o 
usuário preenche 
o campo, pois 
devem ser 
colocados apenas 
os números. 

Baixa 
interatividade 
do SIPAC 

Ausência de padronização na linguagem utilizada no 
SIGAA e SIPAC. 

Motivações 
Atualização do 
acervo 

Necessidade dos 
alunos 

Trabalho com 
publicações 
atualizadas 

Prescindibilidade do uso 
de fotocópias 

Atributos 
emocionais 

Satisfação Angústia Frustração Raiva 

Incerteza 

Satisfação em 
relação às 
bibliografias 
disponíveis no 
SISBI 

58,3% estão satisfeitos com 
relação ao acervo das bibliotecas. 

41,7% estão insatisfeitos. 

USABILIDADE 

CATEGORIAS RESULTADOS 

Prevenção e 
tratamento de 

erros 

Site da BN nem 
sempre localiza 
o número de 
ISBN. 

A informação de 
como deve ser 
realizado o 
preenchimento 
do campo de 
ISBN não é 
clara. 

O SIPAC mostra 
as palavras que 
tiveram erros de 
digitação, porém 
poucos 
visualizaram. 

O SIPAC não 
oferece mensagens 
de erro que possam 
esclarecer possíveis 
problemas. 

 
 
 

    



169 

Consistência e 
linguagem 

50% consideram 
a interface do 
sistema 
agradável. 

As informações 
na tela são 
desorganizadas. 

Diferentes 
terminologias são 
empregadas no 
SIGAA e SIPAC. 

A linguagem é 
específica da área 
de 
Biblioteconomia. 

Feedback 
Apresenta apenas mensagem de 
item inserido, poucos visualizam. 

Não há feedback do SIPAC informando 
se o material indicado foi ou não aceito 
para ser adquirido. 

Fácil 
aprendizado 

O SIPAC não encoraja a 
realizar a tarefa. 

Os usuários se sentem 
desestimulados a usar. 

Os usuários não têm 
familiaridade com o 
SIPAC. 

Visibilidade 

Dificuldade em 
localizar as 
informações dentro 
do SIPAC. 

Problemas em 
localizar o 
número de 
ISBN. 

Problemas em localizar o link de 
acesso à tela de cadastro de 
solicitação de compra de material 
informacional. 

Priorização da 
funcionalidade e 
da informação 

A quantidade de 
informações a 
serem 
preenchidas 
durante a tarefa é 
mínima, porém 
não suficiente. 

A quantidade 
mínima 
existente é 
satisfatória. 

A possibilida-de se 
obterem todas as 
informações 
necessárias para 
realizar o cadastro de 
solicitação dentro do 
SIPAC não existe. 

A opção para 
escolha da 
biblioteca que irá 
receber os 
materiais 
sugeridos para 
compra inexiste.  

Ajuda  

O SIPAC não disponibiliza 
recurso de ajuda. 

As instruções básicas de como proceder para 
realizar a tarefa existem. 

O número de contato e link de e-mail da central de contato aparecem apenas 
em uma única tela. 

Atalhos 
Ausência de opção para acesso rápido à tela de cadastro de solicitação de 
compras de material informacional. 

Baixo esforço 
físico 

O SIPAC não oferece a opção de digitar os 
dados de entrada rapidamente, exceto no 
campo de editora. 

O número de tela para realizar a 
tarefa não é adequado, e sim 
demasiado. 

Reversão de 
ações 

A maioria dos docentes não considera 
difícil desfazer alguma ação, pois utiliza 
o botão de voltar do navegador. 

Uma cesta de lixo para excluir o 
material informacional inserido 
errado existe. 

Fácil 
memorização 

Baixa familiaridade ou falta de uso prejudica a memorização da atividade. 
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Eficiência e 
eficácia de uso 

A maioria dos docentes considera que o 
SIPAC atende aos objetivos a que se propõe 
ao realizar a tarefa porque se consegue 
realizar a solicitação de compra. 

Os docentes não consideram 
favorável a forma como é 
realizada a solicitação. 

Satisfação 
subjetiva 

Não sentem satisfação ao 
realizarem a tarefa de 
solicitação. 

Veem como principais problemas a organização, a 
disponibilização e a quantidade de informação 
necessária para realizar a tarefa.  

Reafirmam sentimentos como desapontamento, fracasso, frustração e raiva. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Por fim, a análise e a discussão dos resultados obtidos nesta pesquisa possibilitaram a 

elaboração de recomendações para a melhoria da usabilidade do SIPAC durante a etapa de 

solicitação de compra de material informacional, bem como a proposta de um novo fluxo 

referente ao processo de compras praticado na UFRN, mostrados no próximo capítulo. 
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7 RECOMENDAÇÕES  

 

Finalizadas as análises dos resultados obtidos através da triangulação dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa, isto é, o questionário, o teste de usabilidade e as 

entrevistas, foi possível desenvolver as recomendações de melhorias para o cadastro de 

solicitação de compra de material informacional.  

Além disso, outras recomendações foram elaboradas a partir das sugestões dos 

participantes da pesquisa e com base no referencial teórico abordado nesta dissertação, que 

serão reportadas à SINFO e à BCZM. 

 

7.1 Proposta de melhoria da usabilidade do SIPAC durante a etapa de cadastro de 

solicitação de compra de material informacional 

 

O quadro 28 apresenta as recomendações de melhorias para o cadastro de solicitação 

de compra de material informacional.  

 

Quadro 28 – Recomendações para a melhoria da usabilidade durante a etapa de cadastro de 

solicitação de compra de material informacional via SIPAC. 

PRINCÍPIO DIAGNÓSTICO RECOMENDAÇÕES 

Prevenção e 
tratamento de erros 

• O SIPAC não oferece 
informações suficiente para que 
a tarefa seja realiza com o 
mínimo de erro possível. 
 

• Problemas no campo de 
preenchimento do número de 
ISBN.  
 
 
 

• o SIPAC não oferece ao usuário 
mensagens de erro que possam 
esclarecer possíveis problemas. 
 
 
 

• Impossibilidade de cadastrar a 
editora. 

• Criação de um tutorial. 
 
 
 
 

• Inserir no campo de ISBN 
Instruções de como realizar o 
preenchimento correto. Exibir 
exemplo de preenchimento. 
 
 

• Disponibilizar mensagens que 
possam esclarecer os problemas 
encontrados. 

• Criação de um chat de apoio ao 
usuário. 
 

• Fornecer a possibilidade de 
cadastrar editora, porém é 



172 

 
 
 
 

• Sistema impede o usuário 
realizar a solicitação de 
compras quando existe 
processos a receber. 

necessário que o setor de compras 
da BCZM realize a validação da 
mesma.  

 
• Permitir que o usuário realize a 

solicitação de compras mesmo 
quando existir processos a 
receber. 

Consistência e 
linguagem 

• Interface não amigável. 
 
 

• Organização das informações 
não estão claras 
 
 

• Divergência de terminologia 
empregada no SIGAA e SIPAC, 
quando se referem a mesma 
ação dentro dos sistemas. 

• Aplicar os conceitos da 
arquitetura da informação. 
 

• Definir o padrão de referência 
bibliográfica para alimentar os 
campos. 
 

• Padronizar a terminologia 
utilizada no SIPAC e SIGAA, por 
exemplo, adotar o termo 
COMPRA DE LIVROS. 

Feedback 
• Alguns docentes não visualizam 

o feedback informando que a 
tarefa foi concluída 

• Aumentar o tamanho da fonte. 

Fácil aprendizado 

• Interface não é intuitiva 
 

• Os docentes sentem-se 
desestimulados a usar o SIPAC. 
falta de familiaridade com o 
SIPAC 

• Inserir trilha de navegação. 
 

• Investir em educação de usuários. 

Visibilidade 

• Dificuldade em localizar o link 
de acesso à tela de cadastro de 
solicitação de compra de 
material informacional. 

• Abrir uma aba “Biblioteca” com 
as funcionalidades “Compra de 
livros” – “Cadastrar requisição”. 

Priorização da 
funcionalidade e da 

informação 

• Obrigatoriedade em fornecer o 
preço do livro. 
 

• Ausência de opção para 
escolher a biblioteca que irá 
alocar os materiais 
informacionais sugeridos para 
compra. 
 

• Ausência da informação 
relacionada à aceitação ou 
recusa dos materiais 
informacionais indicados para 

• Retirar a obrigatoriedade do 
campo. 
 

• Apresentar a opção de escolha da 
biblioteca que irá alocar os 
materiais informacionais 
sugeridos para compra. 
 
 

• Envio de notificaçõees 
informando o parecer de 
aceitação ou recusa, do material 
informacional indicado para 
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compra.  compras. 

Ajuda 

• Ausência de instruções de como 
proceder para realizar o 
cadastro de solicitação de 
compras de material 
informacional. 
 

• Recurso de ajuda não disponível 
em todas as telas. 

• Criação de um tutorial. 
 
 
 
 
 

• Disponibilizar o telefone e email 
do setor de compras da BCZM 
em todas as telas e aumentar 
tamanho da fonte. 

• Criação de um chat de apoio ao 
usuário. 

Atalhos 

• Ausência da opção para acesso 
rápido à tela de cadastro de 
solicitação de compras de 
material informacional. 

• Abrir uma aba “Biblioteca” com 
as funcionalidades “Compra de 
livros” – “Cadastrar requisição”. 

• Inserir trilha de navegação. 

Baixo esforço físico 

• Dificuldade em conseguir 
digitar os dados de entrada 
rapidamente durante a execução 
da tarefa. 
 

• Os docentes apontam que o 
número de telas não é 
adequado. 

• Inserir o recurso de 
autopreenchimento ou 
autosugestão. 
 
 

• Condensar informações para 
diminuir a quantidade de telas. 

Reversão de ações 
• Inexistência do botão “Voltar” 

em todas as telas. 
• Inserir trilha de navegação. 

 

Fácil memorização 
• Falta de familiaridade com o 

SIPAC. 
• Inserir trilha de navegação. 

• Realizar treinamentos. 

Eficiência e eficácia 
de uso 

• Sistema é considerado ineficaz 
para realizar a tarefa. 

• Criação de um tutorial. 

• Realizar treinamentos. 

• Interoperabilidade com o 
catálogo do SISBI no SIGAA. 

Satisfação subjetiva 
 

• Problemas relativos à 
organização, disponibilização e 
quantidade de informação 
necessária para realizar a tarefa.  

• Criação de um tutorial 

• Inserir trilha de navegação 

• Inserir recurso de 
autopreenchimento ou 
autosugestão. 

• Realizar treinamentos. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

O quadro 27 mostra as recomendações que os participantes da pesquisa apontaram e 

são direcionadas para a usabilidade do SIPAC. Outras sugestões de melhorias apontadas 

refletem diretamente do processo de compras, e são apresentadas a seguir. 
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7.2 Outras melhorias 

 

Além das melhorias de usabilidade propostas para o SIPAC, percebeu-se na fala dos 

participantes da pesquisa, algumas lacunas que também podem ser aprimoradas. Estas são 

apresentadas no quadro 28. 

 

Quadro 28 – Recomendações para a melhoria do processo de compra de material 

informacional. 

DIAGNÓSTICO RECOMENDAÇÕES 

• Deficiência na divulgação do processo de 
compras. 

• Melhorar a divulgação de como ocorre o 
processo de compras. 

• Divulgar o fluxo do processo. 

• SIPAC não informa ao solicitante se a sua 
solicitação de material informacional foi 
aceita ou não e se será encaminhada para 
compra. 

• Tal qual acontece no SIPAC com relação a 
movimentação do processo, enviar um 
feedback da requisição para situar o usuário 
em que etapa do processo de compras está 
sua solicitação, bem como informar quando 
o material informacional solicitado chega à 
biblioteca que ele definiu para alocar este 
livro. 

• Informar se a solicitação do  material foi 
aceita para compra; se não foi aceita, 
esclarecer o motivo. 

• Período insuficiente para a coleta das 
demandas da comunidade acadêmica. 

• Estabelecer fluxo contínuo para a coleta das 
demandas da comunidade acadêmica; 

• Estabelecer prazos para realizar somente a 
compra dos materiais informacionais. 

• Deficiência no processo de seleção • Redesenho do fluxo do processo de compra 
de material informacional; 

• Criar comissões de seleção em cada Centro. 

• Base de dados de material informacional do 
SIPAC não interage com o catálogo do 
acervo do SISBI. 

• Realizar a interoperabilidade entre a base de 
dados de material informacional do SIPAC e 
o catálogo do acervo do SISBI. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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As recomendações apresentadas são frutos do resultado da pesquisa e refletem os 

principais problemas apontados pelos participantes. A adesão destas recomendações pode 

trazer melhorias para o cadastro de solicitação de compra de material informacional do 

SIPAC, visto que a opinião do usuário em relação a um sistema de informação contribui para 

a melhoria da sua usabilidade.  

Ademais, percebe-se que a mudança no fluxo do processo de compras impacta 

também na usabilidade, pois a adesão ao fluxo contínuo na coleta das demandas poderá 

imprimir maior agilidade ao processo. A seguir, apresenta-se a proposta para redefinição do 

fluxo do processo de compras de material informacional na UFRN/SISBI. 

 

7.3 Proposta de redefinição do fluxo do processo de compras de material informacional 

na UFRN/SISBI 

 

Diante dos resultados da pesquisa, identificou-se algumas sugestões de melhorias 

propostas pelos participantes, buscando soluções para alguns dos problemas identificados. 

Desse modo, vislumbrou-se a necessidade de realizar modificações no fluxo atual do 

processo de compras, partindo do princípio de que as solicitações de material informacional 

siguiriam um fluxo contínuo de indicação. As modificações são necessárias nas seguintes 

etapas: 

• 1ª Etapa “Definição do Calendário de Abertura do Sistema” – substituir esta 

etapa por “Definição dos prazos para realização da compra”. Com o SIPAC 

realizando a coleta das demandas continuamente, haverá a necessidade de se 

definir prazos para que a solicitação dos materiais informacionais feitas até 

determinado período sejam avaliadas e, a seguir, encaminhadas para compra. 

• 3ª Etapa “Abertura do SIPAC para realização da coleta das demandas” – 

substituir esta etapa por “Seleção dos materiais demandados”. Realizar a 

seleção dos materiais informacionais sugeridos para compras de forma 

quantitativa e qualitativa. Não comprar tudo o que é indicado pela comunidade. 

Assim, a figura 36, mostra o fluxo do processo de compras de material informacional 

redesenhado contemplando estas modificações. 

 

 

 

 



Figura 36 – Proposta de modificação no fluxo do processo de compras de material 

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
 

Após a etapa três, 

necessidade de alterar as demais etapas do fluxo do processo de compras de material 

informacional. Portanto, com um novo desenho do fluxo do processo, busca

a melhoria qualitativa do processo de compra material informacional praticado na UFRN.

Por fim, alinhado a este novo desenho, 

interoperabilidade entre o SIGAA e o SIPAC; isto é, estabelecer uma comunicação 

entre os dois sistemas de forma

 

Definição dos prazos para 

realização da compra 

Proposta de modificação no fluxo do processo de compras de material 

informacional na UFRN/SISBI 

(2018). 

três, “Seleção dos materiais demandados”, pressupôs

necessidade de alterar as demais etapas do fluxo do processo de compras de material 

informacional. Portanto, com um novo desenho do fluxo do processo, busca

o processo de compra material informacional praticado na UFRN.

Por fim, alinhado a este novo desenho, faz-se necessário estabelecer a 

interoperabilidade entre o SIGAA e o SIPAC; isto é, estabelecer uma comunicação 

dois sistemas de forma a garantir a integridade dos dados. 

 

Seleção dos materiais 
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Proposta de modificação no fluxo do processo de compras de material 

 

pressupôs-se que não há 

necessidade de alterar as demais etapas do fluxo do processo de compras de material 

informacional. Portanto, com um novo desenho do fluxo do processo, busca-se contribuir para 

o processo de compra material informacional praticado na UFRN. 

se necessário estabelecer a 

interoperabilidade entre o SIGAA e o SIPAC; isto é, estabelecer uma comunicação eficaz 

Seleção dos materiais 

demandados 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A automação do processo de gestão de coleções do SISBI/UFRN, em especial, o 

processo de compras de material informacional, contribuiu para imprimir uma maior agilidade 

ao mesmo e democratizar o acesso à participação de toda a comunidade acadêmica. Contudo, 

como todo sistema de informação, este deve ser pensado para atender às necessidades de seus 

usuários e estar pautado nos princípios de usabilidade. 

Tendo em mente o fato de que o processo de compras de material informacional do 

SISBI adota a participação democrática, os seus usuários são enxergados como parceiros no 

processo de gestão de coleções. Contudo, ainda que a comunidade acadêmica possa participar 

do processo, na prática isto pouco acontece. Assim, a questão norteadora desta pesquisa foi 

saber o que deve ser feito em termos de melhoria da usabilidade do sistema a fim de que a 

participação da comunidade acadêmica seja mais efetiva. 

Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a usabilidade do módulo Compra 

de Material Informacional do SIPAC/UFRN, com ênfase no cadastro de solicitação de compra 

de material informacional, na perspectiva dos docentes do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA). Para que isso fosse possível, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: compreender o comportamento informacional dos docentes que utilizam o 

sistema; identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante a etapa de cadastro de 

solicitação de compras de material informacional do SIPAC/UFRN; e, por fim, perceber a 

satisfação do usuário em relação à interface e interação com o sistema. 

Com isso, a pesquisa foi desenvolvida tendo como alicerce a gestão de coleções, a 

usabilidade e arquitetura da informação, e ainda, o comportamento informacional dos 

usuários. Assim, como contribuição teórica, esta pesquisa confirma a importância de realizar 

estudos de comportamento informacional em conjunto com o estudos de usabilidade. Quanto 

a contribuição prática, esta reflete a necessidade de observar o processo de compra de material 

informacional do SISBI/UFRN, com a finalidade de buscar melhorias tanto para o processo, 

quanto para o SIPAC, proporcionando a maior adesão da comunidade acadêmica em efetivar 

sua participação. 

Observou-se ainda, que os métodos e abordagens mistos (quantitativos e 

qualitativos), utilizados nesta pesquisa, foram fundamentais para o alcance dos resultados. A 

triangulação dos instrumentos, isto é, o questionário, o teste de usabilidade e as entrevistas, 

possibilitou obter maior profundidade e compreensão acerca dos resultados encontrados. 
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No que tange ao alcance dos objetivos propostos para a pesquisa, considera-se que o 

primeiro objetivo específico, compreender o comportamento informacional dos docentes que 

utilizam o sistema, foi alcançado. A análise dos três instrumentos possibilitou identificar os 

padrões do comportamento informacional dos docentes do CCSA, conforme as categorias 

predefinidas. Desta maneira, os sujeitos da pesquisa foram, em sua maioria, usuários com 

bons conhecimentos e habilidades no uso do computador, no acesso às páginas da internet e 

aos sistemas da UFRN. Porém, por ser o SIGAA o sistema mais utilizado por eles, a ausência 

de familiaridade com o SIPAC contribui para o insucesso da tarefa. Por fim, considera-se que 

os docentes do CCSA possuem um elevado padrão de comportamento informacional que não 

compromete a realização da tarefa de solicitação de materiais para compras. 

Quanto ao segundo objetivo, identificar as possíveis barreiras de usabilidade durante 

a etapa de cadastro de solicitação de compras de material informacional do SIPAC/UFRN, 

considera-se ter sido alcançado. Durante o teste de usabilidade, os participantes verbalizaram 

quais as barreiras que causavam prejuízos à realização da tarefa, sendo elas confirmadas 

durante a entrevista. Como se pôde perceber, as principais barreiras foram: dificuldade em 

localizar o link de acesso a solicitação no SIPAC e número de ISBN; erros frequentes 

apresentados no site da biblioteca nacional; impossibilidade de realizar o cadastro de novas 

editoras; a ausência de familiaridade com o SIPAC; pouca visibilidade das mensagens de erro 

no SIPAC; baixa interatividade; dificuldade em cadastrar novo material informacional; e a 

ausência de padrões na linguagem do SIGAA e SIPAC, além do uso de termos técnicos da 

área de Biblioteconomia. 

No tocante ao terceiro e último objetivo, avaliar a satisfação do usuário em relação à 

interface e interação com o sistema, este também foi alcançado. A pesquisa não buscou 

mensurar o grau de satisfação do sujeito, mas compreender como o docente avalia sua 

satisfação. Assim sendo, eles se declaram bastante insatisfeitos com relação à interface e 

interação. Portanto, durante a entrevista, os docentes verbalizaram suas insatisfações em 

sentimentos como desapontamento, fracasso, frustração e raiva. 

Ao final da pesquisa, elaborou-se uma lista de recomendações com as propostas de 

melhorias e estas serão submetidas à apreciação da Superintendência de Informática (SINFO) e 

à direção do Sistema de Bibliotecas (SISBI) da UFRN.  

Estas recomendações envolvem melhorias quanto aos aspectos inerentes à usabilidade, 

a arquitetura da informação e ao fluxo do processo de compras. Imprimir maior destaque as 

mensagens que possam esclarecer os possíveis erros, possibilitar o fluxo contínuo para a 

solicitação de compras de material informacional, elaborar um tutorial que apresente a forma 
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correta de preenchimento dos campos, aplicar o recurso de autocomplite, realizar treinamento 

de usuários, padronizar a terminologia utilizada no SIPAC e SIGAA e estabelecer a 

interoperabilidade entre eles, são algumas das recomendações que possibilitam melhorias na 

usabilidade dos sistemas. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir junto aos 

desenvolvedores do SIPAC no redesenho do sistema, de maneira a torná-lo mais fácil e intuitivo 

na realização do cadastro de solicitação de material informacional. 

Quanto às limitações da pesquisa, ressalta-se que como a coleta de dados restringiu-

se aos docentes do CCSA, convém obeservar ressalvas quanto à generalização dos resultados. 

Outra limitação foi percebida durante a aplicação do pré-teste. A princípio se pensou na 

realização de um grupo focal, porém devido a dificuldade em reunir 12 docentes em um 

mesmo dia e horário, optou-se por substituir o grupo focal por entrevista semiestruturada, fato 

que de forma alguma interferiu na solidez dos resultados obtidos . 

Existem outros assuntos relevantes que não foram e não serão explorados nesta 

pesquisa, porém foram lacunas identificadas nas falas dos sujeitos e que podem ser explorados 

em estudos futuros, como a avaliação da base de dados bibliográfica existente no SIPAC; o 

estudo da interoperabilidade da base de dados do SIPAC e o catálogo do SISBI no SIGAA; e a 

avaliação da usabilidade do site da Biblioteca Nacional (BN). É preciso também considerar que 

os resultados encontrados são de um caso particular e a aplicação deste estudo a outros centros 

acadêmicos poderão servir para fins comparativos em novas pesquisas. 

Durante a pesquisa também se percebeu a lacuna existente na etapa de seleção da 

gestão de coleções da UFRN, trazendo preocupação em relação à qualidade do acervo que 

está sendo formado, pois é importante considerar os títulos sugeridos pela comunidade 

acadêmica, entretanto esta não pode ser a única fonte de informação utilizada na formação e 

desenvolvimento de coleções  do Sistema de Bibliotecas da UFRN. É necessário que se 

utilizem outras fontes e instrumentos que possam alicerçar a tomada de decisão do 

bibliotecário. Ademais, pela importância da etapa de seleção na Formação e Desenvolvimento 

de Coleções demonstrada pela literatura utilizada na pesquisa, é essencial que esta atividade 

seja realizada, no SISBI, por um profissional bibliotecário, a fim de não comprometer a 

realização efetiva desta e da posterior etapa, a de aquisição. Por fim, dada a relevância dessa 

atividade, sugere-se como pesquisas futuras, o estudo do processo de seleção de materiais 

praticado no SISBI e ainda, avaliar os níveis de satisfação (indicadores) em relação aos 

acervos disponíveis nas bibliotecas da UFRN. 
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE 

 

Olá! Eu me chamo Shirley de Carvalho Guedes e sou estudante do Programa de 

Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, bibliotecária e servidora da 

Biblioteca Setorial do CCSA/UFRN. Neste momento, eu estou desenvolvendo uma pesquisa 

de mestrado com o objetivo de avaliar a usabilidade do módulo Compra de Material 

Informacional do SIPAC, com ênfase no cadastro de solicitação de compras de material 

informacional, na perspectiva dos docentes do CCSA. Para isso, convido você a tornar-se 

participante da pesquisa na qual serão realizadas três atividades: 

1. preenchimento de um questionário; 

2. um teste de usabilidade associado à técnica do protocolo verbal, e, 

3. uma entrevista. 

Todas estas atividades terão uma duração média de 1h30 (uma hora e trinta minutos) 

e serão realizadas em local, dia e horário preacordados entre a pesquisadora e o participante. 

Cabe enfatizar que a sua participação irá contribuir para melhorias da interface do 

SIPAC e ainda colaborar com o processo de compras de material informacional realizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Quero destacar também que o participante, em nenhum momento, será avaliado, e 

sim o módulo Compra de Material Informacional do SIPAC. Para isso, será necessário 

preencher um questionário, seguir um roteiro com tarefas preestabelecidas e, ao final, será 

realizada uma entrevista. Durante o cumprimento da tarefa, você irá narrar todo o seu 

percurso de interação com o sistema, perante a atividade de cadastrar uma solicitação de 

livros para compras. 

Informo ainda que todo o teste de usabilidade e a entrevista serão gravados e as 

informações obtidas a partir deles serão de uso exclusivo para esta pesquisa. Assim, é 

garantido o anonimato de todos os participantes. 

Caso você necessite de qualquer informação adicional, entre em contato pelo 

telefone 99911-9955 (Whatsapp) e/ou o e-mail: shirleydecarvalho@hotmail.com. 

Desde já, agradeço a sua participação e adesão. 

 

Atenciosamente, 

 

Shirley de Carvalho Guedes 

Mestranda do PPGIC 
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TESTE DE USABILIDADE 
 

Procedimentos: preenchimento de um questionário; um teste de 
usabilidade/protocolo verbal e uma entrevista. 
Duração: média de 1 hora e 30 minutos. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLAREC IDO (TCLE) 

 

Me chamo Shirley de Carvalho Guedes e sou estudante do Programa de Pós-

Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. Nesse momento, eu estou 

desenvolvendo uma pesquisa de mestrado com o objetivo de avaliar a usabilidade do módulo 

Compra de Material Informacional do SIPAC, com ênfase no cadastro de solicitação de 

compras de material informacional, na perspectiva dos docentes do CCSA. Para isso, convido 

você a se tornar participante da pesquisa na qual serão realizadas três atividades: 

preenchimento de um questionário, um teste de usabilidade associado à técnica do protocolo 

verbal e uma entrevista. Todas estas atividades terão uma duração média de 1h30 (uma hora e 

trinta minutos) e serão realizadas em local, dia e horário preacordado entre o pesquisador e o 

participante. 

Cabe enfatizar que a sua participação irá contribuir para melhorias da interface do 

SIPAC e ainda colaborar com o processo de compras de material informacional realizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Quero enfatizar que o participante em nenhum momento será avaliado, e sim o 

módulo Compra de Material Informacional do SIPAC, com ênfase no cadastro de solicitação 

de compras de material informacional. Informo ainda que todo o teste de usabilidade será 

gravado em parte ou no todo e as informações obtidas a partir dele, serão de uso exclusivo 

para esta pesquisa. Assim, é garantido o anonimato de todos os participantes. 

Caso você necessite de qualquer informação adicional, entre em contato pelo 

telefone 99911-9955 (Whatsapp) e/ou o email: shirleydecarvalho@hotmail.com. 

Desde já, agradeço a sua participação e adesão ao mesmo. 

 

Atenciosamente, 

 

Shirley de Carvalho Guedes 

Mestranda do PPGIC 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, portador do 

RG ______________________ declaro ter recebido as devidas explicações sobre a pesquisa e 

concordo que minha desistência poderá ocorrer em qualquer momento. 
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Declaro ainda estar ciente que minha participação é voluntária e que fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos e procedimentos desta pesquisa. 

Autorizo, 

 

Data: ___/___/_____ 

 

________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

Contato da pesquisadora 

Shirley de Carvalho Guedes 

R. Grossos, 08. Lagoa Nova. Natal/RN. 

Telefones: 99911-9955 / 3231-3931 / 3215-3503 

E-mail: shirleydecarvalho@hotmail.com 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

 

A – CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS RESPONDENTES 

1 Em qual faixa etária você se enquadra? 

(   ) 21 a 30 anos  (   ) 41 a 50 anos  (   ) Acima de 61 anos 

(   ) 31 a 40 anos  (   ) 51 a 60 anos 

 

2 Qual sexo se enquadra? 

(   ) Feminino  (   ) Masculino 

 

3 Quanto tempo está na instituição? 

(   ) Até 5 anos  (   ) De 11 a 15 anos  (   ) Mais de 21 anos 

(   ) De 6 a 10 anos  (   ) De 16 a 20 anos 

 

4 Qual o nível de escolaridade (maior nível)? 

(   ) graduação  (...) especialização  (...) mestrado  (...) doutorado 

 

5 A qual departamento e/ou programa você está vinculado? Especifique sua vinculação. 

 

 

6 Você possui função de coordenador ou chefia? Em caso positivo, especificar. 

 

 

 

B – CONHECIMENTOS ORGANIZACIONAIS, TIC E SISTEMAS UFRN 

7 Como você avalia o seus conhecimentos e habilidades no uso do computador?  

(   ) Ruim  (   ) Regular  (   ) Bom  (   ) Ótimo 

 

8 Avalie sua experiência com relação aos aspectos abaixo: 

 Frequência de uso 

 Diária Semanal Mensal Raramente Nunca 

Acesso às páginas de internet      

Acesso ao correio eletrônico      

 

Participante nº 
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Acesso ao catálogo do SISBI       

Acesso aos sistemas da UFRN      

 

9 Quais dos sistemas você acessa com maior frequência?  

(   ) SIGAA  (   ) SIPAC (   )  SIGRH 

 

10 Em relação às bibliografias disponíveis nas bibliotecas, você as considera satisfatória para 

atender aos conteúdos trabalhados em sala de aula? 

(   ) Sim (   ) Não. Justifique. 

 

 

11 Com qual frequência você atualiza as referências bibliográficas utilizadas nas disciplinas 

ministradas? 

(...) não atualiza  (...) a cada semestre    

(...) a cada ano   (...) de acordo com a necessidade 

 

12 Você consulta o catálogo do Sistema de Bibliotecas da UFRN para elaborar a bibliografia 

de sua disciplina? 

(   ) Sim  (   ) Não.   

Motivos: 

 

 

13 Você tem conhecimento sobre as novas aquisições feitas pela biblioteca referentes às 

disciplinas que você ministra? 

(   ) Sim  (   ) Não.   

Motivos: 

 

14 Como você obtém o conhecimento das novas publicações em sua área de conhecimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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15 Você tem conhecimento de que pode participar do processo de compras de material 

informacional do Sistema de Bibliotecas da UFRN sugerindo publicações para aquisição? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

16 Você já indicou algum título para ser adquirido para as bibliotecas da UFRN? Em Caso 

positivo, qual foi o sistema utilizado para indicar o material a ser comprado. 

(   ) Sim. Qual?      (    ) SIPAC 

   (    ) SIGAA 

   (    ) SIGRH 

(   ) Não.  

 

17 Em caso negativo na questão 15, em sua opinião, quais os fatores que contribuem para não 

participar do processo de solicitação de compras de material informacional via sistema? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18 Em sua opinião, qual a importância do processo de compras de material informacional para 

a UFRN? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DO TESTE DE USABILIDADE  

 

Tarefa 1 - Acesse o seu SIGAA e localize o menu de acesso à solicitação de compra de 

material informacional. 

 

Tarefa 2 – Realize uma solicitação de compras para o seguinte título: 

BRITO, Maria dos Remédios de. Entre as linhas da educação e da diferença. São Paulo: 

Livraria da Física, 2015. 

 

Tarefa 3 – Realize uma solicitação de compras para o seguinte título: 

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 

23.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

 

Tarefa 4 – Realize uma solicitação de compras para o seguinte título: 

CARNEIRO, Caio. Seja Foda!: feliz, otimista, determinado e abundante. São Paulo: Buzz, 

2017. 

 

Tarefa 5 – Realize uma solicitação de compras para o seguinte título: 

RUBIN, J.; CHISNELL, D. Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct 

effective tests. Indianapolis: Wisley, 2008.  

  



197 

APÊNDICE E - – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Categorias  Variáveis Nº  Questão 

U
S

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Prevenção e 

tratamento de 

erros 

1. O SIPAC oferece informações suficiente para que a 

tarefa seja realiza com o mínimo de erro possível? 

2. É possível identificar erros de digitação no momento 

da realização da tarefa? 

3. O sistema oferece aos usuários mensagens de erro que 

possam esclarecer possíveis problemas? 

Consistência 4. Você considera a interface do sistema agradável para 

realizar a tarefa? 

5. A organização das informações na tela são suficientes 

para realizar a tarefa? 

Linguagem 6. A linguagem utilizada é de fácil entendimento? Teve 

dificuldade para entender algum termo empregado? 

Qual? 

Feedback 7. O SIPAC informa se a tarefa foi concluída com 

sucesso? 

Fácil 

aprendizado 

8. O sistema encoraja a realizar a tarefa? 

Visibilidade 9. As informações do SIPAC estão organizadas de forma 

que a tarefa seja facilmente identificada? 

10. É fácil localizar o link que dá o acesso a tela de 

cadastro de solicitação de compras de material 

informacional do SIPAC? 

Priorização da 

funcionalidade e 

da informação 

11. Existe uma quantidade mínima de informacões para 

que a tarefa seja realizada? 

12. As informações fornecidas pelo sistema são suficientes 

para realizar a tarefa? 

13. Você identificou alguma informação que estivesse 

ausente e você considere importante ser contemplada 

pelo sistema? 

Ajuda 14. O sistema oferece aos usuários instruções de como 
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proceder para realizar a tarefa? 

15. O número de contato e link de e-mail da central de 

contato está disponível? 

Atalhos 16. O sistema apresenta alguma opção para acesso rápido 

a tela de cadastro de material informacional? 

Baixo esforço 

físico 

17. Para executar a tarefa, você consegue digitar os dados 

de entrada rapidamente? 

18. O tempo de resposta para executar a tarefa é rápido? 

19. O número de etapas (telas) para realizar a solicitação 

de material informacional para compras é adequado? 

Reversão de 

ações 

20. Você considera fácil ou difícil desfazer uma tarefa? 

Fácil 

memorização 

21. Você consegue descrever os passos realizados para 

efetuar a tarefa? Quais? 

Eficiência de 

uso 

22. Você considera que o sistema atende aos objetivos a 

que se propõe para realizar a tarefa? Poderia justificar 

sua opinião? 

Eficácia de uso 23. Você acha que conseguiu atingir aos objetivos da 

tarefa? 

Satisfação 

subjetiva 

24. Conseguiu atingir a tarefa da maneira como você 

gostaria? 

25. Você está satisfeito com a sua experiência ao realizar a 

indicação de material informacional para compras via 

Sistema?  

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
A

L 

Barreiras 26. Aponte as principais barreiras que você encontrou para 

realizar a tarefa. Como você conseguiu transpor as 

barreiras?  

Sentimentos 27. De uma maneira geral, qual sua impressão em relação 

à tarefa de cadastro de solicitação de compras de 

material informacional realizado via SIPAC? 

Frustrante, difícil, Satisfatório, fácil. 
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Sugestões 28. Você tem alguma sugestão para melhorar o processo 

de cadastro de solicitação de compra de material 

informacional do SIPAC? 

 

 

 


