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Resumo 

No presente artigo é descrito o processo de redesign da interface de um sistema de 

solicitações usado pela coordenação do curso de Sistemas de Informação da UFF. Foi 

realizado um estudo para identificar os diferentes perfis de usuário, bem os objetivos que 

estes almejavam enquanto utilizavam o sistema. Com base neste, foi realizado um teste de 

usabilidade controlado com usuários alvo e detectadas rupturas na comunicação estabelecidas 

entre o sistema e o usuário, dificultando a compreensão do processo de solicitação e a sua 

execução. Foi também possível criar indicadores de usabilidade, neste caso, através de 

perguntas sobre a satisfação dos usuários e da  realização bem sucedida das atividades 

propostas em um teste de usabilidade. Com enfoque na melhoria dos indicadores e com base 

em diretrizes e heurísticas propostas por Norman e Nielsen, bem como as também sugeridas 

pelo grupo de acessibilidade web do W3C, uma nova interface foi desenvolvida. Foram 

usadas tecnologias disponíveis em formato open source, de modo a garantir a manutenção da 

interface por futuros desenvolvedores sem maiores dificuldades. Ao final, foi feito um outro 

experimento de usabilidade, desta vez com a interface reformulada, os quais demonstraram 

que as melhorias de fato foram eficientes, porém levantando outros possíveis problemas e 

sugestões de continuidade do trabalho no futuro. 
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1 INTRODUÇÃO  

O SolicitaSI é um sistema usado pelo alunos de Sistemas de Informação para realizar 

solicitações como troca de turma, dispensa de disciplina, pedidos de carga horária 

complementar, entre outros, e pelos funcionários da coordenação deste curso, que o 

administram. Todos os alunos do curso utilizam o sistema ao longo de sua vida acadêmica, 

mas como aluna do curso pude perceber através de conversas informais que muitos colegas 

encontram dificuldades em entender o ciclo de vida dos processos, preencher os formulários 

com exatidão e não têm uma experiência positiva realizando tarefas ainda um pouco 

burocráticas, porém necessárias.  

Ao preencher um formulário de forma incorreta, o aluno não somente causa retrabalho para si 

como também para os funcionários da coordenação, que têm que analisar  cada solicitação 

recebida. No início de período, aproximadamente 300 solicitações são recebidas, gerando 

congestionamentos e atraso na resolução dos pedidos. Identificar falhas de comunicação e 

possíveis melhorias na usabilidade afim de tornar o SolicitaSI mais agradável para os seus 

usuários, assim como aumentar a eficiência dos processos que auxilia foram as principais 

motivações para iniciar este trabalho.  

Outros aprimoramentos de interface foram incorporados como tornar o design responsivo 

para diferentes formatos de tela, tornando o sistema ainda mais acessível para os alunos. Com 

este intuito, foram seguidas as diretrizes recomendadas pelo World Wide Web Consortium 

(W3C) para tornar o conteúdo web acessível para pessoas com deficiência, tornando-o 

consequentemente mais acessível para o público em geral (W3C, 2014). Essas recomendações 

serão abordadas mais a fundo adiante. 

A melhoria da interface e comunicação apresentada pelo SolicitaSI não só visa reduzir o 

trabalho dos funcionários, como também propiciar uma experiência mais positiva para seus 

diferentes usuários.  Ao melhorar a interface, tanto nos aspecto funcional quanto em sua 

estética, o sistema transmite  maior confiança nos processos realizados pela coordenação. 

Através de um estudo na área de interface homem-computador, utilizando meios como a 

inspeção dos signos e comunicação da interface, questionários, entrevistas e testes de 

usabilidade com os diferentes tipos de usuários, foi possível repensar a interface do SolicitaSI 

para que este possa exercer melhor sua função. 
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2 SolicitaSI 

O SolicitaSI é um sistema de solicitações idealizado e concebido pelo então coordenador do 

curso de Sistemas de Informação da UFF, Leonardo Cruz. Ele serve como um agregador de 

solicitações para os funcionários da coordenação, que podem utilizá-lo para consultar pedidos 

atuais e concluídos e gerenciar o andamento de solicitações. Para os alunos, o sistema é uma 

conveniência, pois possibilita que as requisições à coordenação sejam feitas de qualquer 

computador com internet. Alguns processos da coordenação exigem a emissão de formulários 

como uma das etapas, como por exemplo nas solicitações de estágio, onde o pedido gera um 

documento que deve ser assinado pela instituição conveniada que oferece o  estágio. Nestes 

casos, o sistema auxilia tanto funcionários, que evitam o trabalho de procurar e imprimir 

formulários, quanto alunos, que não precisam ir até a coordenação para obtê-los. 

As solicitações que podem ser feitas através do sistema são: 

• Inclusão de disciplina de Sistemas de Informação; 

• Inclusão de disciplina eletiva; 

• Dispensa de disciplina; 

• Troca de turma de uma disciplina já inscrita; 

• Cancelamento (trancamento) de disciplina que o  aluno está cursando; 

• Solicitação de estágio; 

• Solicitação de carga horária de atividades complementares; 

• Cadastro de projeto final. 

O sistema possui duas interfaces, uma para administradores e uma para alunos. Os 

administradores são os funcionários da coordenação, que podem visualizar as solicitações, 

editá-las e mudar o estado em que elas se encontram conforme os processos são realizados.  

Os alunos podem realizar, consultar e editar solicitações. 

O período onde o SolicitaSI é mais utilizado é chamado de período de ajuste, que corresponde  

ao período quando os alunos podem fazer alterações nos seus planos de estudo. Apesar disso, 

o sistema pode ser acessado a qualquer momento para fazer solicitações como estágio ou 

pedido de carga horária de atividades complementares. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Ao analisar o problema de propiciar uma melhor experiência de usabilidade para os usuários 

do SolicitaSI e tendo como base os conhecimentos da disciplina Interface Humano-

Computador, foram utilizadas diferentes abordagens já bastante disseminadas para resolver o 

problema. Foram usadas como base as etapas do ciclo da Engenharia de Usabilidade (Nielsen, 

1993) para definir as principais atividades planejadas para guiar este estudo, sendo elas: 

conhecer o usuário, definir os objetivos buscados, adotar o design participativo, criar um 

design de interface coordenado, aplicar diretrizes e análise heurística e  realizar testes 

empíricos. 

Algumas atividades propostas por Nielsen foram descartadas por serem consideradas fora do 

escopo, como por exemplo a análise competitiva, onde não foram encontrados sistemas 

semelhantes, ou o uso de protótipos, pois demandaria vários testes e a disponibilidade de 

voluntários em várias ocasiões. Foi preferível, de forma complementar, usar a abordagem de 

modelo simples de processo de design de IHC (Sharp et al, 2007), completando um ciclo com 

a conclusão deste trabalho. As etapas que se sucederam foram as descritas a seguir. 

3.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

Nesta etapa, afim de compreender os diferentes aspectos a serem levados em consideração 

para o redesign do SolicitaSI, bem como para conhecer os usuários e definir os objetivos 

buscados, foram realizados questionários e entrevistas com os alunos, funcionários técnicos 

administrativos da coordenação de Sistema de Informação da UFF e o coordenador do curso e 

criador do sistema.  

O questionário respondido de forma anônima pelos alunos de Sistemas de Informação da UFF  

(Anexo A) teve como objetivo caracterizar o perfil do aluno, mapeando suas expectativas e 

problemas encontrados ao usar o sistema. O questionário obteve 35 respostas, o que é um 

número representativo considerando que a cada período há 55 alunos ingressantes no curso. 

Por meio das respostas, foi possível traçar o perfil médio dos alunos, incluindo atividades 

realizadas com maior frequência, a quantidade de vezes que o sistema é utilizado por período 

e as dificuldades encontradas. Essas informações foram sintetizadas na criação da persona do 
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aluno (Tabela 1). Com este perfil traçado, foi possível projetar o teste de usabilidade aplicado 

mais adiante e buscar voluntários adequados para realizá-lo. 

Tabela 1: Persona criada para o perfil aluno 

Tabela 2: Persona criada para o perfil funcionário da coordenação 

Tabela 3: Persona criada para o perfil coordenador do curso de Sistemas de Informação 

Cléber Miranda, 24 anos, estudante do 7º período de Sistemas de Informação e estagiário  de 

suporte em uma startup. 

Objetivos: Solicitar inclusão em uma turma de psicologia e horas de atividades 

complementares referente ao seu estágio e matérias optativas cursadas anteriormente. 

Desafios: Acha burocrático realizar tarefas no SolicitaSI. 

Como o SolicitaSI pode ajudá-lo: Proporcionando os serviços desejados de forma eficiente e 

agradável.

Denise Sabino, 31 anos, técnica administrativa há 2 anos na coordenação de Sistemas de 

Informação. 

Objetivos: Homologar as solicitações dos alunos de forma eficiente. 

Desafios: Acha difícil buscar por um aluno específico no sistema. Além disso, acha o que a 

interface do sistema possui muitas informações desnecessárias. 

Como o SolicitaSI pode ajudá-la: Poupando seu tempo ao disponibilizar formulários aos 

alunos. Proporcionando uma interface agradável para seu uso constante. 

Marcos Roberto,  53 anos, coordenador do curso de Sistemas de Informação há 5 anos. 

Objetivos: Manter um sistema simples e que ajudará os funcionários da coordenação a ter 

controle dos pedidos feitos pelos alunos do curso de Sistemas de Informação. 

Desafios: Garantir a eficiência do sistema, principalmente devido ao volume de dados a 

serem processados. 

Como o SolicitaSI pode ajudá-lo: Provendo uma estrutura robusta, diminuindo possíveis 

erros de processamento durante seu uso.
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Para entender a perspectiva dos técnicos administrativos e coordenador do curso, foi preferido 

realizar uma entrevista individual, por ser uma opção eficaz qualitativamente (Barbosa, 2010). 

As respostas para as perguntas realizadas (Anexo B) possibilitaram compreender os fatores 

positivos e negativos do sistema. Se por um lado, ele é benéfico por organizar as solicitações 

feitas pelos alunos, é ineficaz para fazer buscas e guardar estados intermediários da 

solicitação, como uma solicitação já visualizada porém dependente da ação de outro 

departamento. 

O teste de usabilidade entre os alunos, seguido de uma pequena entrevista, teve como objetivo 

compreender com mais profundidade quais as dificuldades encontradas, já que os 

funcionários relataram não haver procura por parte dos alunos com dúvidas ou feedbacks,  

mesmo estes tendo avaliado algumas funcionalidades do sistema como “muito ruins/difíceis 

de usar” numa escala de usabilidade em sua experiência pessoal (Anexo A). 

Também foi realizada previamente uma inspeção no sistema afim de detectar possíveis 

dificuldades que os  alunos pudessem ter, ou afim de prever comportamentos comuns. Por 

exemplo, segundo Morkes e Nielsen (1997), os usuários lêem o conteúdo online procurando 

palavras-chave, e preferindo textos concisos a textos longos e explicativos, logo uma das 

perguntas colocadas na entrevista dizia respeito às mensagens encontradas ao longo do 

sistema e se seu conteúdo foi absorvido. 

Entre os alunos que responderam o questionário, 90% disse usar o sistema entre uma e três 

vezes por semestre, sendo as atividades realizadas com maior freqüência pelos alunos a 

solicitação de carga horária complementar e ajuste no plano de estudos (troca e cancelamento 

de turma e inclusão de disciplinas). A atividade menos realizada foi solicitação de estágio, e 

por esta apresentar pouca complexidade após inspeção, foi descartada do teste de usabilidade. 

Primeiramente foi feito um experimento piloto, como sugerido por Barbosa (2010), o que 

pôde estimar melhor o tempo de duração médio para que o teste fosse feito sem pressa, 

verificar se a forma escolhida de gravação da interação (tela e áudio) era adequada e se 

conseguia identificar problemas como rupturas de comunicação como os descritos no método 

de avaliação de comunicabilidade (Prates, De Souza e Barbosa, 2000). As rupturas de 

comunicação puderam ser observadas principalmente quando o usuário não sabia onde 

encontrar a informação ou pensava que a tarefa havia sido encerrada, quando na verdade parte 

da comunicação não era compreendida. Um exemplo deste último caso ocorreu durante a 
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execução das atividades de ajuste no plano de estudo. As tabelas apresentadas pelo sistema 

davam pouco destaque para os botões de ação, e apesar destes possuírem uma comunicação 

objetiva, não eram percebidos. Assim como cita Morkes e Nielsen (1997), o aluno do teste 

piloto procurou sempre por palavras-chave afim de identificar acionadores que pudesse 

utilizar para realizar a atividade. As falhas de rupturas puderam ser observadas por expressões 

de confusão, hesitação e sinalização de tarefa cumprida e puderam ser confirmadas durante a 

entrevista ao final do experimento. 

Após a realização do teste piloto, foi feito o teste de usabilidade real  aplicado a cinco 

participantes (Nielsen, 2000). O experimento foi aplicado de forma voluntária entre alunos 

que se encaixavam no perfil de aluno usuário do sistema. Os voluntários assinaram um termo 

de consentimento (Anexo C), autorizando a sua participação e divulgação da análise dos 

dados obtidos. Foi utilizada uma versão local do sistema e um cenário com uma situação 

problema, com uma seqüência de atividades  que podiam ser realiza em qualquer ordem. O 

cenário e atividades propostos foram: 

Situação 

Você é um novo aluno no curso de Sistemas de Informação na UFF mas cursou anteriormente 

um semestre em Ciência da Computação na mesma universidade e foi aprovado na disciplina 

Programação de computadores I, de código TCC00309. Você foi na coordenação do curso e 

foi avisado de que você precisa usar o sistema SolicitaSI para fazer as solicitações a seguir: 

  

• Solicitar a dispensa de Programação de Computadores I cursada nesta mesma 

universidade. 

• Trancar a disciplina Programação de Computadores I. 

• Mudar a turma de Seminários em Sistemas de Informação para a turma A2. 

• Solicitar horas de atividades complementares por ter participado de um curso de Arduino 

oferecido pelo DASI na Universidade Federal Fluminense com carga horária de 4h. 

• Pedir inclusão da disciplina Comportamento Organizacional em qualquer turma. 

Após a realização dos testes, foi percebido que: 

• Mais da metade dos alunos não leram os textos longos; 
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• Os alunos procuravam informações concisas relacionadas com as ações que estavam 

realizando no momento, ignorando as demais; 

• Mais da metade dos alunos acreditou ter realizado todas as atividades por completo, não 

atentando ao fato de que algumas solicitações necessitavam da impressão de um 

formulário para que fosse completada; 

• Todos os alunos preencheram pelo menos um formulário de forma semanticamente 

incorreta. 

Desta forma, as principais preocupações que foram levadas em consideração no redesign do 

sistema foram a comunicação e a acessibilidade. A comunicação é necessária para informar o 

aluno tanto sobre a localização das funcionalidades, como sobre as informações requisitadas 

para dar entrada nas solicitações e sobre as etapas dos processos. Quanto à acessibilidade, esta 

se mostra essencial por ser  um sistema usado por um público diverso. É estimado que entre 

6% e 10% da população masculina  e entre 0,4% e 0,7% da população feminina em  geral 

possua algum tipo de discromatopsia (GORDON, 1998), ou seja, alguma deficiência na 

percepção de cores. Apenas esse dado já é suficiente para justificar uma inspeção geral no 

sistema para que algum tipo de deficiência não possa impedir seus usuários de utilizá-lo. 

3.2 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

  

De forma a tornar o conteúdo do SolicitaSI acessível, foi utilizado como referência o Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0 (W3C, 2004), que é um guia disponibilizado pelo 

consórcio World Wide Web com diretrizes para tornar o conteúdo web acessível para o 

público geral, incluindo pessoas que possam ter algum tipo de deficiência física. As diretrizes 

são baseadas em quatro princípios para o conteúdo web: perceptibilidade, operabilidade, 

compreensão e robustez. 

Da mesma forma que o conteúdo do site foi revisado de modo a atender as diretrizes de 

acessibilidade,  outros princípios e diretrizes foram estudados para aprimorá-la. A interface foi 

projetada de forma que o usuário possa aprender a tarefa no ato, restringindo ações quando 

possível e tornando os estados do sistema visíveis para o usuário  (Norman, 1988). Além 
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disso, o design foi simplificado ao máximo, tendo enfoque na eficiência da comunicação entre 

sistema e o usuário. 

Figura 1: Tela inicial do SolicitaSI após redesign da interface 

Figura 2: Tela inicial após aplicação de filtro de simulação de deuteranomalia, uma forma de 

daltonismo, com ajuda do plugin NoCoffee 

A tecnologia principal escolhida para a interface foi o framework Bootstrap. Criado pelo 

Twitter, o Bootstrap possui uma série de elementos de interface pré-definidos e uma estrutura 

em grid responsiva, facilitando a criação de telas amigáveis ao usuário. Além disso, outras 

bibliotecas complementares foram usadas como a API Datables, desenvolvido pela Spry 
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Media, de criação de tabelas responsivas. Ambos possuem seu código em Javascript e CSS e 

o principal motivo pelo qual foram escolhidos foi por serem projetos open source e possuírem 

uma comunidade ativa de usuários para tirar dúvidas e manter o projeto. Assim é possível 

garantir a manutenção da interface do SolicitaSI por anos e/ou atualizar para uma versão 

futura sem muitas dificuldades. 

4 RESULTADOS 

Durante o teste de usabilidade, os indicadores utilizados foram satisfação do usuário e 

realização das tarefas com êxito. A satisfação precisou ser diferenciada, pois este estudo visa 

melhorar a interface do sistema, e não o processo em si. Alguns alunos reportaram 

insatisfação quanto ao processo, porém desconhecendo as limitações do sistema. Um exemplo 

disso foram os alunos que gostariam que as solicitações de inclusão de turma fossem feitas 

imediatamente, o que não é possível neste momento. Assim sendo, foram esclarecidas as 

possíveis limitações e refeitas, quando necessário, perguntas relacionadas à satisfação no uso 

da interface, sua facilidade de uso, comunicação e experiência geral. 

Nos primeiros testes de usabilidade (que visavam fazer uma análise da situação atual), entre 

os cinco alunos entrevistados, todos disseram aprovar a interface, mencionando dificuldade 

apenas de alguns termos usados na comunicação. Entretanto, todos os alunos preencheram 

pelo menos um formulário de forma incorreta, alertando para uma dificuldade de interpretar 

as etiquetas apresentadas, o que pôde ser confirmado após durante as entrevistas. Outro 

problema encontrado foi na forma de apresentar informações essenciais, como a impressão 

dos formulários ao final de algumas solicitações. Três entre cinco alunos não sabiam que 

tinham que realizar essa etapa do processo. 

Com a interface redesenhada e implantada, novos testes de usabilidade foram feitos. Dessa 

vez, os usuários continuaram reportando facilidade no uso da interface, porém preenchendo os 

formulários todos os formulários com êxito. No entanto, as informações sobre impressão dos 

formulários após a realização ainda foi despercebida por dois entre cinco alunos. A mudança 

feita apresentava essa mensagem em uma coluna lateral, com cor diferenciada e um botão de 

ação com a mensagem “entendi”, que fazia a mensagem desaparecer após pressionado. 

Durante as entrevistas, os alunos que não perceberam essa mensagem reportaram a presença 
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de mensagens não tão importantes nas laterais e por isso as ignoraram. Assim sendo, a 

interface passou novamente por uma mudança, apresentando desta vez o conteúdo em forma 

de “pop up” de forma a obrigar o usuário a perceber a mensagem mencionada. 

5 CONCLUSÃO E AVANÇOS FUTUROS 

Redesenhar uma interface é uma tarefa complexa e contínua. Assim como a sociedade muda 

de tempos em tempos, assim mudam os usuários, seus perfis, suas vivências, a forma como 

signos são interpretados e a comunicação também. Conhecer bem o usuário é um passo 

importante para a criação de interfaces, mas é apenas um passo dentre tantos importantes que 

devem ser continuamente revisados. As diretrizes amplamente difundidas por Norman 

(Norman, 1988), Nielsen (Nielsen 1994) e tantos outros autores, assim como as recomendadas 

pelo W3C (W3C, 2004) para garantir a acessibilidade do conteúdo web se mostram eficientes, 

mas seu uso deve ser avaliado caso a caso, pois algumas vezes não são aplicáveis ao contexto. 

Para um sistema usado por um grupo diverso de indivíduos, os testes de usabilidade se 

mostraram eficientes em apontar as maiores dificuldades encontradas na realização de tarefas. 

As entrevistas se mostraram eficientes também, mas de forma complementar, pois apenas 

após realizar as tarefas os alunos puderam criar impressões sobre as mesmas. 

Após o redesign da interface, foi possível comprovar que houve uma melhoria significativa na 

execução das atividades realizadas pelos alunos que executaram os testes de usabilidade. No 

entanto, para se ter uma real noção de quais formulários ainda são preenchidos de forma 

incorreta, deveria haver alguma ferramenta complementar de análise  de dados, capaz de 

exibir relatórios sobre a quantidade de solicitações realizadas e não concluídas devido a falhas 

cometidas pelos alunos. 

No futuro, um estudo mais detalhado englobando os funcionários e formas destes aumentarem 

sua produtividade através do sistema também trará benefícios para a coordenação do curso e 

para a universidade. 
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A study of usability and redesign of SolicitaSI system’s interface 

Abstract 

The present article describes the redesigning process of the interface of an application system 

used by a Universidade Federal Fluminense’s Information Systems course office. A study was 

done to identify the different user profiles, as well their aims while using the system. Based 

on that, a controlled usability test was done with the target audience and communication 

ruptures between the user and system were detected, interfering the comprehension of the 

solicitation’s process e its execution. Usability indicators were also proposed, in this study, 

through interviews about the user’s overall satisfaction after using the system and also after 

accomplishing proposed activities during an usability test. Focusing on the indicator’s 

improvement and based on heuristics and guidelines proposed by Norman and Nielsen, as 

well as the ones suggested by the W3C accessibility workgroup, a new interface was 

developed. Open source technologies were used, ensuring the interface’s maintainability by 

future developers without much struggle. In the end, a new usability test was made, this time 

using the new system’s interface, showing the improvement’s efficiency, although new 

possible issues and suggestions for this work continuity in the future. 

Key words: Interface redesign, communication by interface, usability test. 
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ANEXO A – Questionário aplicado aos alunos de Sistema de Informação 

Identificação de perfil 

1) Qual a sua idade? 

 

2) Qual a sua profissão? 

3) Qual o seu período na faculdade? 
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4) Com que frequência em média você utiliza o SolicitaSI? 

5) Qual a atividade que você mais utiliza no SolicitaSI? 

Avaliação do uso nas atividades do SolicitaSI 

6) Como você avalia a atividade Dispensa de Disciplina sendo 1 “muito ruim/difícil de usar” 

e 5 “muito bom/fácil de usar”? 
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7) Como você avalia a atividade Cancelamento (trancamento) de Disciplina sendo 1 “muito 

ruim/difícil de usar” e 5 “muito bom/fácil de usar”? 

8) Como você avalia a atividade Inclusão de Disciplina de SI? 

9) Como você avalia a atividade Inclusão de Disciplina Eletiva? 

  16



10) Como você avalia a atividade Pedido de Troca de Turma? 

11) Como você avalia a atividade Solicitação de Carga Horária de Atividade Complementar? 

12) Como você avalia a atividade Solicitação de Estágio? 
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13) Você já pediu auxílio a alguém para usar o sistema? 

14) De forma geral, como você avalia o SolicitaSI? 
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Anexo B - Perguntas realizadas na entrevista com os funcionários  

• Qual a sua idade? 

• Há quanto tempo (em meses) está na função de técnico administrativo na coordenação de 

Sistemas de Informação? 

• Já utilizou um sistema semelhante ao SolicitaSI antes? 

• Você recebeu um treinamento antes de utilizar o SolicitaSI? 

• Qual atividade realiza com maior frequência no sistema? 

• Qual a quantidade aproximada de alunos que pedem ajuda para utilizar o SolicitaSI ao 

longo de um período? 

• Os alunos de Sistema de Informação dão feedbacks sobre o sistema? 

• Como o sistema o ajuda? 

• Quais são os principais desafios e/ou dificuldades enfrentadas ao utilizar o sistema? 

• Quais melhorias o sistema poderia ter? 
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 Anexo C - Termo de Consentimento de Participação no Teste de Usabilidade do SolicitaSI 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EXPERIMENTO DE 

PESQUISA 

  

 Solicito seu consentimento para participação de um experimento de pesquisa relativo 

ao uso do sistema SolicitaSI. Este sistema é usado pela coordenação de Sistemas de 

Informação da UFF para auxiliar nas requisições diversas como ajustes de plano de estudos, 

pedido de inclusão de disciplina, pedido de horas de atividades complementares, pedidos de 

estágio, entre outros. 

Este experimento é parte do projeto de conclusão de curso da aluna Bárbara Borges e irá 

ajudar a melhorar o sistema futuramente. Consiste em duas etapas: 

  

1) Realização de tarefas utilizando o SolicitaSI. 

 Nesta etapa, o(a) aluno(a) irá realizar algumas tarefas simulando requisições que 

poderiam ser feitos no dia a dia. As ações em tela realizadas (imagens e áudio) serão gravadas 

usando um software com este fim. 

  

2) Entrevista sobre a realização das tarefas. 

 Serão feitas algumas perguntas sobre o sistema e sua experiência enquanto usuário. 

  

 Ao aceitar este termo, você concorda que:  

É maior de 18 anos; 

Sua participação é de escolha livre, feita sob esclarecimentos de todas as etapas do 

experimento e quaisquer possíveis dúvidas que possa ter sobre este; 

Seus dados serão coletados de forma anônima e serão divulgadas somente análises obtidas 

através destes; 

Poderá desistir de sua participação, sem nenhum prejuízo, a qualquer momento se desejar, em 

qualquer etapa do experimento. 

  

De posse das informações acima, aceito os termos declarados para minha participação.
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