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Resumo 

A proposta deste projeto, desenvolvido no PPG-DTI do Unifatea, voltada à linha 
de pesquisa de Inovação e Empreendedorismo, busca integrar uma experiência 
profissional de gestão acadêmica, agregada aos aspectos metodológicos do design 
para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Integrado Universitário com foco 
na experiência dos usuários. O objetivo da pesquisa é identificar as necessidades e 
desenvolver processos e interfaces necessárias para gerar boas experiências de 
usabilidade no produto proposto por este projeto. Autores como Brown (2010), 
Gibbons (2016), Laudon e Laudon (2014), Lowdermilk (2013), Nielsen (1995), Rohrer 
(2014) e Teixeira (2014) contribuem com o referencial teórico e percurso metodológico 
do trabalho. Ao final, a aplicação das metodologias e ferramentas do design thinking 
pode contribuir para o desenvolvimento de boas experiências dos usuários no sistema 
testado e implementado em uma Instituição de Ensino Superior da cidade de Lorena, 
São Paulo. 

 
Palavras-chave: Sistema Integrado; Usabilidade; Experiência do usuário; Design; 
 

 

Abstract 

The proposal of this project, developed at the Unifatea PPG-DTI, focused on 
the research line of Innovation and Entrepreneurship, seeks to integrate a professional 
experience of academic management, added to the methodological aspects of the 
design for the development of an Integrated University Management System with focus 
in the users experience. The objective of the research is to identify the needs and 
develop the processes and interfaces necessary to generate good usability 
experiences in the product proposed by this project. Authors like Brown (2010), 
Gibbons (2016), Laudon and Laudon (2014), Lowdermilk (2013), Nielsen (1995), 
Rohrer (2014) and Teixeira (2014) contribute with the theoretical reference and 
methodological path of the work. Finally, it is expected that the application of the 
methodologies and tools of design thinking contribute to the development of good 
experiences of the users in the system tested and implemented in a Higher Education 
Institution of the city of Lorena, São Paulo. 

 
Keywords: Integrated system; Usability; User experience; Design;  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, em diferentes setores empresariais, a tecnologia da informação 

geralmente é uma das principais bases utilizadas para realizar o gerenciamento, 

otimização e padronização de atividades corriqueiras de um ambiente corporativo.  

Em uma Instituição de Ensino Superior por exemplo, é de grande importância 

a integração entre departamentos administrativos e acadêmicos com o uso de 

sistemas que integram e relacionam dados dinâmicos, obtendo mais eficácia e 

confiabilidade para os diferentes processos cotidianos.  

A proposta desta dissertação, desenvolvido no PPG-DTI do UNIFATEA, voltada 

à linha de pesquisa de Inovação e Empreendedorismo, busca integrar uma 

experiência profissional de gestão, agregada aos aspectos metodológicos do design, 

por meio da elaboração, atualização e iterativa adaptação de um sistema integrado 

de gestão entre departamentos administrativos e acadêmicos de uma Instituição de 

Ensino Superior. Desta forma, módulos de interação entre alunos, professores, 

gestores e outros departamentos, poderão ser implementados de acordo com a 

necessidade da organização. No que tange ao aspecto empreendedor, objeto de 

estudo do PPG, a pesquisa poderá colaborar com o desenvolvimento de uma nova 

ferramenta de gestão acadêmica, com funcionalidades e interfaces bem 

desenvolvidas e voltadas à boa experiência dos usuários, que poderá competir 

diretamente com soluções e tecnologias existentes do cenário e mercado atual das 

Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas.  

Notas publicadas sobre o Censo da Educação Superior (INEP, 2017, p. 11) 

informam que em 2016, chegou a quase 3 milhões o número de ingressantes em 

cursos de graduação. O Censo aponta ainda, que existem mais de 8 milhões de 

alunos com algum tipo de vínculo ao ensino superior (INEP, 2017, p. 5). Além disso, 

para complementar a importância do uso de tecnologias na gestão de uma Instituição 

de ensino, houve um aumento de mais de 20% no número de matrículas da 

modalidade a distância (INEP, 2017, p.12), ou seja, além de uma plataforma de gestão 

acadêmica integrada, o produto deste projeto de pesquisa poderá agregar 

ferramentas para futuras aplicações em modalidades de cursos de Ensino a distância, 

tendência do mercado e que conforme os dados apresentados, crescem 

significativamente a cada ano.  
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Para que o desenvolvimento do projeto possa obter sucesso, a lógica de 

programação – código - e o design de interface são totalmente relacionados em áreas 

interdisciplinares, tendo em vista que, softwares de difícil usabilidade criam enorme 

resistência diante de usuários e organizações com culturas pré-estabelecidas. A 

elaboração de cada ferramenta deverá aplicar soluções lógicas, pautadas na criação 

de interfaces projetadas diretamente aos usuários por meio de diferentes 

metodologias e ferramentas do design para alcançar resultados satisfatórios.  

Diferentes departamentos e processos poderão ser otimizados, padronizados 

e sistematizados com boa experiência e usabilidade dos usuários envolvidos. Além 

disso, todo corpo gestor e reitoria da Instituição poderão acessar relatórios e 

indicadores dinâmicos, em tempo real, com cada grupo acadêmico e administrativo 

integrados em diferentes módulos da plataforma. Um grande e constante investimento 

em pesquisas para a melhoria e aperfeiçoamento de planejamentos estratégicos da 

organização no que se refere aos fluxos de processos e serviços oferecidos e que 

serão testados no desenvolvimento deste projeto. 

Portanto, nesta pesquisa buscar-se-á respostas para as seguintes perguntas. 

Quais são os módulos necessários para um sistema de gestão acadêmica integrada 

em uma Instituição de Ensino Superior? Quais são as características necessárias para 

que haja boa experiência dos usuários nas interfaces? Quais processos podem ser 

otimizados com o uso de um Sistema de Gestão Integrado Universitário?  

 

1.1 Objetivo geral 

Esta pesquisa tem como propósito identificar as necessidades e desenvolver 

processos e interfaces em um Sistema de Gestão Acadêmica com foco na experiência 

dos usuários a partir de suas interações. 

 

1.2 Objetivos específicos 

▪ Identificar os módulos necessários para um sistema de gestão acadêmica em uma 

Instituição de Ensino Superior; 

▪ Definir quais dos módulos serão testados e desenvolver um protótipo para 

utilização e imersão com os usuários;  

▪ Aplicar ferramentas de estudos de campo, usabilidade e “desejabilidade”; 
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▪ Realizar testes, avaliações e adaptações por meio de processos iterativos de 

acordo com o feedback dos dados coletados; 

 

1.3 Justificativa e Contribuição do Trabalho 

A importância do desenvolvimento de uma plataforma de gestão integrada está 

na realidade do dia a dia de qualquer organização, neste caso, em uma Instituição de 

Ensino Superior, diariamente são inúmeros processos e casos onde dados cadastrais, 

históricos, estatísticas e até mesmo pequenos processos interferem diretamente na 

vida de um aluno, professor ou funcionário.  

A idealização do projeto nasce de uma experiência de seis anos na gestão e 

vida de um departamento administrativo de uma Instituição de Ensino Superior, diante 

das diversas experiências com tecnologias testadas, aprovadas ou reprovadas diante 

de determinadas facilidades e dificuldades enfrentadas no decorrer do tempo.  

Várias são as ferramentas e sistemas que existem para atender essas 

necessidades, porém, raramente leva-se em conta a experiência dos usuários. O que 

pode gerar algumas inconsistências de informação, interfaces de difícil usabilidade e 

resistência ao uso cotidiano.  

Ao desenvolver este sistema por meio de aplicação da pesquisa com o uso de 

metodologias do design, sempre com foco na experiência dos usuários, poder-se-á 

adquirir otimização, padronização e satisfação dos públicos envolvidos e como 

consequência, tornará a boa usabilidade da plataforma um diferencial para engajar a 

escalabilidade de aplicação do produto em outras Instituições de ensino e usuários. 

O sistema disponibilizará funções básicas, que durante a pesquisa serão 

identificadas, de uma Instituição de Ensino Superior, como a emissão de relatórios 

dinâmicos, atualizados em tempo real, com os departamentos e módulos envolvidos; 

geração de informações estratégicas a partir dos dados imputados na plataforma; 

interface de boa compreensão e usabilidade com notas, faltas e documentos 

disponíveis ao corpo discente; controle de percurso acadêmico dos alunos que 

possuem benefícios concedidos por programas de incentivo à graduação; otimização 

em preenchimento de estatísticas de demandas federais, como por exemplo, o Censo 

da Educação Superior, realizado anualmente pelo Ministério da Educação, por meio 

do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e, qualquer outro tipo de interface 
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para processos administrativos e acadêmicos corriqueiros da Instituição em que será 

aplicada a pesquisa.  

Desta forma, a Instituição agregará melhoria contínua de qualidade nos 

processos e documentos fornecidos, por meio da maior confiabilidade com 

padronização e agilidade das atividades, o que sem dúvida, em um ciclo acadêmico, 

pode gerar contribuição ímpar para o corpo discente, docente e administrativo que 

poderá despender maior energia para outros projetos durante todo o período letivo. 

 

1.4 Organização da Dissertação 

O trabalho estará organizado da seguinte forma. O primeiro capítulo é a 

Introdução da dissertação, explanando rapidamente a realidade, objetivos, problema 

de pesquisa e, a justificativa e contribuições que o desenvolvimento de um Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica com foco na experiência dos usuários agregará à 

Instituição onde será aplicada a pesquisa. O segundo capítulo apresentará o 

referencial teórico de pesquisa, apresentando os conceitos e revisões de literaturas e 

artigos publicados sobre Sistemas de Informação, Interfaces, Experiência do usuário 

e Usabilidade. No terceiro capítulo será descrito o percurso metodológico e as 

diferentes formas de aplicar os métodos de design em diferentes etapas do projeto. O 

quarto capítulo será reservado para o desenvolvimento do projeto, diante de todas as 

etapas, ideação, prototipação e testagem, conciliando a discussão dos referenciais 

teóricos e métodos apresentados nos capítulos anteriores, apresentando resultados e 

discussões. Ao final, no quinto capítulo apresentar-se-ão as considerações finais, 

bibliografia e os anexos para conclusão da dissertação. 

 

 

2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Neste capítulo será abordado o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa diante dos temas de Sistemas de informação, 

Interfaces, Usabilidade e Experiência do usuário, que servirão de alicerce para o 

desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão com foco nos usuários.  
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2.1 Sistemas de informação 

Dentro das organizações são diversas as rotinas e processos pelos quais os 

colaboradores passam no dia a dia, para isso pode-se denominar cada tipo de fluxo 

de processos com determinados objetivos como um Sistema natural das respectivas 

funções e pessoas, seja de forma mental, manual ou informatizada. 

Durante cada etapa ou fase de um determinado processo, toda ação realizada 

pode ser identificada, padronizada e repetida. Além disso, também existe uma ligação 

de cada ação com diferentes tipos de dados, sendo de grande importância a 

interpretação e transformação destes como resultado para a Informação conforme a 

Figura 1.  

Figura 1 – O processo de transformar dados em informação 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Stair e Reynolds (2009, p. 6) 

 

Para isso são desenvolvidos os Sistemas de Informação, que utilizam todo o 

fluxo de processos e dados para interpretação informação disponível para as tomadas 

de decisão. 

De acordo com os autores Laudon (LAUDON e LAUDON, 2015, p. 13), um 

sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que 

coletam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a 

tomada de decisões, a coordenação e o controle em uma organização. 

Para estabelecer serviços otimizados e padronizados, fortalecendo a 

confiabilidade e identidade das informações, é preciso tomar conhecimento da 

importância e função do Sistema de Informação dentro de uma organização. 

Exemplificando tais características, Turban, Rainer Jr. e Potter (2007, p.6) destacam 

no Quadro 1, as principais características e benefícios de um Sistema de Informação. 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
 

 

©2019 Projeto de Pesquisa – Dissertação          17 

Quadro 1 - Principais capacidades dos sistemas de informação 

▪ Realizar cálculos numéricos de alta velocidade e alto volume. 

▪ Fornecer comunicação e colaboração rápidas e precisas dentro da organização e entre 

organizações. 

▪ Armazenar enormes quantidades de informação em um espaço fácil de acessar embora 

pequeno. 

▪ Permitir acesso rápido e barato a enormes quantidades de informação em todo o mundo. 

▪ Facilitar a interpretação de grandes quantidades de dados. 

▪ Aumentar a eficácia e a eficiência das pessoas trabalhando em grupos em um local ou em 

vários locais, em qualquer lugar. 

▪ Automatizar processos comerciais semi-automáticos e tarefas manuais. 

Fonte: Adaptado de Turban, Rainer Jr. e Potter (2007, p. 6) 

 

Turban, Rainer Jr. e Potter (2007, p. 1) ainda afirmam que “a finalidade dos 

sistemas de informação é obter as informações certas para as pessoas certas, no 

momento certo, na quantidade certa e no formato certo”. 

Porém, é importante notar que um sistema de informação pode ser totalmente 

anulado caso não haja preocupação com quem usa, e como usa. O casal Laudon 

(LAUDON e LAUDON, 2015, p.16) afirma que Sistemas de informação são inúteis 

sem pessoas qualificadas para desenvolvê-los e mantê-los, e sem quem saiba usar 

as informações de um sistema para atingir os objetivos organizacionais. 

Nesta pesquisa por exemplo, o Sistema de Informação em uma Instituição de 

Ensino Superior poderá auxiliar na gestão das informações processadas em relação 

ao perfil demográfico do corpo discente e docente, automatizar ciclos repetitivos e que 

desperdiçam esforço dos colaboradores, estabelecer auxílio à gestão diante do 

desempenho dos alunos, identificar pontos críticos para controle de evasão, 

padronizar documentos e processos e, reduzir custos ao utilizar outras diversas e 

diferentes ferramentas para as diversas tarefas da organização. 

Desta forma, é necessário que o desenvolvimento do Sistema de Gestão 

Acadêmica possua uma boa usabilidade e navegabilidade para reduzir prazos, 

otimizar ações e, possivelmente, gerar novas estratégias de processos para inovar 

fluxos de processos cotidianos com os funcionários e gestores Instituição. 
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2.2 UI, UX e Usabilidade 

Diversas fontes, dentre elas o site UX Blog, Agni (2016), relatam que o termo 

UX, acrônimo para User Experience, inicialmente foi utilizado e atribuído por Donald 

Norman, ex-vice-presidente do grupo de Tecnologia Avançada da Apple, pois foi o 

primeiro a utilizar User Experience Architect como referência em seu cartão de visitas. 

O termo pode ser simplificado como qualquer experiência positiva ou negativa 

que uma pessoa pode obter com algum produto ou serviço por meio de diferentes 

características como UI (user interface), UX (user experience) e Usability, termos 

relevantes no desenvolvimento de projetos de produtos e serviços. Mas, é importante 

segregar cada significado e exemplificar para que fique claro o que é cada elemento 

e quais são suas importâncias para aplicação em uma pesquisa.  

 

Figura 2 – Exemplificação de UI, UX e Usabilidade 

 

Fonte: Blog RAFFCOM (2017) 

 

Como a Figura 2 exemplifica, a Interface do usuário é o “objeto” ou aplicação 

em que você pode realizar uma interação. A Usabilidade é como geralmente essa 

ação é realizada, nesse caso, geralmente os usuários utilizam o vidro de “ketchup” 

virado com a tampa para baixo e, consequentemente gera a Experiência do usuário, 

uso corriqueiro que foi captado pela marca da Heinz (e diversas outras) que 

desenvolveu uma embalagem que dispõe de maior facilidade e satisfação durante a 
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interação com o objeto/produto. Um fator importante é que nesse caso não se pode 

concluir que a Experiência do usuário obteve um resultado 100% satisfatório, pois não 

sabemos qual é o sabor, quantas Kcal possui, o preço e, se o produto causa algum 

tipo de impacto em algo que possuímos como interesse fundamental, moral e/ou ético 

para consumir este produto da marca. Portanto, a Experiência do usuário deve ser 

vista como o resultado da integração de todos os fatores que constroem a experiência 

de consumo de algum produto ou aplicação como exemplificado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Pirâmide de boas experiências 

 
Fonte: Site Catarinas Design (2016) 

 

A Figura 3 demonstra que a necessidade básica para o desenvolvimento de 

algo é a Utilidade, ou seja, o resultado de um projeto deve ser necessário no cotidiano, 

posteriormente ele deve possuir uma certa facilidade de uso para finalmente ser 

querido e desejado como solução de problemas do dia a dia para os diferentes 

usuários. Para contextualizar a pirâmide ao universo do produto desta pesquisa pode 

se estabelecer Utilidade como a necessidade de um bom gerenciamento do fluxo de 

processos de uma Instituição de Ensino Superior, a Usabilidade como o nível de 

facilidade que os usuários possuem ao interagir com um determinado sistema de 

Gestão Acadêmica e, Desejabilidade como o grau de vontade que os públicos 
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envolvidos possuem de usufruir da ferramenta existente ou que será desenvolvida 

durante esta pesquisa. 

Para que haja uma determinada experiência é necessário que exista a 

anteriormente mencionada Interação de um usuário com determinado produto, 

processo ou aplicação. Simplificando, Rogers, Sharp e Preece (2013, p.47) afirmam 

que existem quatro tipos de interação, entretanto, ressalta-se que eles não são tipos 

exclusivos e definitivos (Quatro 2). 

 

Quadro 2 - Tipos de interação 

 

1. Instrução – estilo em que os usuários emitem instruções a um sistema. Isso pode ser feito 

de inúmeras maneiras, incluindo: digitar comandos, selecionar opções de menus em um 

ambiente de janelas ou em uma tela multitoque, falar os comandos em volta alta, gesticular, 

pressionar botões ou usar uma combinação de teclas de função. 

2. Conversação – estilo em que os usuários têm um diálogo com um sistema. Os usuários 

podem falar por meio de uma interface ou escrever em perguntas para as quais o sistema 

responde via texto ou saída de voz. 

3. Manipulação – estilo em que os usuários interagem com os objetos em um espaço virtual 

ou físico, manipulando-os (p.ex., abrir, segurar, fechar, colocar). Os usuários podem 

aprimorar seu conhecimento familiar de como interagir com objetos. 

4. Exploração – estilo em que os usuários se movem por um ambiente virtual ou um espaço 

físico. Ambientes virtuais incluem mundos 3D e sistemas de realidade aumentada e de 

realidade virtual. Eles permitem que os usuários aprimorem seu conhecimento familiar 

sobre se movimentar fisicamente. Espaços físicos que utilizam tecnologias baseadas em 

sensores incluem salas ou ambientes inteligentes, permitindo também que as pessoas 

tirem proveito da familiaridade. 

 

Fonte: Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 47) 

 

Independentemente do tipo de interação realizada, nota-se que em todas as 

situações o usuário determinará qual foi a sensação e experiência – positiva ou 

negativa - ao realizar alguma tarefa com o produto ou aplicação e, para isso, é 

necessário que sejam projetadas soluções que auxiliem em um bom resultado na 

Experiência do Usuário.  

Lowdermilk (2013, p. 26) afirma que a definição de Experiência do usuário não 

deve somente pensar nas “funcionalidades em questão de interfaces, mas também o 

quanto um “aplicativo” é cativante e agradável de ser usado”.  

Rogers, Sharp e Preece (2013, p.13) corroboram afirmando que a UX “inclui 

sua impressão sobre quanto é bom usá-lo, passando pelo efeito sensorial de 
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pequenos detalhes, como a suavidade com que um interruptor gira, o som de um 

clique ou o toque de um botão quando pressionado”. 

Pequenas interações possuem grande influência em toda a experiência 

concebida em um relacionamento do usuário com algum produto, sistema, serviço ou 

marca. Elas podem ser denominadas Microinterações, como explica Teixeira (2014):  

 

Os pequenos pontos de contato entre consumidor e marca são tão 
importantes para UX que, em 2012, Dan Saffer publicou um livro 
(http://microinteractions.com) onde dava um nome para esses momentos: 
microinterações. Microinterações "Microinterações são momentos contidos 
de um produto que giram em torno de um único caso de uso – eles têm 
apenas uma função principal. Cada vez que você muda uma configuração, 
sincroniza seu dispositivo, configura um alarme, cria um password, faz login 
em um site, define uma mensagem de status, favorita ou ‘curte’ algo, você 
está engajando com uma microinteração. Elas estão em todo lugar: nos 
dispositivos que carregamos, nos eletrodomésticos da nossa casa, nos 
aplicativos no nosso celular e computador, e até embutidos nos ambientes 
em que vivemos e trabalhamos. Muitos produtos e aplicações são 
construídos inteiramente em torno de uma única microinteração”. 

 

Os benefícios destas interações (Quadro 3) realizadas entre produtos e 

usuários podem gerar novas tendências, criar comportamentos e até mesmo 

revolucionar um segmento de mercado, definindo quais serão as marcas e produtos 

que dominarão e ditarão o rumo de desenvolvimento de experiências para um nicho 

de usuários. 

 

Quadro 3 - Benefícios das Microinterações 

▪ Para os usuários interações bem desenhadas são fáceis de usar e dão a sensação de 

que o produto é mais eficiente. Elas também tornam o processo mais agradável, ajudando 

a aumentar o nível de engajamento dos usuários com a aplicação.  

▪ Para as empresas interações bem desenhadas criam fidelidade entre os usuários e o 

produto. Também aumentam as taxas de conversão ao reduzirem a fricção no fluxo do 

usuário, permitindo que eles completem a tarefa com mais facilidade. 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2014) 

 

Para Teixeira (2014), é nesse ponto que marcas como a Apple se diferenciam 

de outras. As pessoas se engajam e possuem a sensação de que estão com o melhor 

produto em suas mãos diante o desenvolvimento de pequenos detalhes, desde a 

embalagem até a interatividade com a inteligência artificial contida no sistema 
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operacional dos aparelhos, que tornam a experiência com o produto totalmente única 

e especial. 

No site TableLess, Pagani (2011) define Usabilidade como o grau de facilidade 

com que o usuário consegue interagir com determinada interface. Além disso, vincula 

o termo historicamente às questões de evolução da Engenharia de Software e 

conceitos de Interação Humano-Computador (IHC), disciplinas fortemente abordadas 

em graduações de Ciência da Computação e Desenvolvimento de Sistemas.  

Considerando tais características de Usabilidade, Pagani (2011) ainda afirma 

que essas habilidades de interação devem estar de acordo com a norma ISO 9241 

(Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Norma ISO 9241  

▪ Facilidade de aprendizado: a utilização do sistema requer pouco treinamento; 

▪ Fácil de memorizar: o usuário deve lembrar como utilizar a interface depois de algum 

tempo; 

▪ Maximizar a produtividade: a interface deve permitir que o usuário realize a tarefa de 

forma rápida e eficiente; 

▪ Minimizar a taxa de erros: caso aconteçam erros, a interface deve avisar o usuário e 

permitir a correção de modo fácil; 

▪ Maximizar a satisfação do usuário: a interface deve dar-lhe confiança e segurança. 

Fonte: Adaptado do Site TableLess - Pagani (2011) 

 

Nielsen (2012) corrobora ao definir Usabilidade como um atributo de qualidade 

que avalia a facilidade de interação de diferentes interfaces dos usuários. De acordo 

com o autor, o termo também caracteriza quais são os métodos utilizados para a etapa 

de desenvolvimento de um projeto das melhorias na facilidade de uso de uma 

determinada interface. Para sintetizar o autor afirma que Usabilidade é definida por 

cinco componentes de qualidade: Aprendizagem, Eficiência, Memorabilidade, Erros e 

Satisfação. 

Durante o desenvolvimento de uma interface ou parte do sistema, podem 

ocorrer pequenos enganos e falhas que geram a ausência de determinadas 

ferramentas de usabilidade para que os usuários tenham uma boa experiência com o 

sistema. Com isso, Jakob Nielsen, considerado por diversas fontes como o “Pai e Rei 

da usabilidade” criou as “10 heurísticas de Nielsen” (Quadro 5). Heurísticas podem 
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ser consideradas como atalhos cognitivos para compreendermos alguma atividade ou 

informação. 

 

Quadro 5 - 10 Heurísticas de Nielsen 

VISIBILIDADE SOBRE O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO SISTEMA 
O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de 
respostas adequadas em tempo real ou em um prazo razoável. 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE SISTEMA E MUNDO REAL 
O sistema deve dialogar com os usuários, com palavras, frases, ícones, sons e conceitos familiares. 
Deve-se seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça de forma 
natural e lógica. 

LIBERDADE DE CONTROLE DO USUÁRIO  
Os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por engano e precisarão de uma "saída de 
emergência" claramente marcada para deixar o estado indesejado sem ter que passar por etapas 
difíceis e prolongadas. 

CONSISTÊNCIA E PADRÕES  
Os usuários não devem ter que se perguntar se diferentes contextos visuais, palavras, situações ou 
ações significam o mesmo. 

PREVENÇÃO DE ERROS  
Interfaces que impedem a ocorrência de um problema são melhores do que boas mensagens de 
erros. Deve-se eliminar condições propensas a erros ou se possível, verifica-las e apresenta-las com 
possíveis correções para confirmação do usuário. 

RECONHECIMENTO AO INVÉS DE RECORDAÇÃO 
Minimize a carga de memória do usuário, tornando visíveis objetos, ações e opções. O usuário não 
deve ter que lembrar as informações de uma interação para outra. As instruções para o uso do 
sistema devem ser visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que necessário. 

FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE USO  
Atalhos - não vistos pelos usuários leigos - muitas vezes podem acelerar a interação para o usuário 
avançado, de modo que o sistema deve atender ambos os usuários, permitindo que os usuários se 
adaptem em interações corriqueiras. 

DESIGN ESTÉTICO E MINIMALISTA  
Os diálogos não devem conter informações que sejam irrelevantes ou pouco necessárias. Toda 
unidade extra de informação em um leiaute atrapalha as informações relevantes e diminui a sua 
visibilidade necessária. 

AJUDE OS USUÁRIOS A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E CORRIGIR ERROS  
As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos), indicam com 
precisão o problema e devem sugerir de forma clara uma solução. 

AJUDA E DOCUMENTAÇÃO  
Mesmo que seja melhor usar o sistema sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda e 
documentação. Qualquer informação desse tipo deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do 
usuário, listando etapas simples e concretas que podem ser realizadas.  

Fonte: Adaptado de Nielsen (1995) 
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 Esses atalhos cognitivos, devem e servirão consideravelmente durante todo o 

processo de prototipação, testagem e implementação do produto desta pesquisa. 

Portanto, no capítulo de desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado serão 

apresentadas os respectivos usos e aplicações de cada Heurística apresentada pelo 

autor. 

 

3 METODOLOGIA 

O percurso metodológico deste trabalho está amparado nos conceitos de 

Design Thinking, ou seja, meios e ferramentas pelos quais o Design soluciona 

problemas, gera novos produtos/serviços e implanta inovações nas diversas 

organizações. O termo exemplifica padrões que foram estabelecidos na década de 

1990 por David Kelley e Tim Brown, do IDEO, com Roger Martin (GIBBONS, 2016). A 

preocupação era para que os métodos que os Designers utilizavam para produzir 

produtos moldados por necessidades humanas, fossem padronizados para aplicação 

em diferentes organizações.  

 

A ideologia do Design Thinking afirma que uma abordagem prática e centrada 
no usuário para a resolução de problemas pode levar à inovação, e a 
inovação pode levar à diferenciação e a uma vantagem competitiva. Esta 
abordagem prática, centrada no usuário é definida pelo processo do Design 
Thinking e compreende seis fases distintas: sentir, definir, idear, prototipar, 
testar e implementar (adaptado de GIBBONS, 2016). 

 

Para contribuir com o caminho desta pesquisa, serão variadas as aplicações 

dos métodos de acordo com a etapa/fase do projeto. Segundo Rohrer (2014), o campo 

de experiência do usuário possui uma vasta gama de métodos de pesquisa 

disponíveis e que estão vinculadas às etapas do Design Thinking. Entretanto, o autor 

destaca que existem melhores tipos de aplicação de ferramentas de pesquisa relativos 

à fase de desenvolvimento do produto ou serviço (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Métodos de pesquisa de acordo com a fase do projeto 

  

Fase de Desenvolvimento de Produto 

Estratégia Execução Avaliação 

Objetivo: 

Inspirar, explorar e 
escolher novas 
direções e 
oportunidades 

Informar e otimizar os projetos 
para reduzir o risco e melhorar a 
usabilidade 

Medir o desempenho 
do produto contra si 
próprio ou sua 
concorrência 

Abordagem: 
Qualitativo e 
quantitativo 

Principalmente qualitativo 
(formativo) 

Principalmente 
Quantitativo 
(somatório) 

Ferramentas 
típicas: 

Estudos de campo, 
estudos diários, 
pesquisas, 
mineração de dados 
ou análises 

Classificação de cartões, estudos 
de campo, design participativo, 
protótipo de papel e estudos de 
usabilidade, estudos de 
desejabilidade, e-mails de clientes 

Avaliação comparativa 
de usabilidade, 
avaliações on-line, 
pesquisas, testes A / B 

Fonte: Rohrer (2014, tradução minha) 

 

As etapas descritas são totalmente compatíveis com as fases estipuladas na 

década de 1990 pelo Design Thinking. Além disso, é possível identificar vários novos 

fluxos que exemplificam e detalham cada etapa de um processo criativo de design.  

Nesta pesquisa, para melhor entendimento, será utilizado como referência o 

“Design Thinking 101”, Figura 4, proposto por Gibbons (2016) no Nielsen Norman 

Group, um dos maiores grupos e sites que discutem experiências do usuário no 

mundo. O termo 101 geralmente é utilizado na língua inglesa para conceitos 

introdutórios à algum tema. 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Estrutura e Fluxo Global do Design Thinking 
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Fonte: Adaptado de GIBBONS (2016) 

 

Em suma, o percurso deste projeto possui a Ideação, Prototipação e Testagem 

do Sistema desenvolvido com foco na experiência dos usuários. Neste sentido, a 

abordagem do Design Thinking 101 divide cada uma dessas fases em pequenas 

etapas: sentir, definir, idear, prototipar, testar e implementar. 

Essa abordagem mais detalhada facilita a implantação do fluxo de trabalho. É 

uma estrutura flexível, onde se necessário, é possível voltar, questionar novas 

realidades e situações que cada fase pode gerar, como por exemplo, uma 

prototipação pode estabelecer novas motivações positivas ou negativas para os 

usuários e suas realidades. Isso condiz com a afirmação de Harley (2017), também 
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colaborador do Nielsen Norman Group, “se você não entende seus usuários, as ideias 

geradas serão inúteis: elas podem não estar no alvo e, pior, não existem critérios 

corretos de avaliação para determinar qual ideia é a melhor implementação. 

 Portanto, diante de todos os embasamentos apresentados, dividiu-se o 

percurso metodológico para o desenvolvimento desta pesquisa em três fases e seis 

diferentes etapas flexíveis (Figura 5), que serão explanadas e discutidas no capítulo 

de Discussão dos resultados obtidos durante o projeto de pesquisa. 

 

Figura 5 – Fases e Etapas da pesquisa 

 

 

Fonte: Adaptado de GIBBONS (2016) 

 

A Fase 1 – Estratégia apresentará o processo de compreensão da realidade em que 

a pesquisa estará inserida. Para isso será realizado o levantamento do ambiente de 

pesquisa e diagnóstico do pesquisador por meio de sessões de imersão onde o autor 

desta dissertação passará a observar o fluxo de processos e ações realizadas na 

instituição onde desenvolverá o sistema de gestão integrado. As abordagens desta 

etapa serão qualitativas e quantitativas e resultarão em Sentir e Definir os pontos 

principais para o desenvolvimento de uma possível solução de problemas e melhorias. 

 

A Fase 2 – Execução iniciará a exploração do diagnóstico realizado por meio de 

sessões onde será possível Idear e Prototipar interfaces, processos, soluções e 

melhorias das questões destacadas na etapa anterior. Assim como na fase 1, as 
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abordagens serão qualitativas e quantitativas, entretanto, prevalecerá a qualidade das 

informações coletadas por meio da aplicação dos protótipos que serão desenvolvidos 

para testes de usabilidade na terceira e última fase. 

 

A Fase 3 – Avaliação concretizará o resultado do desenvolvimento de cada etapa. 

Com isso será possível testar cada interface ou processo e, se o resultado for positivo, 

homologar a solução para o sistema definitivo. Trata-se de uma fase final onde as 

informações coletadas nesta pesquisa poderão indicar de forma quantitativa e 

qualitativa o efeito positivo ou negativo de cada interface testada para ao fim realizar 

a Implementação e execução da solução projetada. Além disso, esta fase também 

poderá indicar o processo para um reinício iterativo de fases, fazendo com que 

determinadas etapas retrocedam para que haja novos protótipos e testes. 

 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão expostas as questões levantadas durante o percurso 

metodológico no desenvolvimento do sistema. Trata-se de um processo iterativo e 

fragmentado nas três diferentes fases e seis etapas de acordo com o embasamento 

dos autores que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa e que foram 

apresentados no capítulo anterior. 

 

4.1 Fase 1 - Estratégia 

No início do percurso metodológico deste projeto de pesquisa foram realizadas 

imersões para ampliar o que se sabe sobre a situação atual do local de pesquisa. Para 

isso, é necessário saber o que seus usuários fazem, pensam e sentem diante do 

cenário atual da organização. 

Neste ponto, são realizadas observações dos problemas e identificadas as 

necessidades da Instituição e seus respectivos usuários.  

Brown (2010, p. 46) alega que “a missão do design thinking é traduzir 

observações em insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das 

pessoas”. 
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Ressalta-se que foram utilizados o olhar e as perspectivas dos entrevistados 

para compreender as experiências alheias, ou seja, por meio da abordagem empática 

definiram-se problemas e oportunidades para que o projeto possa usufruir de soluções 

que realmente resolvam situações do dia a dia e resultem em boas experiências com 

os grupos de interesse. 

 

4.1.1 Ambiente de pesquisa e Diagnóstico 

Neste ponto do trabalho será explorada a realidade do ambiente onde a 

pesquisa é desenvolvida e aplicada. Trata-se de um diagnóstico para nortear as ações 

que são definidas neste percurso metodológico. 

Como o objetivo desta pesquisa é identificar as necessidades e desenvolver 

processos e interfaces em um Sistema de Gestão Acadêmica, com foco na 

experiência dos usuários, foi necessário que houvesse o aceite de uma IES para que 

o projeto fosse aplicado e testado em uma determinada realidade. 

A Instituição que autorizou o desenvolvimento desta pesquisa in loco é da 

cidade de Lorena, interior de São Paulo e, pertencente a um Centro Universitário. A 

unidade possui um corpo discente de mais de 1.500 alunos, distribuídos em cursos 

de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. Essa mesma organização possui 

oferecimento de Ensino básico, fundamental e médio, porém, o foco da pesquisa será 

mantido na gestão de cursos de nível superior e pós-graduação. Ressalta-se que o 

projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado no Comitê de Ética do UNIFATEA – 

Centro Universitário Teresa D’Ávila, sob o número de comprovante 112251/2018 e 

parecer 2.960.795. 

Diante de entrevistas informais e conversas com membros do corpo gestor e 

administrativo, foi possível identificar que a unidade possui experiências anteriores e 

atuais com alguns sistemas de gestão acadêmica, além disso, nota-se que há 

oportunidade para explorar diversas formas de implantar inovações tecnológicas nos 

processos de atendimento aos alunos e docentes com foco na experiência do público 

envolvido.  

A princípio, um dos objetivos específicos dessa pesquisa é identificar quais 

seriam os módulos necessários em um sistema de gestão para uma Instituição de 

nível superior. Após essa identificação, seria necessário definir quais os módulos 
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serão desenvolvidos e testados com foco na UX dos alunos, funcionários e professor 

da Instituição.  

Para realizar a identificação dos módulos necessários foi necessária uma 

pesquisa diante dos softwares e soluções existentes em todo o mercado. Desta forma, 

uma das estratégias que se adotou é a de Benchmark, onde foi possível realizar 

comparações entre o oferecimento de serviços e benefícios de diferentes marcas e 

desenvolvedores que atuam no educacional.  

A Endeavor Brasil (2015), organização líder em apoio a empreendedores de 

alto impacto no mundo, exemplifica em artigo do seu site o conceito de Benchmarking: 

 
É uma das mais relevantes estratégias para aumentar sua eficiência. Em 
tradução livre, pode ser traduzido como “ponto de referência”. Trata-se um 
minucioso processo de pesquisa que permite aos gestores compararem 
produtos, práticas empresariais, serviços ou metodologias usadas pelos 
rivais, absorvendo algumas características para alçarem um nível de 
superioridade gerencial ou operacional (Endeavor Brasil, 2015). 

 

Como breve resultado (Quadro 7), as comparações apontam um mercado 

competitivo, onde existem diversas ferramentas de renome e que já estão ativas em 

Instituições com milhares de usuários. Porém, nota-se que há uma falta de informação 

no que se diz respeito a Acessibilidade, o que gera questões como a preocupação de 

usabilidade que os desenvolvedores estão tendo com os diferentes públicos que 

podem precisar das funcionalidades do sistema elaborado. Krug (2014, p. 171) alega 

que “a menos que você decida que as pessoas portadoras de necessidades especiais 

não devam fazer parte do seu público, de fato não pode dizer que seu site é usável a 

menos que seja acessível”. 

 

Quadro 7 – Benchmarking de Sistemas de Gestão Acadêmica 

Módulos 
Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 

ESCOLAWEB GVDASA SOPHIA SPONTE 

Acadêmico - Planos 
de ensino 

Sem informações Sim Sim Sim 

Acadêmico - 
Rendimento dos 
alunos 

Sim Sim Sim Sim 

Acessibilidade Sem informações Sem informações Sem informações Sem informações 

Almoxarifado Sim Sim Sem informações Sem informações 

Aplicativo mobile Sim Sim Sem informações Sim 
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Biblioteca Sim Sim Sem informações Sim 

Corretor de Provas Sim Sem informações Sem informações Sem informações 

E-mail e SMS Sim Sim Sim Sim 

Exportação de 
dados, indicadores e 
estatísticas 

Sim Sim Sim Sim 

Gerenciador 
financeiro 

Sim Sim Sim Sim 

Matrícula digital Sim Sim Sem informações Sim 

Portal do aluno Sim Sim Sem informações Sim 

Portaria Sim Sem informações Sem informações Sem informações 

Processo seletivo Sem informações Sim Sem informações Sem informações 

Secretaria (Gestão e 
emissão de 
documentos) 

Sim Sim Sim Sim 

Secretaria (Registro 
de diplomas) 

Sem informações Sem informações Sem informações Sem informações 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além das questões de Acessibilidade e Usabilidade, é importante notar que em 

grande parte dos sistemas comparados, existe grande preocupação em apresentar 

soluções de Secretaria Acadêmica, pois é o departamento que deve articular todos os 

públicos envolvidos no cotidiano de uma Instituição de Ensino Superior. Sem dúvida, 

desenvolver cada módulo é um grande desafio que necessita de pesquisa e métodos 

iterativos de aplicação, pois serão diversas interfaces e usuários envolvidos.  

Para usufruir e extrair os melhores resultados de minha experiência profissional 

como gestor de Secretaria Acadêmica, em uma Instituição de Ensino Superior Pública, 

este projeto de pesquisa terá ênfase em desenvolver experiências em processos e 

interfaces que poderão facilitar a interação entre o departamento de Alunos, 

Secretaria Acadêmica, Docentes e Corpo Gestor, podendo, se necessário e possível, 

gerar inovações dentro da organização estudada e alcançar resultados positivos em 

relação ao desenvolvimento dos possíveis módulos conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 – Módulos possíveis para desenvolver 

MÓDULOS 

SECRETARIA ALUNO DOCENTE TESOURARIA 

Documentos Atualização cadastral  Atualização cadastral  
Integração com 

matrículas 

ENADE Boletim Chamada online  
Integração com 
requerimentos 

CENSO/INEP Comunicação Comunicação  - 

Matrículas Notas e faltas parciais 
Lançamento de faltas 

parciais  
- 

Matrizes - - - 

Prontuário Requerimentos 
Lançamento de notas 

parciais  
- 

Protocolo - Plano de ensino - 

Rematrículas - - - 

Registro de Diplomas - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Desta forma, ao realizar o projeto desta  pesquisa de forma iterativa, definiu-se 

que para o desenvolvimento das seguintes fases serão enfatizados somente os 

módulos referentes à Secretaria Acadêmica e, de forma colaborativa, após o termino 

desta pesquisa, pretende-se dar continuidade ao desenvolvimento da ferramenta com 

foco na experiência dos usuários também n os outros módulos ideados e possíveis de 

serem desenvolvidos. 

 

4.1.2 Sentir e Definir 

Diante da fase anterior, identificando o Ambiente e Diagnóstico da organização, 

estabeleceu-se que o sistema integrado poderá possuir diferentes módulos e, como 

pontapé inicial para a etapa de estratégia, planejamento e definição do 

desenvolvimento do projeto, a Secretaria Acadêmica foi selecionada como o setor 

onde é possível interligar diferentes áreas de uma Instituição de Ensino. Além disso, 

é o local onde como profissional posso colaborar com mais incrementos que possuo 

em seis anos de experiência à frente do mesmo tipo de departamento em uma 

Instituição de Nível Superior Pública. 

Com isso, os primeiros encontros aconteceram no mês de fevereiro de 2017, 

onde foi possível entrevistar e conhecer os colaboradores e estabelecer o universo 

físico onde estavam instaladas as atividades desse setor. 
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A princípio foram estipuladas entrevistas não estruturadas, que Lowdermilk 

(2013, p. 124) alega que “permitem um diálogo mais aberto, adequado a esse tipo de 

exploração”. Segundo o autor, a não estruturação da entrevista permite que ideias 

surjam pois existe um debate aberto sobre os possíveis problemas e características 

de uma organização. 

 

Em geral, há três tipos de entrevistas: estruturada, não estruturada e 
contextual. Elas também são conhecidas, respectivamente, como entrevistas 
formais, entrevistas informais e investigações contextuais. Todas as três 
abordagens possuem seus prós e seus contras, mas compartilham o valor de 
ser uma interação direta. As diferenças entre as entrevistas estruturadas e 
não estruturadas são mínimas; porém as investigações contextuais são um 
pouco diferentes. Não é necessário que deva ser um ou outro. Você pode 
optar por usar cada método em diferentes etapas do desenvolvimento de seu 
aplicativo (LOWDERMILK, 2013, p.124). 

 

Automaticamente, ao primeiro olhar, comecei a realizar comparações mentais 

com outras IES onde possuo experiência de trabalho, porém, em pouco tempo 

coloquei-me em posição de pesquisador e comecei a buscar questões de empatia e 

definição dos problemas que poderiam existir nos processos do departamento. 

Entretanto, as comparações sendo inevitáveis surtem resultados, pois é 

possível identificar boas e más práticas diante de diversos tipos de processo 

burocráticos nas diversas realidades já vivenciadas por mim. 

A secretaria acadêmica estudada possui oito colaboradores, entre eles, uma 

Secretária Geral e sete Auxiliares Administrativos. Por meio desses, é possível 

observar diretamente o que eles fazem, o que eles gostariam, como pensam e o que 

os motiva ou desencoraja, conforme orienta (GIBBONS, 2016). 

No primeiro encontro foi constatado que todos os processos e requerimentos 

eram registrados manualmente em um caderno de protocolos, além disso, não havia 

distinção para os tipos de pedidos, sejam eles para requerimentos de documentos ou 

situações relacionadas à manutenção de vagas e matrículas da Instituição. 

Salienta-se que apesar dos registros existirem em um livro, eles não eram 

dinâmicos, ou seja, dificilmente um funcionário ou gestor conseguiria identificar quais 

são os casos mais urgentes ou quais processos possuem mais índice de repetição. 

Além disso, não era possível obter instantaneamente um relatório com quais são as 

solicitações pendentes em determinado momento do dia, semana ou mês.  
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Nesta fase de pesquisa dever-se-ia tornar toda experiência identificada em algo 

que interferisse diretamente minha realidade. Coloquei-me como colaborador do 

departamento e levantei questões para serem discutidas entre todos os entrevistados. 

É interessante notar que o meio de Gestão Acadêmica possui diversas realidades, e 

geralmente os processos são estabelecidos por meio da troca de experiências entre 

diferentes gestores e unidades que estão espalhadas em diferentes instalações. 

Rapidamente identifiquei essa realidade ao dialogar com a Secretária Geral desta 

Instituição, que possui vasta experiência nesta e em outras Instituições de nível 

Superior e, repetidas vezes, dialogamos sobre possíveis boas e más práticas em 

nossas diferentes realidades, o que sem dúvida, gerou conhecimento para ambos os 

profissionais. 

Os funcionários deste setor apresentaram o sistema e processos existentes, e 

nisto, pude constatar suas vontades e frustrações diante dos problemas corriqueiros.  

Várias são as tarefas manuais e em alguns processos constatei possíveis 

inconsistências que seriam discutidas mais adiante, como por exemplo, no 

preenchimento de uma importante tarefa de todas as Instituições de Ensino Superior, 

o Censo da Educação Superior realizado pelo INEP e Ministério da Educação.  

Além disso, identifiquei, por meio da imersão, quais eram os meios pelos quais 

eles realizavam todo o processo de expedição de documentos (Quadro 9), algo que 

em meu ponto de vista, foi diagnosticado como um dos principais entraves para 

algumas frustações relatadas pelos colegas de trabalho.  

 

Quadro 9 – Fluxo de expedição de documentos 

1. Preenchimento por escrito do formulário disponibilizado na Secretaria Acadêmica da 
Instituição; 

2. Protocolo atribuído de forma manual e registrado no livro de protocolos do departamento; 
3. Uma das vias do Protocolo é disponibilizada ao solicitante para a realização de pagamento, 

se necessário, na Tesouraria da organização; 
4. Após o pagamento ser efetivado, a Tesouraria carimba a via do Protocolo do aluno para que 

seja encaminhado, pelo solicitante, de volta para a Secretaria Acadêmica; 
5. O Protocolo com a confirmação de pagamento, junto com formulário é interpretado para 

atribuição de tarefas nas mesas dos colaboradores responsáveis por cada tarefa ou curso do 
solicitante; 

6. O colaborador responsável produz o documento por meio de digitação no Microsoft Word em 
arquivos pré-estabelecidos e formatados; 

7. O(s) documento(s) são encaminhados para conferência e assinatura dos responsáveis; 
8. Após expedidos e assinados, os documentos ficam disponíveis no departamento juntamente 

com o formulário preenchido no item 1, porém, sem ordem lógica de arquivamento 
estabelecida. 

Fonte: Elaborado pelo autor 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
 

 

©2019 Projeto de Pesquisa – Dissertação          35 

 

Os documentos originários de uma Secretaria Acadêmica devem ser expedidos 

em um prazo razoável, com padrões estabelecidos e dados confiáveis fidedignos à 

vida acadêmica dos solicitantes. Entretanto, por se tratar de um processo manual e 

não sistematizado, eram geradas possíveis inconsistências em relação à matrizes 

curriculares, dados cadastrais e até mesmo formatação dos documentos.  

Neste ponto, como previsto em imersões da fase de Sentir e Definir, enfatizei 

que busco o desenvolvimento de uma ferramenta em que todos farão parte das 

sugestões e análises que tornem o dia a dia de trabalho mais tranquilo, gerenciável, 

confiável, seguro e dinâmico.  

Ao final dos primeiros encontros de imersão e entrevistas, sentindo a realidade 

dos colaboradores e organização, estabeleci uma lista (Quadro 10) com possíveis 

insights que dariam início às definições para as próximas etapas e fases que 

contribuiriam para a melhoria dos pontos em que identifiquei maior oportunidade de 

interferência para criar e otimizar novos processos e tarefas do departamento.   

 

Quadro  10 – Definições estabelecidas 

1. O fluxo para solicitação e expedição de documentos poderia ser reduzido e automatizado; 
2. Dados cadastrais de alunos e professores poderiam ser padronizados e preenchidos para 

futuras exportações em possíveis tarefas, como por exemplo, o CENSO, ENADE e demais 
demandas; 

3. As solicitações poderiam ser separadas entre Documentos e Situações acadêmicas; 
4. Os protocolos poderiam ser registrados de forma automatizada e exibidas em alguma 

interface para o solicitante e corpo administrativo; 
5. Os diferentes colaboradores são capazes de expedir documentos de quaisquer cursos, talvez, 

a segregação de atendimento comprometeria prazos e padronização dos documentos, pois 
cada curso possui uma característica visual nos documentos analisados; 

6. As matrizes curriculares interferem diretamente nos documentos (históricos) expedidos pela 
Instituição. Portanto, deveriam ser catalogadas todas existentes e praticadas para inserção e 
padronização no sistema proposto; 

7. As matrículas devem ser separadas por conjuntos e disciplinas, para que os Diários de classe 
sejam individuais e fidedignos de cada disciplina individualmente; 

8. O controle das matrículas e rematrículas online poderá gerar maior controle de cada semestre 
letivo, por meio da integração entre Secretaria, Tesouraria, Docentes e Discentes. 

9. Os números dos Registros de Matrícula poderiam ser alterados com uma sequência lógica 
para que contribuísse em possíveis levantamentos corriqueiros em um departamento 
burocrático como a Secretaria Acadêmica; 

10. Todo o fluxo de Processos de Diplomas, que foi implantado há pouco tempo na organização, 
poderá ser beneficiado com a automatização e sistematização dos dados inseridos na 
plataforma proposta; 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Portanto, de acordo com o percurso metodológico apresentado neste capítulo, 

após as etapas de Sentir e Definir, dever-se-ia começar os processos de Idear e 

Prototipagem das soluções diante das definições estabelecidas. 

 

4.2 Fase 2 - Execução 

Nesta etapa, é importante salientar que a pesquisa continua em etapa de 

imersão, e a partir dos pontos definidos no subcapítulo anterior, são realizadas 

sessões de ideias e questionamentos sobre possíveis soluções que colaboram para 

as necessidades que ainda não são atendidas na realidade diagnosticada.  

Brown (2010, p. 85) afirma que “quanto mais rapidamente tornamos nossas 

ideias tangíveis, mais cedo poderemos avalia-las, lapida-las e identificar a melhor 

solução”.  

Segundo Teixeira (2014) “um protótipo é uma simulação da navegação e das 

funcionalidades de um site, composto normalmente por wireframes clicáveis ou 

layouts”. Gibbons (2016) corrobora afirmando que podemos realizar mudanças no 

protótipo com base nos comentários para em seguida realizar a prototipagem 

novamente com uma nova solução de maneira rápida e “suja”.  

 

Testar um usuário no início do projeto é melhor do que testar 50 perto do fim. 
A maioria das pessoas acha que os testes precisam ser algo impressionante. 
Contudo, se você torna-los impressionantes, não os fará cedo o bastante ou 
frequentes o suficiente para tirar o máximo de proveito deles. Um simples 
teste no início do projeto – quando você ainda tem tempo para usar o que 
aprendeu com ele – é quase sempre mais valioso do que um teste sofisticado 
no fim (KRUG, 2014, p. 113).  

 

 

4.2.1 Idear 

Na Fase 1 deste percurso metodológico foram apresentados possíveis módulos 

a serem desenvolvidos, e como ponto inicial para a produção de ideias e prototipagem 

da Fase 2 estabeleceu-se o mapa de ideação dos módulos e interfaces do sistema 

conforme a Figura 6, entretanto, ressalta-se que o foco da pesquisa será somente 

para o módulo de Secretaria Acadêmica, o que no futuro poderá gerar frutos com 

informações que serão válidas para o desenvolvimento dos outros módulos possíveis. 
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Figura 6 – Mapa de ideação dos módulos e interfaces 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para dar início à fase de execução, foi estabelecida uma questão de como 

poderia ser realizada a materialização das ideias e elaboração do sistema. As 

representações deveriam ser reais e tangíveis para todo o conjunto de expectativas 

geradas, identificando quais ferramentas funcionam ou não na aplicação e viabilidade 

de implementação do sistema final. 

O início da prototipação deu-se com o uso de ferramentas de criação de simples 

rascunhos com softwares de prototipação rápida (Figura 7), entretanto, o resultado 

era simples e pela falta da possibilidade de apresentar corriqueiramente telas rasas 

aos usuários, foi necessário que houvesse uma escolha. 
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Figura 7 – Prototipação simples em Wireframe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A escolha deveria ser realizada entre a opção de Wireframe, que segundo 

(Teixeira, 2014) é “um guia visual que representa a estrutura da página, bem como 

sua hierarquia e os principais elementos que a compõem” ou, a criação e aplicação 

dos Leiautes, por meio do desenvolvimento de páginas pré-estabelecidas e 

programadas com o uso de uma biblioteca de estilos de HTML, CSS e Javascript, 

linguagens essas que servem para formatação e programação na concepção de 

websites. 

Diante disto, foi escolhida a segunda opção por ser mais dinâmica e, as ideias 

começaram a ser representadas em um protótipo estabelecido em um sistema online, 

denominado SiUni – Sistema Integrado Universitário, onde os colaboradores do setor 

pudessem interagir com as ferramentas propostas no desenvolvimento da pesquisa. 

Além disso, mais a frente, outros módulos também poderiam ser disponibilizados para 

implementação e testes de usabilidade. 

Após sua denominação, o sistema foi registrado no domínio 

http://www.siuni.com.br  e as ideias foram implementadas com códigos de 

programação aplicadas com a biblioteca de estilos Materialize CSS (Figura 8), 

ferramenta baseada no Material Design do Google, que facilita a vida dos 

desenvolveres com conceitos e princípios para projetos inovadores e adaptados às 
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diversas plataformas existentes no mercado, o que também é chamado de 

desenvolvimento responsivo ou multiplataformas. 

 

Figura 8 – Site do Framework Materialize CSS 

 

Fonte: Site do Materialize CSS (2017) 

 

Ressalta-se que apesar de avançar significativamente com o início do 

desenvolvimento do protótipo já em linguagem de programação e códigos, dever-se-

ia limitar o nível de acabamento visual de interface, para que não cause impacto 

limitante aos usuários. Em relação sobre o que é oferecido para os usuários, 

Lowdermilk (2013, p.134) alerta que “ao limitar suas opções, efetivamente limitamos 

seu envolvimento. É um design fantasma centrado no usuário”. O que sem dúvida 

seria um enorme prejuízo para o desenvolvimento desta pesquisa. Entretanto, o 

benefício que esse tipo de prototipagem me traria seria significante, tendo em vista 

que os resultados seriam acompanhados mesmo a distância. Além disso, questões 

visuais seriam configuradas de forma simples e rápida, sem que eu precisasse ficar 

preocupado com o código e sim com a experiência dos usuários envolvidos. A 

diferença visual e funcional entre o uso dos wireframes e a prototipação rápida e 

dinâmica pode ser identificada com a comparação entre as Figuras 7 e 9, que 

representam o mesmo tipo de interface, entretanto, a segunda a opção escolhida 

exibe funcionalidades reais de uso, como por exemplo, a validação de usuários. Neste 
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caso, a Figura 9 ilustra a mensagem de alerta que é exibida quando um usuário digita 

dados incorretos na hora de acessar o sistema.   

 

Figura 9 – Prototipagem dinâmica com Materialize CSS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A próxima etapa será apresentada no próximo subcapítulo Prototipagem, onde 

a partir do mapa de ideação dos módulos e interfaces serão apresentadas as 

interfaces que foram programadas e desenhadas para a fase seguinte do projeto, que 

envolverá os testes e futura implementação diante dos feedbacks recebidos e 

incrementados pelos usuários. 

 

4.2.2 Prototipar 

Conforme apresentado anteriormente, deverão ser protipadas interfaces 

referentes aos usuários de Secretaria, Alunos, Docentes e Tesouraria. 

A fase de prototipagem estará vinculada a boas práticas para estabelecer uma 

boa hierarquia visual no sistema (Quadro 11), que de acordo com Teixeira (2014) 

contribuem para uma boa experiência dos usuários. 
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Quadro  11 – Boas práticas para uma boa Hierarquia visual no sistema 

✓ Organize itens similares com visual similar.  
✓ Evite inconsistências. Utilize o mesmo estilo visual para elementos que têm funções parecidas. 

Estilos visuais inconsistentes causam confusão para o usuário e deixam a interface poluída.  
✓ Use cores para diferenciar as ações principais. Use o contraste a seu favor para atrair o olhar 

do usuário para a ação que você quer que ele faça.  
✓ Categorize. Agrupe links por temas, em vez de simplesmente listá-los na tela.  
✓ Use tamanhos de fonte diferentes para criar hierarquia na página, mas limite a quantidade de 

tamanhos de fonte para manter harmonia. 
✓ Tenha um bom equilíbrio de textos e imagens. Lembre-se de que, dependendo da tarefa que o 

usuário está realizando, imagens nem sempre são bem-vindas. Se ele está no meio de um 
processo de pagamento, imagens podem acabar tirando o foco da ação principal que você 
quer que ele faça. 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2014) 

 

Neste subcapítulo serão exibidas diversas figuras que contemplam a situação 

em que os protótipos começaram a ser produzidos para futuros testes e 

implementações que serão realizadas de modo iterativo. Ou seja, seguindo o percurso 

metodológico e todo embasamento no Design Thinking 101, todos esses processos 

podem causar diversas idas e vindas, de acordo com a necessidade gerada a partir 

de cada fase e etapa. A figura 8 representa a tela seguinte a figura apresentada 

anteriormente, onde o usuário efetuava Login para a área administrativa para um 

colaborador da Secretaria Acadêmica. Após a validação de seu usuário diante dos 

dados cadastrados no banco de dados, elaborado de acordo com a estrutura proposta 

inicialmente na ideação dos módulos e interfaces, o usuário é encaminhado para a 

Página inicial do módulo gerencial de Secretaria (Figura 10). 
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Figura 10 – Prototipagem da Página inicial   

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.2.2.1 Módulo – Secretaria Acadêmica 

O protótipo da Página inicial do módulo gerencial de Secretaria Acadêmica é 

contemplado por diferentes componentes. Inicialmente é exibido o Header, traduzindo 

para o português, Cabeçalho, onde é possível identificar um símbolo e o nome do 

sistema elaborado. Ao final da terceira fase de testes e implementação do SiUni 

espera-se que este símbolo e nome sejam substituídos pelo Logotipo que será criado 

para a plataforma. Além disso, o header possui o menu interativo, que indica 

hiperlinks, como “Página inicial” e dois links que indicam visualmente possuir subitens, 

por meio de ícones de setas indicativas para baixo, são eles a “Área de Gestão” e 

“Requerimentos” e, um botão que indica visualmente um link para logout. Os dois itens 

que possuem subitens serão mais bem exemplificados a seguir na Figura 11. 
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Figura 11 – Subitens do menu no cabeçalho   

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os subitens são exibidos sensíveis ao clique. Para que seja exibida a lista 

conforme a Figura 9, basta que um clique aconteça na área de escrita do título. Neste 

caso, “Área de gestão” e “Requerimentos”.  

O menu apresentado no header (cabeçalho) a princípio foi apresentado no 

protótipo como item fixo, ou seja, independentemente de onde o usuário estiver no 

sistema, o menu será exibido para que haja total liberdade do usuário em escolher 

outra área de acesso se necessário.  

O próximo componente apresentado no protótipo é um cabeçalho secundário 

(Figura 12), que assim como o primeiro, estaria presente em quaisquer páginas onde 

o usuário esteja presente.  

 

Figura 12 – Cabeçalho secundário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesta seção o usuário possui o componente chamado de “Breadcrumb”, ou 

“Migalhas de pão”, que servem para orientar e destacar o local e caminho que o 

usuário utiliza para chegar até onde está no momento de atividade da plataforma. 

Após a linha de breadcrumbs, foi inserida uma barra simples com duas colunas, 

a primeira onde eram exibido o nome e a situação em que o usuário se encontrava, 

de acordo com a figura, “Você está logado(a) como X”. Caso a pessoa clique em seu 
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nome, será aberto um componente denominado “modal” (Figura 13), onde ele poderá 

atualizar suas informações, inclusive alterar sua senha de acesso à plataforma, se 

necessário.  

 

Figura 13 – Modal de atualização de dados do usuário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A segunda coluna desta barra, é um campo de busca, onde em qualquer página 

que o colaborador esteja, ele poderá pesquisar e exibir uma listagem de alunos e suas 

respectivas matrículas de forma rápida e ágil, algo que se assemelha em muita com 

redes sociais, por exemplo, o Facebook, que exibe listas de possíveis resultados 

rapidamente para seus usuários (Figura 14). Para que sejam exibidos resultados, 

basta que o usuário digite letras ou números que podem corresponder ao Nome, CPF, 

Registro de Matrícula ou nome do Curso. Possíveis testes poderão apontar quais são 

as reais necessidades nesse tipo de busca para que a ferramenta seja incrementada 

e cause melhor impacto diante do uso corriqueiro dos funcionários. 
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Figura 14 – Busca de alunos e respectivas matrículas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ressalta-se que cada seção das páginas elaboradas possui características 

individuais, o que causa segregação para que o usuário consiga visualmente 

diferenciar uma determinada parte de alguma outra. 

A próxima seção é o body (corpo) da página, neste caso, a página inicial possui 

como as demais, um menu de navegação sobre os requerimentos de documentos e 

suas possíveis situações de resolução: “Aguardando pagamento”, “Pendente (Pago)”, 

“Expedido”, “Retirado” e “Descartado” (Figura 15).  

 

Figura 15 – Menu de navegação entre Requerimentos de Documentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essas possíveis situações foram estipuladas no processo anterior da fase 1, 

onde foram definidas as etapas a partir do que foi sentido por meio de entrevistas e 

diagnósticos estabelecidos diante da imersão realizada nos primeiros encontros. Para 

as seguintes fases, espera-se que essas nomenclaturas sejam adaptadas de acordo 

com a melhor interpretação possível para os públicos envolvidos. Além disso, foram 

atribuídas cores de acordo com a situação, item que está vinculado à psicologia das 

cores e como elas influenciam nossos atalhos mentais.  

Por fim, a estrutura estabelecida no protótipo inicial apresenta um simples 

rodapé com possíveis mapas de links de ações que o sistema possuirá (Figura 16). 
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Assim como os outros, este é um elemento onde os usuários também deverão sugerir 

a inclusão ou exclusão de tarefas e funcionalidade. 

 

Figura 16 – Rodapé do protótipo estabelecido para testes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os próximos subitens apresentação o inicio do processo de prototipação para 

o módulo de Secretaria Acadêmica diante da estrutura apresentada no inicio deste 

capítulo de prototipagem. Posteriormente, como dito anteriormente, todas essas 

interfaces podem e deverão sofrer interferências diretas dos feedbacks que os 

usuários produzirem diante o uso em seus cotidianos. 

 

4.2.2.1.1 Catálogo de usuários 

Ao escolher a prototipação por meio de leiautes e aplicações que se aproximam 

diretamente do produto final desta pesquisa, foi necessário estabelecer primeiramente 

a criação de usuários que pudessem acessar e interagir com a solução proposta. Os 

usuários criados podem ser gerenciados pelo Catálogo de usuários (Figura 17). 

 

 
Figura 17 – Catálogo de gestão dos usuários do sistema 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Caso o responsável precise realizar algum tipo de alteração, seja de senha ou 

até mesmo de cadastro, ele poderá clicar rapidamente em um dos usuários para que 

a linha do respectivo usuário fique saltada, criando uma segregação e destaque para 

que os dados sejam alterados (Figura 18).  

 

Figura 18 – Seleção de um usuário no painel gestão dos usuários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além disso, pensando em futuras aplicações da plataforma, é disponibilizado 

no início da lista, um botão com a funcionalidade da criação de novos usuários para 

as diferentes possíveis categorias que o sistema atenderá. Ressalta-se que cada nível 

de usuário deverá conter acessos limitados a sua realidade e função. Após o clique 

neste botão, um componente modal é aberto para a inserção dos dados deste novo 

usuário que será validado ou não de acordo com a resposta da interface (Figura 19). 

 

Figura 19 – Criação de um novo usuário 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.2.1.2 Requerimentos – Gestão dos protocolos 

Diante da fase 1 definiu-se que os processos de registros dos protocolos 

poderiam ser revisados e o fluxo para expedição e solicitação de documentos poderia 

ser reduzido e automatizado. Com isso, no protótipo apresentado foi elaborado um 

painel para gestão dos requerimentos de documentos e situações (Figura 20).  

  

Figura 20 – Painel de requerimentos de documentos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este painel, após o processo de testagem e implementação poderá substituir o 

atual e obsoleto processo de solicitação manual dos documentos e situações 

acadêmicas que são realizadas no balcão de atendimento da Secretaria Acadêmica e 

tesouraria. Desta forma, as informações serão dinâmicas e atualizadas em tempo real 

de acordo com o status em que o protocolo está registrado. Para que o colaborador 

possa interagir com essa lista de protocolos, basta que efetue um clique em um dos 

itens para que seja apresentado os detalhes do pedido realizado pelo requerente 

(Figura 21). 

Figura 21 – Detalhes de um Requerimento de documentos  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A proposta é de uma forma simples e objetiva apresentar tudo que é necessário 

para que o pedido seja processado da maneira mais ágil e menos trabalhosa possível. 

Futuros incrementos, como a importação de todos os alunos a Instituição para o 

sistema possibilitará a automatização total desse tipo de pedido. Ainda sobre este 

item, ressalta-se que a ferramenta informará tanto o corpo administrativo quanto o 

próprio solicitante sobre a quantidade de vias que já foram solicitadas de um 

determinado documento naquele respectivo período letivo (Figura 22). 

 

Figura 22 – Informações de quantidade de vias solicitadas de um documento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Isto, sem dúvida, contribuirá para a gestão de pagamentos que a tesouraria e 

a própria organização devem fazer com os pedidos que são oriundos da Secretaria 

Acadêmica. Ainda mais, poderão ser propostas futuras ferramentas que deixem os 

documentos digitais, mais simples e possivelmente mais baratos em seu “custeio” de 

expedição, como por exemplo, é o caso de Planos de ensino ou ementas curriculares, 

que geralmente possuem diversas laudas e consomem tempo e material físico para 

impressão, o que geralmente, é repassado em valor financeiro de custo para os 

requerentes. 

Como dito anteriormente, a proposta elaborada a partir das definições 

estabelecidas, contribui para a rápida expedição de documentos sem que seja 

necessário o acesso de outras telas e interfaces. Em uma só tela o responsável pela 

emissão dos documentos de um pedido poderá clicar rapidamente em um link (Figura 

23).  
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Figura 23 – Link para impressão direta de um documento no requerimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após o clique no link sobre o documento solicitado pelo requerente, um 

componente denominado Modal, assim com o utilizado anteriormente na atualização 

de dados de usuários, é exibida com o documento gerado automaticamente em 

formato PDF. Desta forma, basta que o colaborador realize as conferências 

necessárias e envie para a impressão sem necessidade de realizar digitações 

manuais diretamente no documento expedido (Figura 24).  

 

Figura 24 – Documento gerado na tela do requerimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A realização de conferências pode gerar ao usuário uma necessidade de 

edição de dados, para isso, também foi proposta na interface a possibilidade da edição 

rápida de dados que geralmente são impressos nos documentos. Ao clicar no botão 

de “Salvar” a tela continua estática, porém, apresenta ao usuário uma mensagem na 

cor verde em caso de sucesso, ou vermelha, em caso de alguma informação estar 

incompleta ou incorreta (Figura 25). 

 

Figura 25 – Alteração de dados sem alterar situação do pedido 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste ponto é importante perceber que a tela não é redirecionada pois não há 

necessidade de restabelecer uma nova tela para o usuário realizar toda uma nova 

jornada para chegar ao mesmo ponto. Ou seja, basta realizar a edição rápida e clicar 

novamente no documento necessário que os dados já estarão apresentados de 

acordo com a atualização realizada. 

Posteriormente, ao completar a conferência e impressão, é necessária 

atualização de situação ou status. É neste ponto que ao pressionar o botão “Salvar” a 

tela apresenta significativa alteração. O protocolo referente ao pedido é redirecionado 

para o menu correspondente a situação que foi enviada pelo usuário (Figura 26).  
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Figura 26 – Alteração de situação do pedido 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Desta forma, ao final da expedição do documento ou situação realizada pelo 

aluno requisitante o protocolo é remanejado para outra parte do menu, que pode ser 

acessada facilmente e se necessária, remanejada para o status que melhor enquadre 

a situação real do pedido. Por hipótese, pode ser estabelecido um prazo máximo para 

que o aluno retire o pedido na Secretaria, caso contrário, o protocolo pode ser 

redirecionado para o menu de pedidos descartados, que é representado pela cor 

vermelha.  

 

4.2.2.1.3 Catálogo de documentos 

Diante da tela de gestão dos requerimentos de documentos da organização, foi 

necessário estabelecer também um catálogo para a criação, edição e remoção dos 

documentos que são possíveis de solicitar. Para isso, foi elaborado o Catálogo de 

Documentos (Figura 27), onde os responsáveis, de acordo com seus níveis de 

usuário, poderão estabelecer novos documentos, editar valores, prazos e a 

quantidade de vias que são emitidas sem custo para o requerente.  

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
 

 

©2019 Projeto de Pesquisa – Dissertação          53 

Figura 27 – Catálogo de gestão dos documentos oferecidos no sistema 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tela para a inclusão dos documentos (Figura 28) é aberta em um componente 

modal, para a inserção dos dados do novo documento que pode ser inserido à 

listagem dos documentos que serão exibidos aos requerentes na tela de pedidos dos 

documentos.  

 

Figura 28 – Inclusão de um novo documento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O protótipo utiliza de componentes que crie certas convenções, ou seja, o 

usuário diante de um novo catálogo estabelecerá que existem funções de listagem, 

seleção e inclusão de novas linhas automaticamente. Para que isso aconteça, na 

próxima fase de testes e implementação, os usuários poderão colaborar com a 

estrutura de catálogos estipulada. 

 

4.2.2.1.4 Requerimentos - Discentes 

Diante das interfaces de Gestão dos documentos protocolados e catalogados, 

também foi estabelecida a proposta da tela de interação dos alunos para a execução 

dos pedidos que serão realizados no sistema integrado, conforme apresentado na 

Figura 29. 

 

Figura 29 – Acesso ao Requerimento de Documentos  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A proposta indica o corpo discente ao acesso de um endereço onde serão 

submetidos o Registro de Matrícula (RM) e Número do CPF para acesso ao 

preenchimento do formulário de solicitação de documentos apresentado na Figura 30.  
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Figura 30 – Formulário de solicitação de documentos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O formulário contemplará dados cadastrais que são de suma importância para 

o corpo administrativo da Instituição. Os dados poderão ser dinamicamente 

atualizados de acordo com a situação de cada aluno. Desta forma, a organização 

poderá manter os contatos mais úteis e atualizados para as demandas necessárias 

nos processos corriqueiros de Secretaria Acadêmica e Tesouraria da Faculdade.  

Além da atualização de dados cadastrais, o aluno também poderá selecionar 

os documentos respectivamente cadastrados no Catálogo de documentos 

apresentado anteriormente e inserir observações que podem contribuir para o 

prosseguimento do protocolo. 

 

4.2.2.1.5 Catálogo de cursos e matrizes 

Assim como os catálogos apresentados anteriormente, foi estabelecido o 

gerenciamento de cursos, que basicamente segue a mesma estrutura diante da 

convenção de componentes estruturada (Figura 31).  
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Figura 31 – Catálogo de gestão dos cursos incluídos no sistema 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No protótipo apresentado, o usuário possui o botão de inclusão de novos cursos 

e também, se necessário, a edição diante o clique para selecionar uma determinada 

linha (Figura 32). 

 

Figura 32 – Seleção de um curso no catálogo de gestão dos cursos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A princípio, diante da fase de definições, foram estabelecidos os campos de 

Código de Curso, Nome do Curso, Tipo de curso, Turno, Horário, Dados de 

integralização, Código no INEP, Vagas semestrais e Atos acadêmicos, que englobam 

a autorização, reconhecimento e possíveis renovações de reconhecimentos de curso. 

Estes dados influenciam diretamente na emissão de documentos, ou seja, em 

uma única interface os dados poderão ser padronizados. Caso exista uma, ou mil 

solicitações de um determinado curso, os dados aparecerão da mesma forma nas 

suas diversas expedições, o que evita um processo de retrabalho e falta de 

padronização das informações imputadas nos diversos fluxos e documentos.  

Além disso, o que poderá contribuir a gestão e padronização destes 

documentos, é a catalogação de matrizes existentes, extintas e ativas da organização 

pesquisada.  

Ao realizar o processo de imersão foi diagnosticada uma dificuldade em 

estabelecer quais são as reais disciplinas de um determinado aluno ou grupo de 

alunos ingressantes em um respectivo semestre letivo. Para isso, junto à fase de 

testes e implementação foram catalogadas todas as possíveis matrizes existentes e 

praticadas, o que poderá ser gerenciado por meio da interface de Catálogo de 

Matrizes (Figura 33). 

 

Figura 33 – Catálogo de gestão das matrizes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com isso, históricos e contabilizações de cumprimento de carga horária 

poderão ser gerenciadas mais facilmente pela Instituição. Se necessário, processos e 

fluxos poderão ser estabelecidos para realizar a adaptação de alunos de matrizes 

anteriores para novas matrizes. Isso contribui também para futuras adaptações em 

atribuições de aulas e horários para os diversos professores da organização. 

Nesta interface apresentada de matrizes, ao clicar em uma determinada linha, 

a matriz é destacada e os dados referentes desta poderão ser editadas. Isto inclui sua 

situação, se está Extinta ou Ativa, além de possibilitar a edição e organização das 

disciplinas que formam o componente curricular dos alunos (Figura 34). 

 

Figura 34 – Seleção de uma matriz e catálogo das disciplinas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao realizar esse tipo de prototipação, novas necessidades são estabelecidas e 

novas ideias surgem de acordo com os feedbacks dos usuários, o que poderá ser 

analisado e apresentado no capítulo a seguir, onde serão realizadas avaliações, 

testes e implementação sobre o protótipo instalado na Instituição onde a pesquisa foi 

realizada de forma iterativa.  
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4.2.3 As Heurísticas de Nielsen aplicadas ao Protótipo 

Ao discutir a experiência do usuário embasado em conceitos de usabilidade 

pautados por Nielsen, foram elencados os diferentes tipos de atalhos mentais que o 

autor menciona para tornar o projeto menos suscetível ao erro no processo de projetar 

e criar interfaces. Com isso, nos subcapítulos seguintes serão apresentados exemplos 

de como estes tópicos colaboraram e virão a colaborar no processo iterativo de 

desenvolvimento do produto desta pesquisa. 

 

4.2.3.1 Visibilidade sobre o que está acontecendo 

Sabe-se que é de responsabilidade da própria interface retornar o estado atual 

de funcionamento de algum respectivo processo ou ferramenta. Para isso, no SiUni 

existem diferentes formas de apresentar aos usuários quais foram suas escolhas e 

quais são os locais de determinadas páginas visitadas, na Figura 35 pode-se observar 

que pequenas alterações nas características dos objetos apresentam a situação real 

do usuário. 

Figura 35 – Heurísticas: Visibilidade do sistema I 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O exemplo apresenta uma pequena parte da interface de entrada da página de 

um colaborador comum da Secretaria Acadêmica. Nela é possível facilmente saber 

em qual tipo de situação de Requerimentos está sendo feito o clique diante de uma 

leve sombra apresentada ao sobrepor o mouse ou dedo na caixa da respectiva 

situação. Além disso também é possível identificar em tempo real qual é o local atual 

na barra superior esquerda. 
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Outro item constante em diversas páginas do sistema desenvolvido é a barra 

de busca de aluno(s). O objetivo era tornar mais rápida e dinâmica a buscar por 

diferentes tipos de parâmetros, sejam eles algum dado pessoal do aluno ou alguma 

característica geral de um grupo ou nome de um curso, como no exemplo da Figura 

36, 

Figura 36 – Heurísticas: Visibilidade do sistema II 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A imagem apresenta uma busca simples onde o usuário consegue estabelecer 

resultados em tempo real ao digitar caractere por caractere. A proposta é tornar a 

resposta rápida para o colaborador conseguir otimizar o tempo de busca de 

determinada pessoa ou grupo.  

 

4.2.3.2 Correspondência entre Sistema e mundo real 

A correspondência com o mundo real é necessária para que o sistema 

estabeleça uma rápida relação de interpretação com o usuário. Nas diversas 

ferramentas e aplicativos disponíveis em nosso dia a dia é comum nos depararmos 

com convenções e paradoxos como o botão de “Salvar” em forma de disquete, item 

este que a geração mais recente não faz ideia do como era o objeto e qual foi sua 

importância, entretanto, é unanimidade para a solução de gravar ou atualizar alguma 

informação. Ainda com o mesmo objetivo, no sistema projetado também são 

apresentados diversos ícones que representam algum tipo de convenção cognitiva 

para realizar diferentes tipos de ações (Figura 37). 
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Figura 37 – Heurísticas: Sistema e mundo real 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3.3 Liberdade de controle do usuário 

No sistema é necessário que haja liberdade para que o usuário realize qualquer 

tipo de tarefa que não vá contra as regras de negócio da Instituição. Desta forma, é 

necessário que se apresentem interfaces que possibilitem ao usuário a escolha de 

criação, edição e exclusão de itens e dados da plataforma (Figura 38). 

 

Figura 38 – Heurísticas: Liberdade de controle do usuário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ressalta-se que este tipo de liberdade nunca deve ultrapassar o limite do que 

é estabelecido diante às regras de negócio de uma organização. Portanto, o usuário 

do Sistema Acadêmico não poderá atualizar dados sensíveis, como por exemplo 

relatórios de notas, frequências e documentos disponibilizados aos usuários externos. 
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Além disso, ressalta-se que serão estabelecidos diferentes tipos de acessos 

que aumentarão ou diminuirão os tipos de liberdade do usuário.  

 

4.2.3.4 Consistência e padrões 

As interfaces desenvolvidas devem seguir padrões visuais e estruturais. Com 

isso o usuário poderá estabelecer cognição ao conhecer uma nova interface do 

mesmo sistema projetado.  

Para que isso seja possível no SiUni foi utilizado, como mencionado em 

subcapítulo anterior, o framework de HTML, CSS e JavaScript denominado 

MaterializeCSS. Com ele foi possível estabelecer padrões visuais para que o usuário 

se depare sempre com o mesmo tipo de estrutura e componentes disponíveis (Figura 

39). 

 

Figura 39 – Heurísticas: Consistência e padrões 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como ilustração, a Figura 39 apresenta o padrão visual e de componentes 

estabelecido pelo sistema. O usuário sempre estará familiarizado com este tipo de 

fonte, listas e formulários e, poderá aplicar conceitos para os diferentes tipos de estilos 

e resultados apresentados pela interface. 

 

4.2.3.5 Prevenção de erros 

Tendo em vista que o usuário possuirá determinado tipo de liberdade de acordo 

com o seu nível de acesso hierárquico, é importante prevenir ou até mesmo corrigir 

os possíveis erros de uma ação antes que ocorra o irreparável. 

  

Figura 40 – Heurísticas: Prevenção de erros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 40 apresenta uma simples e colaborativa forma de evitar que o usuário 

cometa um erro de inserção de dados cadastrais, o que pode interferir diretamente 

nos resultados obtidos pelo Sistema de Informação. Desta forma, além de prevenir o 

“input” de dados incorretos, o sistema garante maior segurança à pessoa e 

organização que o utiliza.  
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4.2.3.6 Reconhecimento ao invés de recordação 

Apesar de desenvolver uma plataforma onde é possível utilizar o menor número 

de páginas, caminhos e cliques possíveis, o sistema não deve esperar que o usuário 

decore os caminhos de cada função, para isso, como exemplo na Figura 41 é utilizado 

e aplicado um componente conhecido como “breadcrumb”, que facilita o usuário  

reconhecer sempre qual foi o caminho até chegar em determinada etapa de um 

processo. 

Figura 41 – Heurísticas: Reconhecimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3.7 Flexibilidade e eficiência de uso 

A ideia é que o sistema possua atalhos e torne ao usuário a experiência mais 

rápida e eficiente. Como já mencionado em tópicos destas heurísticas, foram 

utilizados padrões visuais e estruturais de componentes que possibilitam a geração 

de funções a base de cliques ou toques. Como exemplo na Figura 42, o usuário possui 

a opção e esconder, destacar e atualizar determinados dados impressos na tela com 

pequenas ações. Este tipo de ação é replicado nas mais diversas telas que o sistema 

possui e poderá desenvolver no futuro. 

 

Figura 42 – Heurísticas: Flexibilidade e eficiência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.3.8 Design estético e minimalista 

Como também já mencionado, o uso de um framework de criação de sites 

possibilitou a criação de layouts simples e sem espaço para geração de dúvidas aos 

usuários. Qualquer tipo de informação irrelevante foi e deverá ser retirada para que 

não exista espaço para funções desnecessárias. Ainda neste aspecto, o simples não 

significa que a interface não deve e pode ser agradável. Em comparação aos outros 

sistemas deste tipo de segmento, Figura 43, pode-se observar que os antigos 

formulários cinzas com campos de difícil legibilidade foram deixados de fora, o que 

gera mais satisfação às pessoas que utilizarão a plataforma. 

Figura 43 – Heurísticas: Design estético e minimalista 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3.9 Reconhecer, diagnosticar e corrigir erros 

Este item vem de encontro ao quinto elemento da lista, trata-se de se preocupar 

com o que o usuário pode se deparar dentro de uma determinada interface. Assim 

como o exemplo utilizado no item referente aos erros, é importante determinar ao 

usuário possíveis funções e interfaces de desfazer algum tipo de alteração ou até 

mesmo alertas de que ações ao clicar em um determinado botão podem ser 

irreversíveis e fatais como na Figura 44.  

 

Figura 44 – Heurísticas: Reconhecer, diagnosticar e corrigir 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ainda em relação aos erros, é importante que a interface possibilite que o 

usuário possa cancelar determinada ação e corrigir os possíveis erros de inserção, 

como é o caso do preenchimento de uma data de nascimento ou número de CPF 

inválidos.  

 

4.2.3.10 Ajuda e Documentação 

Conforme estabelecido por Nielsen, não é ideal que exista algum tipo de 

Manual para os procedimentos das interfaces. Entretanto, é importante que existam 

pequenos detalhes que deixem o layout das ferramentas mais próximas às suas 

funções definidas pelo “modelo de negócio”. Como ilustração, na Figura 45 pode-se 

observar que ao passar o mouse sobre um determinado tipo de ícone, o sistema 

possibilita que o usuário tome ciência de uma importante informação que vá de 

encontro com o modelo de negócio da organização. Deste modo, estabelece-se que 

durante o desenvolvimento e uso da plataforma será possível encontrar diversos 

outros ícones de alertas com descrições das ocorrências informadas nas tarefas dos 

usuários.  

Figura 45 – Heurísticas: Ajuda e documentação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, com o uso destes dez itens elaborados por Nielsen, pode-se 

estabelecer um protótipo e finalmente um produto com diversas interfaces e leiautes 

que devem ser alterados de forma iterativa. O resultado de cada etapa será 

estabelecido na terceira e última fase, a de Avaliação, onde serão testados e, se 

validados, implementados para o dia a dia da organização.  

 

4.3 Fase 3 – Avaliação 

A fase de avaliação coloca em pauta questões repassadas pelos usuários e 

diagnosticadas diante do uso e experiências produzidas diante das novas 

possibilidades. 
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Para isso, serão utilizados inúmeros testes e processo iterativos. Ou seja, caso 

algum teste de usabilidade indique uma pequena alteração necessária, ela poderá ser 

rapidamente colocada em prática no protótipo e reavaliada por meio de novos testes.  

É nesta fase que será possível identificar se o produto desta pesquisa atenda 

às necessidades dos usuários e se melhora como eles se sentem, pensam e fazem 

suas tarefas.  

 

4.3.1 Testagem 

Os testes servem para diagnosticar quais das ideias propostas funcionam ou 

não. Os feedbacks dos usuários devem ser empíricos, o que naturalmente pode ser 

obtido por meio de ferramentas para o teste de usabilidade, assim como exemplificado 

anteriormente no percurso metodológico.  

Para Krug (2014, p. 112) testes “lembram de que nem todo mundo pensa igual 

a você, sabe o que você sabe ou usa a web de maneira semelhante à sua”.  

Corroborando a importância dos testes, Teixeira (2014) exemplifica que a 

experiência dos usuários não pode ser considerada como uma ciência exata. 

 

Para alguns usuários, determinado layout pode parecer lindo e simples de 
usar, enquanto para outros pode ser a coisa mais difícil do mundo. Na 
essência, UX Design trata de entender o que os usuários pensam e como se 
comportam quando estão tentando realizar alguma tarefa usando um produto 
(TEIXEIRA, 2014). 

 

Com isso, nesta etapa foram utilizadas ferramentas de avaliação comparativa 

de usabilidade, pesquisas diretas com os usuários, formalmente ou não, além de 

testes com ferramentas de testes A/B e eyetracking. 

De acordo com Teixeira (2014) o “teste A/B é usado para identificar mudanças 

na página que podem provocar resultados positivos ou negativos no interesse dos 

usuários”. Para isso, são disponibilizadas simultaneamente ou não duas soluções 

para o mesmo tipo de situação. 

Durante o percurso de desenvolvimento, diversas foram as telas prototipadas 

e testadas de acordo com o uso e feedback dos usuários envolvidos. Para auxiliar 

neste processo, foi utilizada a ferramenta disponível no mercado denominada Hotjar. 

Ela permite que você programe sua interface para ser totalmente rastreada. Ou seja, 
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com ela é possível gerar relatórios com mapa de calor de uma determinada página e 

até mesmo quais e onde foram registrados os maiores números de cliques. As figuras 

46 e 47 exemplificam o processo do Teste A/B utilizando a ferramenta apresentada 

em um formulário específico. 

 

Figura 46 – Teste A/B do Botão Atualizar dados - A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na página de edição de dados pessoais de um aluno, professor ou colaborador, 

foram disponibilizados dois tipos de botões para a efetivação e envio dos dados 

inseridos no formulário. A Figura 46 apresenta o botão “A”, que em um determinado 

período de testes obteve 32 cliques, o que representa 0,78% dos cliques totais 

realizados na página testada.  

 

Figura 47 – Teste A/B do Botão Atualizar dados - B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A opção seguinte, botão “B”, registrou 484 cliques no mesmo período, 

representando 11,72% dos cliques captados no ambiente de teste (Figura 47). A 

diferença é considerável e pode ser mais extensa em um longo período de uso. Pelo 

teste realizado, a tendência é que cada vez mais os usuários utilizem somente a opção 

“B” por meio da geração de costumes no envio do formulário no ambiente selecionado. 

Neste caso, o botão “B” é selecionado como uma convenção adotada pelos usuários 

para o caminho mais fácil ao realizar determinada operação do envio de dados. 

Além do teste A/B, como mencionado anteriormente, uma das ações que 

colaboraram para o desenvolvimento desta pesquisa foi o Eyetracking, que pode ser 

entendido como o Rastreio dos olhos. Teixeira (2014) define a ferramenta Eyetracking 
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como “uma tecnologia que consegue analisar o movimento dos olhos do usuário à 

medida que ele interage com o produto”. Entretanto, não somente pode-se analisar os 

olhos do usuário literalmente, como também, sua principal ferramenta de interação 

com o sistema. A ferramenta utilizada neste projeto possibilitou a análise de diversas 

sessões gravadas em vídeo, além disso, foi possível analisar todo o rastreio do 

cursores de cada usuário que interagiu com as diversas telas prototipadas. 

Com isso, foi possível criar possíveis adequações do protótipo em 

determinadas páginas e funções ideadas e definidas com os usuários, como 

exemplificadas nas Figuras 48 e 49.  

 

Figura 48 – Teste A/B da função Busca de aluno(s) - A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No processo de ideação da interface de busca de alunos foi estabelecida a 

criação de uma ferramenta rápida e dinâmica conforme os caracteres que teriam sido 

imputados no campo de busca. O resultado do protótipo a princípio foi bem-sucedido 

(Figura 35), entretanto, ao observar as gravações de sessões dos usuários, foram 

observados vários cliques e diversos caminhos que o usuário percorria para ter que 

realizar uma nova busca.  

Esta ferramenta estava disponibilizada somente em uma das telas, a página 

inicial, o que tornava o processo de uma nova busca de aluno em algo que 

necessitaria a alteração de tela, ou seja, um novo carregamento para que possa ser 

digitada uma pesquisa.  
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Com isso testado, foi proposta uma nova solução, o campo de busca fixado ao 

componente de cabeçalho da página do sistema (Figura 49). 

 

Figura 49 – Teste A/B da função Busca de aluno(s) – B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta nova opção possibilitou que novas consultadas fossem realizadas em 

qualquer página em que o usuário estivesse navegando dentro da plataforma, assim 

como acontece em redes sociais estabelecidas. Além disso, ao mesmo tempo que a 

função foi testada em números de cliques e mapas de calor, novas informações foram 

inseridas de acordo com o feedback e entrevista informal com os usuários. No caso 

de campo de buscas, os usuários sugeriram a inclusão da situação e período em que 

o aluno estaria matriculado para agilizar possíveis atualizações necessárias ao emitir 

um documento por exemplo.  

Durante o desenvolvimento do projeto foram mais de 500 sessões gravadas 

pela ferramenta Hotjar, possibilitando a adoção e confirmação dos testes A/B e 

eyetracking os quais a plataforma foi submetida. 

Tratou-se de um processo iterativo e que conforme a metodologia do Design 

Thinking 101 apresenta a possibilidade e flexibilidade de idas e vindas entre as fases 

de novas ideações, prototipações e testagens, o que sem dúvida possibilitará o 

desenvolvimento de um sistema que gere boa usabilidade e experiência com os 

usuários envolvidos no desenvolvimento da pesquisa. 

 Mais uma ferramenta utilizada para contribuir na testagem e adaptações 

necessárias de cada implementação foi o aplicativo JivoSite. Este componente me 

possibilitou integrar o chat aos códigos prototipados para conversar em tempo real 

com os usuários do sistema desenvolvido (Figura 50). 
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Figura 50 – JivoSite aplicado nas interfaces 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta proposta serviu para a aproximação entre os colaboradores da Secretaria 

Acadêmica e o autor deste trabalho. Com isso, os testes puderam ser mais dinâmicos 

e as atividades iterativas de alteração das interfaces prototipadas puderam ser 

rapidamente executadas, o que é tratado como fase de implementação do projeto de 

acordo com o percurso metodológico adotado. 

Ao decorrer do percurso metodológico da pesquisa, outras ferramentas foram 

sendo atualizadas e substituídas no processo de iteração, como exemplo, a 

ferramenta do JivoSite deu espaço para uma plataforma mais robusta e com mais 

funções, o aplicativo CrispChat (Figura 51). 

 

Figura 51 – CrispChat 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3.2 Implementação 

A implementação é considerada, por diversos autores, a parte primordial do 

projeto de pesquisa, pois sem materializar as soluções propostas diante todo o 

percurso metodológico, de nada adiantaria sua existência. 

 

O impacto do design thinking para uma organização só leva a uma verdadeira 
inovação se a solução foi materializada. O sucesso do design thinking reside 
na sua capacidade de transformar um aspecto da vida do usuário final. Esta 
sexta etapa - implementar - é crucial (Adaptado de GIBBONS, 2016). 

 

Neste projeto, a implementação é complexa pois o produto deste projeto de 

pesquisa precisa adquirir uma maturidade diante os testes de usabilidade e eficácia 

nos quais o sistema foi submetido. Entretanto, para que não haja a falta de existência 

das soluções propostas, a escolha de realizar o protótipo por meio da aproximação de 

um produto final colaborou para a execução de uma implementação oficial do Sistema 

SiUni, disponível no endereço eletrônico https://www.siuni.com.br, entretanto, 

necessitando ainda de diversas atualizações e melhorias que estão previstas no 

desenvolvimento de qualquer solução embasada nos métodos do design. Trata-se de 

um processo que continuará mesmo com o término desta pesquisa que serviu de 

embasamento e introdução da exploração de temas como o desenvolvimento de 

sistemas com foco na Experiência dos usuários. 

Ressalta-se que durante a implementação das ideias propostas nas fases da 

pesquisa foram implementadas soluções somente para o módulo de Secretaria 

Acadêmica. Com isso foram desenvolvidas interfaces para a solicitação e gestão dos 

documentos e alunos. Isso possibilitou que mais de 405 solicitações fossem 

realizadas pela plataforma e, prontuários fossem parcialmente digitalizados para a 

base de dados do sistema. Neste período, todos os testes de usabilidade serviram de 

dados quantitativos e qualitativos para a melhoria e implementação de novas soluções 

para a Instituição que poderá continuar investindo em possíveis projetos que explorem 

as possibilidades desta área de pesquisa dentro deste ambiente de trabalho. 

Por fim, a conclusão do percurso metodológico deste projeto de pesquisa tem 

fim ao ser declarado implementado o módulo de Secretaria Acadêmica do Sistema 

Integrado Universitário na Instituição de Ensino Superior onde foi realizada toda a 

pesquisa com os usuários. Além disso, espera-se que novos projetos de pesquisa 
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possam ter início a partir desta inovação e melhoria de processos do setor e 

Instituição, o que sem dúvida, poderá gerar novos inícios em ciclos de empatia e 

definição de problemas e oportunidades com os usuários da plataforma em uso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco principal desta dissertação foi desenvolver um Sistema de Gestão 

Acadêmica Integrado com foco na Experiência dos Usuários e verificar quais eram 

suas necessidades e possibilidades.  

Estabeleceu-se que o objetivo efetivo de um sistema pode ser concebido como 

maximizar a produtividade, minimizar a taxa de erros e maximizar a satisfação dos 

usuários.  

Ao termino desta pesquisa conclui-se que existem módulos essenciais para um 

sistema de gestão acadêmica, o que foi comprovado por meio de comparativos 

realizados nas fases do percurso metodológico. Foi possível também identificar 

características e atalhos para a criação de boa usabilidade em leiautes e interfaces, 

entretanto, o mais importante é a criação de resultados positivos na interação total 

com os usuários. 

No que se refere ao entendimento de Sistemas e Sistemas de Informação, 

pode-se interpretar que de qualquer forma uma organização apresenta um fluxo e 

modelo de trabalho. Mesmo de forma manual uma Secretaria Acadêmica apresenta 

um fluxo e modelo de trabalho, entretanto, quando se aplica este processo à um 

Sistema de Informação, pode-se utilizar os dados para interpretação e decisões 

estratégicas de uma instituição e organização, porém, apesar de essenciais, as 

informações não foram o foco do desenvolvimento deste trabalho, o que poderá ser 

fruto de uma pesquisa futura e colaborativa.  

Ainda por meio dos levantamentos bibliográficos, identificou-se que a 

Experiência do Usuário não está somente vinculada aos atributos de interfaces, 

leiautes e usabilidade, mas sim como o resultado de um todo no processo de 

atendimento, eficácia e eficiência de uma plataforma. 
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No caso desta pesquisa, a experiência do usuário pode ser interpretada como 

a satisfação do aluno ou colaborador ao utilizar uma plataforma que entrega de forma 

simples e ágil as funções básicas de uma Secretaria Acadêmica. 

Nesta dissertação foi utilizado um percurso metodológico por meio das 

ferramentas do design, sendo de grande contribuição as fases estabelecidas pelo 

Design Thinking 101. Neste processo foram adaptados conceitos de diferentes 

autores possibilitando a atividade de exploração das diversas atividades de projetar. 

No aspecto de empreendedorismo, identificou-se que a proposta do 

desenvolvimento de uma nova plataforma com foco na Experiência do usuário torna-

se atrativo e diferencial para a aplicação do produto desta pesquisa no mercado das 

Instituições de Ensino Superior. Apesar de se tratar de uma aplicação de um sistema 

em uma determinada realidade e região, pode-se observar que as necessidades das 

Instituições de Ensino Superior são semelhantes e podem oferecer um cenário onde 

há escalabilidade diante dos processos e tarefas padronizados.   

Leva-se em conta ainda que o objeto de estudo desta dissertação faz parte de 

um processo totalmente iterativo e sem um fim determinado. Após o fechamento desta 

dissertação a plataforma continuará passando por adaptações de acordo com os 

resultados obtidos em fases de testes e novas prototipações.  

Infinitas são as possibilidades diante da identificação de diferentes módulos na 

Fase de Estratégia desta pesquisa. Os módulos que vão além de Secretaria 

Acadêmica poderão oferecer grande valia para a Instituição e servir de abordagem 

para temas de discussão do PPG-DTI da Instituição de Ensino. 

Portanto, trata-se de uma pesquisa onde o resultado é uma plataforma com 

inúmeras possibilidades de escalabilidade em um ambiente riquíssimo em 

oportunidades. Um Sistema deste segmento pode e deve ser testado e atualizado 

constantemente diante das mudanças do cenário e legislações estabelecidas pelo 

Ministério da Educação. Espera-se que a Instituição que serve de Ambiente desta 

pesquisa continue apoiando e engajando cada vez mais os colaboradores ao uso da 

ferramenta projetada e, diante disso, propõe-se a continuação do desenvolvimento e 

manutenção da plataforma para que além deste, outros pesquisadores possam 

explorar a discussão sobre a Experiência do usuário em um Sistema de Gestão 

Acadêmica em trabalhos futuros.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B - FOLHA DE ROSTO DA PLATAFORMA BRASIL 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 


