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Abstract. The Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo 

(IFSP) used the Unified Public Administration System (SUAP) to control their daily 

academic and administrative activities. Therefore, knowing if its usability is enough 

for its users can contribute to future improvements. This article covers suggestions 

for improvements to this system based on the SUS evaluation performed by its users 

and based on the concepts of Nielsen's usability principles, identifying its usability 

deficiencies and suggesting possible interventions that would improve the user 

experience. 

Resumo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 

utiliza o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para o controle de suas 

atividades acadêmicas e administrativas diárias. Por isso, saber se a sua usabilidade 

é suficiente para seus usuários pode contribuir para futuras melhorias. Este artigo 

abrange sugestões de melhorias para este sistema com base na avaliação SUS 

realizada por seus usuários e com base nos conceitos dos atributos da usabilidade de 

Nielsen, identificando deficiências de sua usabilidade e sugerindo possíveis 

intervenções que melhorariam a experiência do usuário. 

1. Introdução 

O mundo contemporâneo estabeleceu novas formas de se relacionar entre os indivíduos e 

consolidou os mecanismos de busca e disseminação de informações. Neste contexto, os 

sistemas informatizados são aliados importantes das administrações das empresas para realizar 

uma gestão eficiente de seus colaboradores, insumos, financeiro e pormenores atrelados ao 

controle organizacional. Em um contexto escolar não é diferente, um sistema orientado à 

digitalização dos dados oferece aos usuários vantagens de acesso e dinamização no acesso às 

informações [CHRISTENSEN, 2019].  

Por isso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) faz 

uso do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), utilizado por alunos e servidores, 

o sistema permite verificar diversas informações pertinentes, como notas, informações de 

matrícula, frequência, acessar materiais didáticos, entre outros [IFRN, 2019]. Assim, há um 

grande fluxo de informações que podem ser acessados por meio do SUAP, sendo necessário 

que a interface de interação com o usuário seja amigável e intuitiva, pois devido à alta 

importância do sistema e o seu grande número de usuários, há uma crescente preocupação da 

área tecnológica acerca de questões como usabilidade e experiência do usuário [MKP-LA, 

2018].  

Neste sentido, a preocupação ao desenvolver um sistema não se limita somente em se 

certificar de que ele cumpra sua função adequadamente, mas também em como será a interação 

com o usuário, visando diversos aspectos para uma melhor experiência entre usuário e máquina. 

Diante destas afirmações, este artigo tem como objetivo verificar a usabilidade do ponto de 



vista dos usuários do SUAP. Será aplicado um questionário aos usuários do sistema utilizando 

o método System Usability Scale (SUS) e posteriormente será verificado o resultado em relação 

aos atributos de usabilidade de Nielsen e, ao final, será proposta alterações na interface mobile 

e desktop do sistema SUAP que facilitariam a interação entre o usuário e a máquina e poderia 

proporcionar uma maior satisfação destes usuários.  

2. Fundamentação Teórica 

Para realizar a análise sistemática da usabilidade do SUAP utilizado pelo IFSP foi preciso 

compreender alguns atributos metodológicos tais como: os atributos de usabilidade de Nielsen 

(1993); o SUS, desenvolvido por Brooke (1996); além da necessidade de se estabelecer os 

pressupostos do que vem a ser a usabilidade e experiência do usuário. Desta forma, cada um 

destes itens é analisado detidamente nesta Seção. 

2.1 Usabilidade 

A usabilidade é um conceito usado para determinar a facilidade com que os usuários podem 

utilizar um objeto, ferramenta ou programa para a realização de uma tarefa específica. O termo 

também é utilizado em contexto de produtos, como aparelhos eletrônicos, em áreas da 

comunicação, e produtos de transferência de conhecimento, como manuais, documentos e 

ajudas online. Também pode se referir à eficiência do design do objeto ou ferramenta em 

questão, da forma que são projetados para o uso manual do usuário [GOULD e LEWIS, 1985]. 

Já autores como Nielsen (1993) e Preece (1993) desenvolveram várias técnicas para a 

avaliação de usabilidade de um produto, definindo as seguintes diretrizes: facilidade de uso; 

facilidade de aprendizado; eficiência de uso e produtividade do sistema; satisfação do usuário; 

flexibilidade nas formas de executar atividades e ações; utilidade do sistema para seus usuários 

e segurança dos dados do usuário ao utilizá-lo. 

2.2 System Usability Scale (SUS) 

Outra maneira de se aferir a usabilidade de um determinado site ou interface entre o usuário e 

a máquina é por meio do SUS. Este sistema foi desenvolvido no Reino Unido pelas mãos de 

John Brooke no ano de 1986, e de lá para cá vem sendo utilizado como método eficiente para 

medição da usabilidade dos sistemas, inclusive é utilizado pela Norma Brasileira 

Regulamentadora (NBR) para definir a usabilidade de acordo com os parâmetros da ISO 9241 

[ABNT, 1998].  

O SUS é composto por 10 questões (Apêndice A), sendo que as perguntas pares se 

referem aos aspectos negativos e as perguntas ímpares aos aspectos positivos. As respostas são 

escolhidas entre 5 alternativas em uma escala de 1 a 5, na qual o número 1 representa ‘discordo 

totalmente’ e o número 5 caracteriza ‘concordo totalmente’, o que significa dizer que o usuário 

responde sobre o sistema de acordo com suas impressões acerca da questão [GOULD e LEWIS, 

1985]. A partir das respostas dadas é elaborado um índice com o qual se estabelece se aquele 

sistema avaliado possui uma usabilidade aceitável ou não.  

 Este processo de aferição da escala do índice é feito da seguinte forma, de acordo com 

Brooke (1996):  

● Para as respostas das perguntas ímpares da escala (1, 3, 5, 7 e 9) devem ser subtraídos 

um ponto da pontuação que o usuário atribuiu àquele item. (ex. Resposta 3 é dada. 

3-1=2); 

● Para as respostas das perguntas pares da escala (2, 4, 6, 8 e 10) devem ser subtraída 

esta resposta de 5. (ex. Resposta 2 é dada. 5-2=3); 



● Somam-se todos os valores computados para as respostas ímpares e pares; 

● Multiplica-se o valor total somado das 10 questões pelo fator 2,5; 

● A pontuação final deve variar de 0 a 100 e é a que define a usabilidade do sistema. 

Analisando-se as respostas possíveis de serem dadas às perguntas, nas dez questões 

disponibilizadas aos usuários, tem-se uma média de 68 pontos. Brooke (1996) define que 

médias que não ultrapassam os 50 pontos são indicativos de uma usabilidade “Muito Ruim”; 

aqueles índices que ficam entre 51 e 64 apenas usabilidade “Ruim”; já os índices entre 65 e 67 

são considerados com uma usabilidade “Neutra” para o usuário; ao passo que os índices maiores 

que 75 pontos indicam “Boa” usabilidade e os acima de 80 pontos usabilidade “Muito boa”. 

Ressalta-se que o SUS é utilizado apenas, e exclusivamente, para realizar uma análise 

da percepção do usuário para com a ferramenta sistêmica que ele utiliza, não sendo um método 

validado cientificamente. Em outras palavras, o SUS é um guia para identificar quais as 

problemáticas que podem ser encontradas no sistema partindo do pressuposto do olhar do 

próprio usuário, com a sua subjetividade atrelada aos fatores perguntados nas questões 

[TEIXEIRA, 2015]. 

3. Materiais e Métodos 

O presente trabalho valeu-se de uma revisão de literatura sobre a temática estudada, na qual 

foram pesquisados em livros, revistas e artigos científicos e repositórios digitais dos institutos 

e universidades federais e estaduais sobre i) atributos de usabilidade de Nielsen e Preece; ii) 

usabilidade e experiência do usuário e; iii) System Usability Scale (SUS). De acordo com o que 

fora identificado e pesquisado, foi possível identificar o que era possível aplicar para o estudo 

da usabilidade do SUAP do IFSP, a fim de medir a experiência do usuário [GIL, 2013]. 

Após esse estudo, utilizou-se as 10 questões sugeridas por Brooke (1986) na aplicação 

do questionário SUS, as quais foram respondidas digitalmente pelos usuários por intermédio 

do Google Forms, ferramenta utilizada especialmente para o fim de realizar pesquisa digitais. 

As respostas foram tabuladas em planilha Excel, na qual foram utilizadas fórmulas próprias de 

acordo com a metodologia para apuração do índice do SUS. Ressalta-se que foi aplicado um 

questionário SUS para cada interface de interação do SUAP: mobile e desktop. 

Para fins de análise dos dados e, sobretudo à viabilidade de aplicação das sugestões de 

melhorias ao SUAP, estabeleceu-se a seguinte correlação entre os atributos da usabilidade de 

Nielsen (1993) e o questionário SUS [Brooke, 1996], conforme se observa na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Correlação entre os atributos da usabilidade de Nielsen (1993) e o questionário 
SUS de Brooke (1996). 

Atributos da usabilidade de Nielsen (1993) Questionário SUS [Brooke, 1996] 

Facilidade de aprendizagem 3, 4, 7 e 10 

Eficiência 5, 6 e 8 

Facilidade de memorização 2 

Minimização de erros 6 

Satisfação subjetiva 1, 4, 9 

Fonte: [Nielsen, 1993] e [Brooke, 1996]. 

 



Diante desta correlação encontrada entre um método e outro, e com as respostas ao 

questionário SUS aplicado aos usuários do SUAP do IFSP, é possível compreender quais as 

necessidades do sistema para a melhoria de sua usabilidade e experiência do usuário.   

4. Resultados Obtidos 

Após a análise do referencial teórico acerca do tema pesquisado para a usabilidade do SUAP 

do IFSP, foi criado um questionário no Google Forms com as questões do método SUS e mais 

5 questões: i) relação com o sistema (aluno ou servidor), ii) se tinha formação na área de 

informática, iii) frequência no uso do sistema, iv) idade e v) uso do sistema em ambiente desktop 

ou mobile. O questionário foi enviado para alunos e servidores do campus Hortolândia e foram 

obtidas 66 respostas, as quais foram tabuladas, analisadas e serão apresentadas a seguir.  

4.1. Visão Geral dos Dados Coletados 

Das 66 pessoas que responderam ao questionário, a maioria eram alunos ou ex-alunos do IFSP 

(75,8%) e 24,2% eram servidores do Instituto. Estes dados denotam que o principal fator a ser 

compreendido na análise da usabilidade do SUAP serão as funções a que este público tem 

acesso, quais sejam: notas, biblioteca online, documentos e processos administrativos. O 

Apêndice B mostra algumas telas que são comumente acessadas pelos alunos. 

Tanto alunos, quanto servidores, têm acesso diário ao sistema. Os alunos por questão de 

notas, mensagens de professores e material e os servidores por processos administrativos e, 

também, para carregar os dados de notas ou material para os alunos. Este trato diário com o 

sistema pode fazer com que os usuários tenham maior familiaridade com o sistema e, por sua 

vez, fazer com que a sua análise sobre a usabilidade possa ser comprometida.  

Por outro lado, identifica-se que por ser um Instituto Tecnológico, os respondentes têm 

acesso facilitado e íntimo com sistema de informação e tecnologia e inovação, o que pode fazer 

com que sua criticidade técnica com a análise do SUAP diante das questões realizadas seja 

igualmente contrabalanceada pelo eventual enviesamento da familiaridade. 

Desta forma, ressalta-se que 90,9% dos voluntários são da área da informática, contra 

os outros 9,1%. Dos respondentes que não são da área da informática, a maioria são servidores 

(administrativos e/ou professores de outras áreas de conhecimento) e um único aluno de outra 

área de formação.  

A Figura 1 demonstra que 83% dos respondentes utilizam o sistema frequentemente, ao 

passo que 16% demonstrou que raramente interage com o SUAP (64% são alunos e os outros 

36% são ex-alunos). Chama a atenção o fato de 16% informarem que usam raramente o sistema 

apesar da importância dele no cotidiano do aluno. Outro ponto a se ressaltar é que não houve 

respostas de que nunca há interação com o sistema. 

 

Figura 1. Frequência de uso do SUAP 



Quanto à faixa etária dos respondentes, considerando que a maioria das respostas são 

de alunos é compreensível que 57% dos que responderam possuem idade entre 15 e 25 anos, 

seguidos por aqueles que possuem entre 26 e 35 anos (25%), aqueles que possuem idade entre 

36 e 45 anos representam 15% do todo, ao passo que os com mais de 46 anos de idade são a 

minoria entre os que responderam à pesquisa (Figura 2). 

 

Figura 2. Idade dos voluntários 

Outro ponto destacado pela pesquisa foi a forma de acesso ao SUAP, sendo possível seu 

acesso em ambiente desktop e mobile (celular ou tablet). Observa-se que um terço do universo 

amostral utiliza celulares para o acesso ao sistema, enquanto os outros 75% utiliza o sistema 

via computadores do tipo desktop. Ressalta-se que somente alunos responderam acessar o 

SUAP via mobile. Pode-se concluir que o acesso pelo computador de mesa é mais privilegiado, 

talvez em decorrência do ambiente no qual os alunos e servidores estão inseridos (de escritório 

ou sala de aula) ou, outra hipótese, é de que o ambiente de acesso pelo celular não seja tão bom 

quanto o acesso pelo desktop. 

A tela inicial do sistema SUAP nos ambientes desktop (Figura 3) e mobile (Figura 4) 

são apresentadas respectivamente como forma de demonstrar a hipótese de usabilidade do 

celular versus desktop. A tela inicial do sistema SUAP para desktop, apresenta as informações 

de uma vez só, em colunas separadas uma das outras, ordenadas pela frequência de uso do 

usuário.  

A tela inicial do sistema SUAP em um celular mostra que as informações são dispostas 

em uma rolagem contínua, permitindo que o usuário clique sobre o item de menu para acessar 

as demais opções . Na Figura 4 cada coluna representa a sequência da rolagem da tela inicial 

no celular. 

 

Figura 3. Tela inicial SUAP (desktop) 



 

Figura 4. Tela inicial SUAP (mobile) 

Desta forma, o sistema mobile faz com que a necessidade de uso diário seja mais morosa 

em relação ao desktop visto que é preciso inúmeros cliques para que seja acessada a opção 

desejada.  

4.2. Análise do System Usability Scale (SUS) 

A partir do questionário SUS aplicado aos usuários do SUAP foi possível definir o seu nível de 

usabilidade. No caso deste trabalho, as 66 pessoas que preencheram ao questionário 

responderam às perguntas para o dispositivo (mobile ou desktop) do qual mais utilizavam o 

SUAP – assim, 16 delas responderam o SUS para mobile e 50 para desktop. 

Destaca-se novamente que as respostas do questionário são uma escala que varia de 1 a 

5, onde 1 significa ‘discordo totalmente’ e 5 significa ‘concordo totalmente’. 

Pelo método de apuração do SUS, tem-se que: a) nas perguntas ímpares, por se tratar de 

perguntas com aspectos positivos, quanto maior for a quantidade de respostas nos índices 4 e 

5, melhor será a pontuação final; b) nas perguntas pares, de aspectos negativos, melhor será a 

pontuação final se a incidência de respostas 1 e 2 forem maiores.  

As Figura 5 e Figura 6 mostram um resumo das respostas dadas ao questionário para o 

uso em desktop e mobile. Observa-se que para o uso em ambientes móveis (Figura 5) que as 

nas perguntas 1, 3 e 6 não houve respostas com índice 1 (discordo totalmente), para as 

perguntares ímpares isso é considerado positivo, porém para a pergunta 6 isso pode ser um 

ponto a ser melhorado; já nas perguntas 2, 4 e 10 não houve respostas com índice 5 (concordo 

totalmente), o que é bom devido a tratar-se de questões com aspectos negativos.  

 

Figura 5. Prevalência das respostas para cada questão mobile  



A Figura 6 representa as respostas obtidas para acesso ao SUAP no ambiente desktop. 

Neste caso, as perguntas 2, 4 e 10 não tiveram incidência de resposta 5; ao passo que apenas a 

pergunta 9 não teve incidência de resposta 1, nesses casos a análise é positiva em função da 

natureza das perguntas (aspectos negativos e positivos, respectivamente). Por esta simples 

análise, é possível notar que nas perguntas 2, 4 e 10 houve um consenso nos dois questionários 

em que nenhum respondente selecionou “concordo plenamente”. Nas demais análises há uma 

divergência em relação à prevalência de respostas para o ambiente mobile, a percepção do 

usuário no ambiente desktop é pior do que no mobile, partindo-se do pressuposto da análise da 

prevalência das respostas. 

Figura 6. Prevalência das respostas para cada questão desktop 

Convergindo para o entendimento de que o estudo da prevalência das respostas resulta 

em um índice SUS melhor ou pior, a Figura 7 mostra o índice SUS calculado para o ambiente 

mobile, no qual o maior índice apurado é de 82,5 e o menor índice é de 40 pontos; o que resulta 

em uma média de 63,75 pontos no total geral. Esta média, dentro do esperado para os resultados 

do SUS, representa um estado ‘ruim’ e uma usabilidade em torno de 30% a 40%. Observa-se 

também que o ambiente móvel só foi utilizado por alunos, então esse resultado representa a 

opinião dos estudantes neste ambiente. 

 

Figura 7. SUS mobile por usuário, com média de 63,75 pontos, o que representa um estado 
‘ruim’ e uma usabilidade em torno de 30% a 40%. 

Já para os resultados do índice obtidos para desktop (Figura 8), o universo amostral de 

coleta de dados foi de 50 pessoas, das quais obteve-se um máximo de 95 pontos e o mínimo de 

25 pontos. Na média, quando somados todos os valores obtidos para o SUS e divididos pelo 

número de participantes, o resultado foi de 62,5 pontos – que é considerado ‘ruim’ pelos 

parâmetros estabelecidos pelo método, correspondendo a uma usabilidade de aproximadamente 

entre 30% a 40%. 

Nota-se que o ambiente desktop é usado por alunos e servidores. Neste cenário, optou-

se também por verificar o resultado SUS separando os públicos. O resultado obtido foi um 

índice de 61, 25% na opinião dos estudantes, ou seja, é considerada uma usabilidade ‘ruim’. Na 



opinião dos servidores, o índice obtido foi um pouco melhor, de 65%, neste caso, a usabilidade 

é considerada ‘neutra’.  

 

Figura 8. SUS desktop por usuário, com média de 62,5 pontos, que é considerado ‘ruim’, 
correspondendo a uma usabilidade de aproximadamente entre 30% a 40%. 

Comparando o índice SUS mobile com o desktop sem a divisão de público, percebe-se 

que a variação entre o maior e menor índice para mobile ficou em 42,5; e para desktop essa 

variação foi de 70 pontos, contudo a média de ambos (63,7 para mobile e 62,5 para desktop) 

ficou muito próxima. Esta grande variação entre um e outro índice SUS para as interfaces pode 

se dar pela diferença do tamanho da amostra, onde no mobile foram 16 respostas e no desktop 

50 respostas; número quase 3 vezes maior. Porém nota-se consistências nas respostas, uma vez 

que o sistema SUAP do IFSP não é desenvolvido exclusivamente para cada plataforma, mas 

apenas conta com uma interface responsiva, que se adequa à necessidade de resolução da tela 

em que as informações são apresentadas. 

Para fins de comparação gráfica e de melhor compreensão, a Figura 9 apresenta os 

índices SUS para mobile e desktop inseridos dentro da escala de usabilidade proposto por 

Brooke (1996) em seus estudos. Respectivamente para mobile e desktop os índices de 

usabilidade foram de 31,88% e de 31,25%. Para a elaboração da imagem, foi elaborado um 

gráfico com a usabilidade identificada por Brooke (1996) (que mostra a relação entre o índice 

SUS e o percentual de usabilidade), e neste gráfico colocados os índices SUS identificados por 

este estudo.  

 

Figura 9. Índice SUS para desktop e mobile em escala de usabilidade, apresentando 
usabilidade de 31,88% para mobile e de 31,25% para desktop. 

Fonte: [Brooke, 1996]. 

Além do questionário SUS, que avalia subjetivamente como os usuários definem e 

percebem a usabilidade do site, há os atributos de usabilidade de Nielsen (1993), que 

determinam padrões mais objetivos para a análise da usabilidade e experiência do usuário. 



Desta forma, aliado ao estudo do SUS é possível traçar um paralelo com alguns 

componentes dos atributos para identificar se as respostas subjetivas e as impressões do usuário 

no questionário SUS [BROOKE, 1996] representam tecnicamente a sua usabilidade. 

4.3. Avaliação dos atributos de usabilidade de Nielsen  

Como a coleta de dados para o ambiente desktop foi maior do que a coleta para o ambiente 

mobile (50 respostas e 16 respostas, respectivamente), a comparação com os atributos de 

usabilidade de Nielsen (1993) será feita com os resultados do SUS para o ambiente desktop 

apenas. Para tanto, a correspondência encontrada entre os atributos de usabilidade de Nielsen 

(1993) e o questionário SUS [BROOKE, 1996] nos determinados quesitos é representada pela 

Tabela 1. Contudo, não é possível comparar diretamente o índice SUS desktop aferido com 

cada uma destes atributos de Nielsen (1993), pois o índice SUS leva em consideração a soma 

total das 10 questões do questionário, o que inviabiliza a correspondência entre um e outro 

sistema de aferição.  

Dessa forma, serão levadas em consideração a quantidade de respostas das perguntas, 

de modo a traçar um paralelo mais fidedigno entre a percepção do usuário e o que o sistema, de 

fato, apresenta. Ressalta-se novamente que (i) as perguntas ímpares por se tratarem de aspectos 

positivos, quanto maior a incidências de respostas 4 e 5, melhor será (Tabela 2) e (ii) nos casos 

as perguntas pares (2, 4, 6, 8 e 10) na qual tratam aspectos negativos, quanto maior a incidências 

nas respostas 1 e 2, melhor será a pontuação final (Tabela 3).  

 

Tabela 2. Respostas SUS pares com a correspondência dos atributos de Nielsen (1993). 

Atributo de Nielsen (1993) Perguntas 1 2 3 4 5 

Satisfação Subjetiva P1 2% 6% 26% 42% 24% 

Facilidade de Aprendizagem P3 2% 10% 32% 42% 14% 

Eficiência P5 4% 20% 42% 26% 8% 

Facilidade de Aprendizagem P7 6% 18% 32% 34% 10% 

Satisfação Subjetiva P9 0% 22% 30% 30% 18% 

 
Tabela 3. Respostas SUS ímpares com a correspondência dos atributos de Nielsen (1993). 

Atributo de Nielsen (1993) Perguntas 1 2 3 4 5 

Facilidade de Memorização P2 14% 26% 42% 18% 0% 

Facilidade de Aprendizagem 

P4 48%  28%  10%  14%  0%  Satisfação Subjetiva 

Minimização de Erros 

P6  16%  30%  34%  18%  2%  Eficiência 

Eficiência P8 16% 32% 32% 12% 8% 

Facilidade de Aprendizagem P10 40% 20% 20% 20% 0% 

4.3.1. Análise das perguntas do SUS 

A resposta à pergunta 1 - “Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência”, 

demonstram que 66% das pessoas gostariam de usar o SUAP com mais frequência (respostas 

de escala 4 e 5), 26% dos voluntários responderam como ‘neutros’ (3) e 8% deles não gostariam 

de utilizar com mais frequência o sistema.  



Para a pergunta 3 - “Eu achei o sistema fácil de usar”, que se refere à inferência do 

usuário em relação à facilidade do uso, o que apresentou 28 respostas de escala 4 ou 5 (56%), 

o que indica que os usuários subjetivamente acham o sistema fácil em sua utilização.  

Em relação à questão 5 - “Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem 

integradas”, 34% dos respondentes ‘concordam plenamente’ ou ‘concordam’ que as várias 

funções do SUAP estão bem integradas, mas a maioria fica ’neutro’ nesta pergunta, 

representando 42%. Pode-se concluir que as pessoas não acreditam que o sistema integra com 

exatidão todas as informações umas às outras seguindo os respondentes da pesquisa.  

Em referência à pergunta 7 - “Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse 

sistema rapidamente”,  mostra que 44% selecionaram as opções ‘concordo’ ou ‘concordo 

plenamente’ nesta afirmação, ou seja, menos da metade dos respondentes. Entretanto, 32% se 

mostraram ‘neutros’ e somente 24% acreditam que seja difícil o aprendizado do sistema por 

outra pessoa.  

Quanto a pergunta 9 - “Eu me senti confiante ao usar o sistema”, vê-se que 48% das 

pessoas responderam que ‘concordam totalmente’ ou ‘concordam’ que são confiantes ao 

utilizar o sistema e 30% indicam a variância de número 3 (‘Neutro’) e outros 22% não se 

sentiram confiantes na utilização do SUAP..  

A pergunta 2 - “Eu acho o sistema desnecessariamente complexo”, demonstra que 

grande parte dos participantes (42%) se mostrou ‘neutro’ a esta questão, , 40% discordam e 

somente 18% acreditam que o sistema seja desnecessariamente complexo.  

Quanto à pergunta 4, sobre “Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com 

conhecimentos técnicos para usar o sistema”, neste caso, responderam em sua maioria, 76%, 

que ‘discordam totalmente’ ou ‘discordam’ da afirmação. Contudo, as impressões aqui são 

inferidas a partir de uma maioria de pessoas com formação técnica na área de tecnologia da 

informação e talvez uma pesquisa específica para usuários de outras áreas possa trazer um 

resultado diferente. 

Quando questionados na pergunta 6 - “Eu acho que o sistema apresenta muita 

inconsistência” sobre inconsistência das informações apresentadas no sistema SUAP, 34% das 

pessoas também marcaram a opção 3 (neutra) e 46% discordam que as informações sejam 

inconsistentes.  

Na pergunta 8 - “Eu achei o sistema atrapalhado de usar” há evidência de que somente 

20% concordam com essa afirmação. Outros 32% ficam ’neutros’ e 46% discordam que o 

sistema seja ‘atrapalhado’. Isso pode significar que as pessoas já se acostumaram com a 

dinâmica do sistema. 

Referente à pergunta 10 - “Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir 

usar o sistema”, 60% dos usuários pesquisados responderam que não precisaram aprender 

coisas novas para a sua utilização, ressalta-se novamente que a maioria dos voluntários são da 

área técnica informática. 

4.3.2. Atributos de Nielsen 

4.3.2.1. Facilidade de Aprendizagem 

Esta seção traz a análise para as respostas as perguntas 3, 4, 7 e 10, que correspondem ao 

atributo de Nielsen da Facilidade de aprendizagem. Com base nos resultados obtidos observa-

se que os usuários acham o sistema fácil de usar (P3); a maioria discorda sobre necessidade de 

ajuda de uma pessoa com conhecimento técnico para usar o sistema (P4); ao se colocarem no 



lugar daqueles que ainda não conhecem o SUAP, uma parcela representativa acredita que os 

usuários aprenderiam facilmente o sistema (P7); e, a maioria discorda em aprender várias coisas 

novas antes de conseguir usar o sistema (P10). Contudo, vale destacar que a maioria das pessoas 

são da área de informática, o que pode influenciar neste atributo. 

Este trabalho evidencia alguns fatores que podem contribuir para este índice de respostas, 

a Figura 10 mostra que o menu da lateral esquerda não apresenta todas as funções possíveis 

disponíveis no SUAP. Para acessar às funções extras o usuário deve entrar em sua homepage e 

acessar a barra inferior, onde são dispostas novas funcionalidades do SUAP. 

  

Figura 10. SUAP não apresenta todas as opções no menu esquerdo, algumas opções estão 
na página do aluno. 

 

Esta impossibilidade de acessar todas as funções e funcionalidades do SUAP em um 

mesmo local confunde o usuário e não traz aprendizagem, já que as informações não estão 

centralizadas. Além destas funcionalidades não estarem apresentadas diretamente ao usuário, 

em algumas delas não há acesso disponível ao usuário. O problema não é na liberação do acesso, 

mas na forma como este acesso não permitido é tratado. Neste exemplo não há possibilidade de 

o usuário voltar à tela anterior (Figura 11), apenas de voltar à tela inicial, tendo de recomeçar 

completamente todo o caminho da informação que traçou.  

 

 

Figura 11. SUAP não dá opção de retornar à tela anterior 



A exemplo desta necessidade de uso de novas habilidades, ao requisitar documentos 

(Figura 12) o usuário é destinado a uma nova página aberta sobre a página que o SUAP estava 

sendo acessado (não é aberto em uma nova guia). Este processo faz com que o usuário com 

menos habilidade em informática não saiba o que fazer, podendo até mesmo fechar 

completamente a tela da interface web e sendo obrigado a realizar um novo login após a 

impressão do documento. 

 

 

Figura 12. SUAP gera arquivo em outra página web, sem opção de retorno 

 

O que facilita a aprendizagem são conteúdos bem apresentadas, sem uma carga grande 

de informações em uma mesma página. Além disso, conforme apresenta Nielsen (2010), o 

sistema deve ser minimalista, apresentar uma interface amigável, mostrando apenas o conteúdo 

relevante solicitado pelo usuário, sem cores muito fortes, que façam o usuário não conseguir 

interpretar as informações. Neste sentido, a Figura 13 mostra o calendário de provas e aulas dos 

alunos. 
 

 

Figura 13. Conteúdo apresentado é carregado de informações 



Vê-se que a predominância das cores é forte (vermelho) e as informações são dispostas 

umas sobre as outras, sem possibilidades de filtros por meses ou por atividades, o que 

sobrecarrega o usuário para procurar as informações de que precisa. 

4.3.2.2 Eficiência 

De maneira a identificar o atributo de Nielsen (1993) da Eficiência do sistema SUAP, as 

questões que podem ser utilizadas como correspondentes entre o questionário SUS são as 5, 6 

e 8. A maioria dos usuários são ‘neutros’ quanto o SUAP ter suas informações bem integradas 

(P5); são ‘neutros’ quanto apresentar muita inconsistencia no SUAP, enquanto 46% discordam 

da afirmação (P6); e, a maioria fica ‘neutra’ ou ‘discorda’ que o sistema seja atrapalhado de 

usar (P8), o que também pode significar que as pessoas se acostumaram com a dinâmica do 

sistema. 

Contrabalanceando a eficiência do sistema, que também pode se basear, por exemplo, 

na possibilidade de customização para cada um dos usuários que o utiliza, é possível verificar 

no SUAP uma customização mínima, ou seja, há a possibilidade de arrastar os blocos de acesso 

aos principais usos do sistema na área de homepage conforme a necessidade do usuário (Figura 

14). 
 

 

Figura 14. Descolamento de blocos para personalização do menu inicial 

 

Analisando os dados obtidos, pode-se concluir que a eficiência do sistema não é real, 

pois a maioria dos usuários se mostra ‘neutro’ quando se pergunta se as informações solicitadas 

são inconsistentes para o uso e, também, de que estas informações são integradas. Além disso, 

o grau de customização para ganho de agilidade para os usuários do SUAP é mínimo.  

4.3.2.3. Facilidade de memorização 

Para a análise da facilidade de memorização de atributo de Nielsen (1993) à pergunta utilizada 

no sistema SUS correspondente é a de número 2, que na sua maioria teve ‘neutra’ as respostas.   

A facilidade de memorização no que diz respeito ao uso de padrões anteriores para guiar 

o usuário e uso de imagens para facilitar a compreensão pode ser visto no menu utilizado pelo 

SUAP. Assim, cada opção do menu conta com um ícone que remete a determinada 

funcionalidade. Contudo, nem todas as opções do sistema estão disponíveis neste menu. Apenas 

ter os ícones ativos e funcionando não é suficiente para que os usuários se integrem ao sistema, 

sendo necessário uma interação maior entre todas as funcionalidades. 



4.3.2.4. Minimização dos erros 

Para a minimização de erros são apresentados como correspondentes o item do questionário 

SUS de número 6, também utilizado para a questão de Eficiência. Neste caso, quase metade 

dos respondentes discordam que o sistema seja inconsistente.  

A minimização dos erros diz sobre reduzir a possibilidade do usuário errar, informar 

sobre eventuais erros e como corrigi-los futuramente. Para o atributo da minimização de erros, 

a base de conhecimento do sistema não existe, ou pelo menos não está acessível (Figura 15), o 

que representa em não fornecer meios básicos de minimizar quaisquer erros ou até dúvidas dos 

usuários sobre o SUAP e seus pormenores. 

 

Figura 15. Base de conhecimentos não possui nenhuma informação cadastrada 

 

No caso estudado, a abertura de chamados só é possível para recursos educacionais 

(deixando de fora os técnicos) e, mesmo assim, não há opções disponíveis para a solicitação do 

chamado (Figura 16). 

 

Figura 16. Sistema para abertura de chamado não é intuitivo ou funcional 

 

Desta forma, a minimização de erros é parte importante para a usabilidade do usuário, 

pois implica em treiná-lo em uma ferramenta de seu uso cotidiano. Com a minimização de erros 

também é possível identificar quais as maiores dificuldades destes usuários para melhorar a 

infraestrutura do sistema, além do que um sistema de chamados eficientes pode ser uma fonte 

de identificação de quais sejam estas dificuldades e grau de incidência. 



4.3.2.5. Satisfação Subjetiva 

Para o atributo de satisfação subjetiva do usuário do SUAP, a correspondência no questionário 

SUS se refere às perguntas de número 1, 4 e 9. Estas dizem respeito à quão agradável é a 

interação com o sistema, segundo o usuário [NIELSEN, 1993]. Ou seja, interpreta-se estas 

informações de frequência no sentido da usabilidade cotidiana do SUAP, pois um sistema 

amigável com o usuário, que traga as informações pertinentes e que lhe são solicitadas pode ser 

mais facilmente utilizado e, por conseguinte, tem mais acessos para seu uso.  

A maioria das pessoas deseja utilizar o sistema com maior frequência (P1); acredita que 

não é preciso uma pessoa com conhecimento técnico para ajudá-los a usar o sistema (P4); e, 

quase metade dos respondentes se sentiram confiantes ao usar o sistema (P9). Contudo, a 

desnecessidade de alguém mais técnico para a utilização do SUAP pode ser resultado da 

formação técnica dos respondentes ou até mesmo da média de idade dos respondentes.  

4.4. Sugestões de melhorias e mudanças 

Diante de todas as análises do SUAP, tanto por meio do questionário SUS [BROOKE, 1996] e 

quanto dos atributos de usabilidade de Nielsen (1993), algumas sugestões de mudanças são 

possíveis para melhorar a usabilidade do índice SUS desktop, de acordo com os autores, a saber. 

1 Menu esquerdo com todas as opções e funcionalidades disponíveis para que os 

usuários conheçam todas as possibilidades do sistema; 

2 Opções de retorno à tela anterior quando o usuário acessar qualquer tela ou 

funcionalidade; 

3 Quando solicitados documentos em PDF, que sejam gerados dentro da própria 

plataforma SUAP ou em uma nova guia do navegador, minimizando a necessidade 

de fechar o sistema ou recorrer ao botão voltar do próprio navegador web. A opção 

de voltar pode fazer com que o usuário se desconecte do sistema ou, ainda, pode ser 

que o usuário não saiba retornar à tela anterior usando a funcionalidade do navegador 

web; 

4 Apresentar calendário de atividades mais dinâmico, com opções de filtros e 

integração com sistemas externos de gestão de agendas, como Google Agendas ou 

ICalendar; 

5 Personalização com atalhos de teclados e possibilidade de ocultar e exibir itens do 

menu que o usuário mais e menos utilizado no seu dia a dia; 

6 Atualização da base de conhecimentos, com as principais dúvidas dos usuários, com 

a possibilidade de inserir perguntas que possam ser respondidas pelos próprios outros 

usuários do sistema (fórum de discussão); 

7 Habilitar abertura de chamado educacional, pois está inoperante; 

8 Habilitar chamados técnicos para aquelas dúvidas que não estão contempladas na 

base de conhecimentos ou sanadas pelo fórum de discussão.  

 A percepção do usuário em não perceber a integração do SUAP em suas diversas 

funções contribui para erros recorrente e, além disso, impossibilidade de aprendizagem. Além 

de uma base de conhecimento, é preciso que haja uma forma eficiente de se conectar com 

aquelas pessoas que realmente saibam como sanar as dúvidas e resolver os problemas 

identificados pelos usuários. Por esse motivo, uma forma de minimizar os erros é sanando as 

dúvidas dos usuários e, aquelas que não constam na base de conhecimentos, possam ser 

respondidas por um técnico capacitado e treinado para o sistema.  



Com essas asserções é possível melhorar a usabilidade e, consequentemente, seu índice 

SUS. Além disso, ao melhorar o sistema desktop, o sistema mobile também será melhorado, 

uma vez que a versão mobile é uma versão responsiva do sistema desktop. 

5. Conclusão 

Este trabalho visou analisar o SUAP, utilizado pelo IFSP por alunos e servidores de instituições 

de ensino, onde pode ser verificado diversas informações pertinentes, como notas, informações 

de matrícula, frequência, acessar materiais didáticos, entre outros. A análise consistiu em 

aplicar um questionário SUS, com o qual foi possível identificar as impressões dos usuários 

sobre o sistema e confrontá-los com os atributos de usabilidade de Nielsen (1993) para 

identificar as suas possíveis melhorias. 

Assim, após analisadas as respostas e confrontadas, chegou-se a oito sugestões de 

melhorias no sistema desktop que consequentemente melhorarão o sistema mobile. Estas 

sugestões são pautadas em melhorias voltadas à usabilidade dos usuários que trarão uma melhor 

experiência, sobretudo para aqueles indivíduos que utilizam o SUAP cotidianamente em suas 

atividades. 

Portanto, ao identificar as deficiências de sua usabilidade e sugerir as possíveis 

intervenções que melhorariam a experiência do usuário, este trabalho conseguir delimitar 

algumas possibilidades que não significam altos custos, mas que se traduziriam em uma melhor 

experiência para o usuário do SUAP. Além disso, também será possível que o sistema SUAP 

seja gradativamente melhorado especificamente para a plataforma mobile, uma vez que a tela 

diminuída dos aparelhos requer que as funcionalidades sejam repensadas exclusivamente para 

este fim. 

Para as próximas pesquisas, sugere-se que sejam feitas pesquisas de campo com os 

usuários, identificando o modo com o qual usam o SUAP em seu cotidiano, estabelecendo 

métricas consistentes de aferição da usabilidade, de modo a não viciar o trabalho com a 

subjetividade do voluntário. Com uma pesquisa objetiva conduzida pelo pesquisador é provável 

que fossem identificadas mais funcionalidades a serem melhoradas. Também, recomenda-se 

aos próximos trabalhos que sejam realizados após a implementação das sugestões aqui 

discutidas, que meçam novamente a usabilidade do SUAP com a mesma metodologia aqui 

empregada, a fim de verificar se a melhoria foi efetiva ou não. Outra proposta de trabalho futuro 

é avaliar o SUS especificamente para os servidores, diferenciando professores e técnicos-

administrativos, notou-se que há uma pequena melhora no índice SUS se for considerado 

somente as respostas de servidores.   

Este trabalho tem como limitação o acesso ao sistema por parte do aluno. Sendo assim, 

os exemplos utilizados foram sempre do ponto de vista discente. Outros problemas podem ser 

encontrados pelos servidores na parte administrativa, porém não havia como acessar esse tipo 

de informação. Outra limitação da pesquisa é que a maioria dos respondentes são da área de 

informática, sendo assim, o resultado pode ter sido afetado devido a essa característica 

específica.  
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Apêndice A – Questionário SUS 

O questionário SUS é composto por 10 questões: 

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência. 

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo. 

3. Eu achei o sistema fácil de usar. 

4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar 

o sistema. 

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas. 

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência. 

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente. 

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar. 

9. Eu me senti confiante ao usar o sistema. 

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema. 

Todas as questões são respondidas em uma escala de 1 a 5, onde 1 é discordo completamente 

e 5 é concordo plenamente. 

 

  



Apêndice B – Telas do sistema SUAP 

As telas apresentadas a seguir são referentes ao sistema SUAP, visão discente. Consideramos 

que essas são as telas mais utilizadas pelos alunos. A Figura 17 apresenta a tela de login no 

sistema. A Figura 18 mostra a tela onde o aluno pode verificar o que falta para conclusão do 

curso. Para acompanhar as notas e faltas, o aluno deve acessar a tela de boletim acadêmico 

(Figura 19) e para consulta de todo o histórico escolar acessar a aba Histórico (Figura 20).  
 

 

Figura 17. Tela inicial área logada SUAP 

 

 

Figura 18. Tela SUAP – requisitos de conclusão do curso de graduação 



 

 

Figura 19. Tela SUAP – boletim acadêmico 

 

 

Figura 20. Tela SUAP – histórico de notas 
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