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Abstract. User interface is an important part of an information system in which users 

activate functionalities and provide all the data to the system. By the informatization 

acceleration and easy access for users to these environments, comes up the concern 

about the manner users relate with technology and with all systems details. It is 

necessary to consider that the fast evolution of technology brings challenges to 

Human-Computer Interaction. The projected interface from years ago can be 

outdated about the technology used to its implementation, organizational structure, 

content and aesthetics. It occurs in virtual learning environments (VLE), systems 

developed since the late 90’s to support teaching and learning activities. The goal of 

this work was to project a whole new user interface to Gradebook tool, one of VLE 

TelEduc Core´s tools. Prototyping, User Centered Design principles, and 

microinteraction was applied, assembling personas specifications, therefore user 

testing in order to achieve great usability to the interface. 

Resumo. Interface de usuário é uma importante parte de um sistema de informação 

pois é por meio desta que os usuários acionam as funcionalidades e fornecem dados 

ao sistema. Com a aceleração da informatização e a facilidade de acesso dos usuários 

a esses meios, surge a preocupação com a maneira desses usuários se relacionarem 

com a tecnologia e mais detalhadamente com os sistemas. É necessário considerar 

que a rápida evolução tecnológica traz desafios para a área de Interação Humano-

Computador. A interface projetada anos atrás pode ficar defasada em relação a 

tecnologia utilizada para a sua implementação bem como também a sua estrutura 

organizacional, conteúdo e estética. Isso ocorre também com os ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVA), sistemas desenvolvidos desde o final da década de 90 para 

apoiar atividades de ensino-aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo projetar 

uma nova interface de usuário para uma das ferramentas que compõe o AVA TelEduc 

Core, a ferramenta Notas. Foram empregados recursos de prototipagem, princípios 

de Projeto Centrado no Usuário e microinteração, englobando a especificação de 

personas e, por fim, fazendo testes com possíveis usuários com o propósito de se 

chegar em uma interface com boa usabilidade. 

 

1. Introdução 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005) um dos desafios da área de Interação Humano-

Computador é dar conta da rápida evolução tecnológica. A Web, em especial, ao longo dos 

anos, vem sofrendo diversas evoluções tecnológicas que impactam na interface de usuário. É o 
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caso da nova versão do HTML, o chamado HTML5 (SHARP e LAWSON, 2011), que propõem 

uma série de modificações na versão anterior com o propósito de melhorar atributos, elementos 

e comportamentos da linguagem e transformá-la em uma linguagem mais moderna 

proporcionando a construção de web sites e aplicações mais dinâmicos e poderosos. 

 Com evoluções como essa, as páginas construídas em determinado período tendem a 

ficar obsoletas, causando um impacto no sistema não só em relação a tecnologia utilizada, mas 

também a sua estrutura organizacional, que sofre alterações e atualizações. Surgem assim 

alguns problemas associados a usabilidade que podem ser observados por meio de alguns 

métodos como as avaliações heurísticas ou com a aplicação de questionários aos usuários e que 

podem remeter as diversas características da página como a utilização de padrões ou a 

linguagem utilizada entre muitas outras que definem uma boa usabilidade. 

 Um dos sistemas construídos para a plataforma Web são os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs), como o TelEduc (2019), Moodle (2019) e EdModo (2019). Esses 

ambientes são sistemas que vem ganhando espaço desde o final da década de 90 para apoiar 

atividades de ensino-aprendizagem, dispondo um conjunto de ferramentas a serem utilizadas 

pelos participantes (alunos e instrutores) em um contexto (exemplo, um curso) (TOSTES, 

2011). Considerando a época de criação desses ambientes, é de se esperar que a sua interface 

também evolua, adotando as novas tecnologias disponíveis, bem como novas funcionalidades 

ou estrutura organizacional e estética conforme a evolução da Web e as metodologias de ensino. 

Também é necessário considerar o uso dos dispositivos móveis, devido a sua adoção pela 

sociedade e por esses poderem renderizar as páginas Web (SILVA, FREIRE e PEREIRA, 

2015). 

 O objetivo deste projeto foi desenvolver um protótipo para a interface da ferramenta 

notas do AVA TelEduc Core, levando em consideração um estudo realizado junto com a equipe 

do NIED, que desenvolve a nova versão do AVA. Para isso, foram utilizados os preceitos de 

Design Centrado no Usuário (DCU) com o emprego de personas e na realização de testes com 

usuários, com o propósito se de ter uma interface com boa usabilidade para a ferramenta. E, 

além disso, projetar e avaliar microinterações na nova interface com o objetivo de criar um laço 

ainda maior do usuário com a ferramenta. 

 Na Seção 2 apresentamos a Fundamentação Teórica, na qual apresentamos o DCU, 

microinteração, personas e como o TelEduc Core está sendo desenvolvido. Na Seção 3, 

apresentamos a metodologia de desenvolvimento deste trabalho e, na Seção 4, o processo de 

design utilizado para desenvolver e avaliar a interface de usuário proposta para a ferramenta 

Notas. Na Seção 5 apresentamos as conclusões deste trabalho. 

2. Fundamentação Teórica  

Nesta Seção apresentamos as definições dos principais conceitos envolvidos neste trabalho: 

DCU, Microinteração, Personas e Diagrama de Navegabilidade ou Fluxo de Janelas. 

 

2.1. Design Centrado no Usuário 

Na obra “Design Centrado no Usuário: Um guia para o desenvolvimento de aplicativos 

amigáveis”, o autor Travis Londermilk (2013) traz não só uma, mas um conjunto de definições 

para o DCU. A primeira delas e mais simplificada é que o termo se trata de uma metodologia 

de design de software tanto para os desenvolvedores quanto para os designers e surgiu da 

Interação Humano-Computador para ajudar na criação de aplicativos que atendem as 

necessidades de seus usuários. Além disso, para a sua prática usa-se dados que fundamentam 

as decisões do desenvolvedor ou do designer, e uma das maneiras mais comuns de fazer isso é 



por meio de testes de usabilidade. Essa metodologia permite examinar a eficiência de um 

aplicativo e se realmente esse objeto de estudo atinge o propósito para o qual foi concebido. 

Combinado com o processo da codificação, o uso da metodologia é uma forma eficaz de 

economia de tempo e por isso é salientado a importância da interação entre essas duas áreas. 

 Segundo a norma ISO 9241-210 de 2010, DCU “é o processo de design em que as 

necessidades, desejos e limitações do ser humano são levados em conta durante todas as fases 

de concepção e desenvolvimento de um projeto”, descrevendo que “o objetivo do design de 

interface de usuário é tornar a interação do usuário o mais simples e eficiente possível, em 

termos de realização dos objetivos do usuário” (ISO 9241-210, 2010). A norma ISO define seis 

princípios-chave para um projeto que considera o DCU:  

1. O design da interface é criado a partir do conhecimento explícito dos usuários, tarefas 

e ambiente; 

2. Usuários são envolvidos em todo o processo de design e desenvolvimento; 

3. O projeto é dirigido e refinado por meio avaliações centradas no usuário; 

4. O processo é iterativo; 

5. O design deve focar a experiência do usuário como um todo; 

6. A equipe deve ser multidisciplinar. 

Kempken (2009, p. 41) descreve que “o objetivo do DCU é estabelecer um completo 

entendimento dos usuários e de suas necessidades, permitindo que as empresas desenvolvam 

produtos ou prestem serviços que agradem os usuários e que façam sentido no contexto em que 

eles vivem”. A autora faz um paralelo das vantagens processuais se seu uso com vantagens 

comerciais relevantes como, por exemplo, o corte de custos, a fomentação de inovações reais 

e, consequentemente, ser uma vantagem estratégica em relação aos competidores. A autora 

afirma que é possível estabelecer uma relação direta dessas três funcionalidades com os 

usuários propriamente, sendo que a redução dos custos é possibilitada a partir do pressuposto 

que o usuário serve como uma ferramenta de feedback do serviço prestado ou do produto 

oferecido de forma que este poderá apontar falhas o quanto antes no processo de 

desenvolvimento. Também pode fornecer mecanismos baratos para os reduzir tornando assim 

o fluxo como um todo um processo menos custoso. Assim como a redução dos custos, o 

fomento de uma inovação palpável também está relacionado com o usuário.  

A autora também afirma que, no momento em que se faz o estudo da interação dos 

usuários alvos em seu contexto de vida real, as suas necessidades, muitas vezes nem por eles 

percebidas, são expostas. Dessa forma, melhorias não obvias podem ser feitas com mais 

facilidade do que antes. E ainda existe a possibilidade de uma vantagem estratégica devido a 

maior fidelidade dos usuários ao produto ou serviço que é estabelecida graças ao entendimento 

mais profundo das suas necessidades reais. 

2.2. Microinteração 

Segundo Saffer (2013) as microinterações são os detalhes funcionais e interativos de um 

produto, que os tornam menos complexo para uso e mais aprazível - mesmo que não 

conscientemente memoráveis. Segundo este autor, algumas dessas microinterações são 

praticamente ou literalmente invisíveis, e outras são a razão de compra do produto. Elas são 

usualmente pedaços de funcionalidades, chamadas de funcionalidades de suporte ou de 

“higiene”. Cada vez que é feito uma configuração, uma sincronia de arquivos ou dispositivos, 

um ajuste no alarme, uma interação em uma rede social, o usuário está engajando uma 



microinteração. Elas estão presentes em todos os lugares: nos dispositivos, eletrodomésticos, 

nos aplicativos de celular e embutidas em todos os ambientes.  

Uma das primeiras microinterações foi documentada em 1974 quando Larry Tesler foi 

incumbido de trabalhar com uma interface de uma aplicação chamada Gypsy para o computador 

Xerox Alto (KUMAR, 2013). A aplicação era um processador de texto que, por ser separado 

por módulos, só permitia a inserção do texto se estivesse no módulo específico para isso, caso 

contrário o teclado era utilizado para disparar funções, sendo uma dessas a de mover fragmentos 

do texto de uma parte do arquivo para a outra. Na visão de Tesler, o funcionamento ideal era 

que sempre que fosse utilizado uma tecla de caractere, esse caractere apareceria na tela como 

texto, independente do módulo que ele estivesse. Então, foi desenvolvido um mecanismo que 

permitisse que o usuário selecionasse a parte do texto e com o uso do mouse pudesse copiar e 

colar em outra parte, isso sem ter que sair do modo de edição do documento, e como 

conhecemos hoje, a função copiar e colar nasceu. Entretanto, a origem do conceito de 

microinteração pode abranger além desse fato, visto que não pode ser apenas aplicado a 

produtos digitais, mas também aos produtos elétricos. E se considerarmos isso, temos essa 

relação estabelecida desde a criação do rádio em 1893 ou da máquina de lavar em 1900. 

Saffer (2013), separa a microinteração em quatro etapas distintas: Trigger, Rules, 

Feedback e Modes, detalhados a seguir. 

2.2.1. Trigger 

O autor inicia a definição das Triggers, em português, gatilhos, dizendo que elas são qualquer 

coisa que engata uma microinteração, podendo ser um controle, um ícone, uma forma, a voz, o 

toque ou até comandos gestuais. A trigger sempre estará atrelada a uma necessidade do usuário. 

Se o usuário precisa mudar o canal da televisão ou desligar o alarme do aparelho celular, por 

exemplo, essa necessidade deverá ser visualizada a partir de um ponto de vista estratégico que 

possibilitará a partir disso, estabelecer o gatilho, ativado pelo próprio usuário, que será utilizado 

para que isso seja concluído. A trigger pode estar sempre disponível, como o exemplo citado 

de um botão de liga/desliga, ou ela pode aparecer ao usuário sob certas condições. Um exemplo 

bem conhecido utilizado por Saffer para ilustrar o último caso é a barra de formatação do 

Microsoft Office, que aparece somente quando, na formatação do texto, o usuário seleciona um 

conjunto de caracteres. O designer só conseguirá estabelecer a melhor maneira da aplicação da 

trigger por meio de observações, entrevistas ou exercícios. Além disso, o autor deixa claro que 

o segundo e não menos importante princípio, é “A Trigger sempre deve iniciar a mesma ação”, 

e por mais que isso seja de certa forma uma obviedade é importante salientar pois, só dessa 

forma, o usuário consegue criar um modelo mental do funcionamento da microinteração.   

2.2.2. Rules 

Como o próprio nome já diz, Rules são as regras para que a microinteração funcione. Toda a 

microinteração no seu core possui uma lista de diretrizes que governam como a microinteração 

vai ser usada. A primeira, e talvez mais importante, etapa da concepção dessas regras é o 

objetivo da microinteração. Até antes de criar as regras é necessário estabelecer termos simples 

e claros que explicitam a meta daquela interação. Segundo Saffer (2013) “Os melhores 

objetivos são os compreensíveis (Eu sei o porquê estou fazendo isso) e realizáveis (Eu sei que 

posso fazer isso)”. Um exemplo claro disso, é quando o usuário necessita logar em um sistema. 

Se estabelecermos que o objetivo da microinteração seria, por exemplo, inserir no campo de 

senha, a probabilidade de o usuário não ficar satisfeito com o resultado é alta, já que o seu 

objetivo central é “Logar/entrar na aplicação”. O autor utiliza esse exemplo para deixar claro 



que o objetivo da microinteração e o objetivo central do usuário ao fazer esse acesso devem 

estar nivelados. A partir disso, as regras são estabelecidas, levando as determinações a seguir 

em consideração: 

• Como a microinteração irá responder a trigger sendo ativada? O que acontece quando o 

botão é clicado? 

• Quando a microinteração está em processo, qual é o controle do usuário sobre ela? 

• Qual é a sequência de ações para atingir o objetivo? 

• Que dado está sendo utilizado e de onde ele está sendo buscado para essa microinteração 

acontecer? 

• Qual é a configuração e os parâmetros para a microinteração funcionar? 

• Qual é o feedback e quando ele está sendo entregue ao usuário? 

• Qual é o modo em que a microinteração está? 

• A microinteração repete? E qual é a frequência dessa repetição? 

• O que acontece quando a microinteração acaba? 

É importante relembrar que as regras não devem infringir o modelo mental que o usuário 

já possui. Por isso o autor deixa claro a importância do uso dos conhecimentos sobre o usuário 

alvo, a plataforma e o ambiente na qual a microinteração estará ocorrendo. 

2.2.3. Feedback 

Feedback é a maneira como o usuário entende o funcionamento das regras da microinteração. 

Quando o usuário pressiona um botão, ele precisa saber duas coisas primordiais: se o botão foi 

realmente pressionado e qual é o resultado dessa ação; trazer essas duas informações a nível de 

usuário é basicamente o que se espera do feedback. Ele é o que permite que o usuário crie um 

modelo mental de como a microinteração é sem necessariamente mostrar como ela realmente 

funciona, ou seja, não é necessário que o usuário saiba todas as regras dessa microinteração 

através do feedback. Isso nos leva ao primeiro princípio do feedback para microinterações, não 

se deve sobrecarregar o usuário com feedback, mas sim, desenvolvê-lo com base no que o 

usuário realmente precisa saber. Outros dois princípios salientados pelo autor, são:  

• O feedback nunca é arbitrário, sempre terá um resultado lógico a partir de uma ação 

facilitando sempre a compreensão do usuário. 

• O feedback deve transmitir muito com pouco. Isso quer dizer que a partir de uma 

mensagem necessária para o usuário, o desenvolvedor deve sempre buscar a maneira 

mais sucinta de transmiti-la. 

Para guiar desenvolvedores, Saffer (2013) ainda traz alguns direcionamentos que 

determinam quando o feedback deve, obrigatoriamente, ocorrer: 

• Imediatamente após o acionamento de uma trigger manual; 

• Em qualquer ação, mesmo que automática, que determina uma mudança significativa 

da microinteração; 

• Na ocorrência de possíveis erros; 

• Sempre que o sistema não puder executar um comando; 

• Para mostrar progresso nos processos, principalmente os críticos, que demandam uma 

maior quantidade de tempo. 



O feedback é estritamente para os humanos e nós nos relacionamos melhor quando 

obtemos o mesmo tipo de resposta que damos aos indivíduos. Isso significa que esperamos até 

das máquinas uma interação de “igual para igual”, onde elas teriam ações similares ou iguais 

as nossas próprias (SAFFER, 2013). Por isso é no feedback que o desenvolvedor tem uma certa 

permissividade, muitas vezes trazendo ao usuário animações inovadoras até com um toque de 

humor, dando assim personalidade a microinteração e até ao produto como um todo. 

2.2.3. Modes 

O autor define essa etapa simplesmente como uma exceção específica a determinada regra que 

foi definida na segunda etapa de concepção da microinteração. A maioria das microinterações 

são ou devem ser livres dos Modes, dito isso em alguns casos é impossível fugir deles e isso se 

deve ao fato de que muitas vezes há a necessidade de se colocar uma ação na microinteração 

que não será frequente ou que foge minimamente do propósito da microinteração em si. Os 

Modes para as microinterações não são, na maioria das vezes, indicados pois podem causar 

erros, principalmente quando se tratam simplesmente do estado em que a tela está. Por exemplo, 

uma mesma tela de uma aplicação com dois modos: um de exclusão e outro de visualização, 

nesse caso as mesmas ações do usuário podem desempenhar papéis diferentes dependendo do 

modo em que a aplicação se encontra e isso pode ocasionar um certo conflito com o que o 

usuário está ou não acostumado. Quanto menos Modes, menor a chance de o usuário ficar 

confuso em que modo ele está e consequentemente maior a facilidade de ele aprender como a 

microinteração funciona. 

2.3. Personas  

O conceito de personas é estabelecido em cima da necessidade de categorizar ou mapear os 

usuários ou consumidores de determinadas aplicações ou produtos. Para que isso seja feito é 

necessário a definição das personalidades desses indivíduos e de todas as informações que lhe 

cabem (KUMAR, 2013, p.57). Este método, que consiste na definição de um “personagem” 

com características únicas entre si, possibilita criar o que é chamado de design para uma pessoa, 

como colocado por Alan Cooper (2004), permitindo assim que a criação tenha o usuário em 

questão como ponto focal e, acreditamos, nos ajudando a atender ao princípio-chave de 

conhecimento explícito do DCU. Benyon (2011, p. 33) define personas como “representações 

concretas dos diferentes tipos de pessoas para as quais o sistema ou serviço está sendo 

projetado”. Kumar define 5 passos para uma construção eficiente de persona, são eles: 

• Passo 1: Desenvolvimento de uma lista de usuários em potencial para o produto de 

design, utilizando bases de mapeamento de consumidor; 

• Passo 2: Desenvolvimento de uma lista de atributos de usuários relevantes para o 

projeto, tais como dados demográficos (idade, sexo, profissão), psicográficos (valores, 

atitudes, estilo de vida), ou comportamentais (motivações, objetivos, emoções); 

• Passo 3: Definição de um número finito de tipos de usuários. Podendo variar, entre 3 e 

10 tipos, conforme o projeto de design; 

• Passo 4: Criação da persona através da combinação dos atributos feitos anteriormente; 

• Passo 5: Construção de um perfil visual para cada persona, definindo um formato padrão 

de organização e criação sempre relacionando-os aos perfis criados. 

O documento resultante desses passos deve ser altamente descritivo e de fácil leitura. 

Nesse processo, principalmente se tratando do quarto passo, é importante definir características 

físicas e psicológicas, o histórico de vida do persona, suas emoções, atitudes e a ocasião de vida 

em que se encontra (NIELSEN, 2013, p. 32). Partindo disso, espera-se que o designer tenha 



uma imagem mental de uma pessoa que terá suas habilidades, motivações e objetivos 

destacados em sua descrição.  

O uso de personas no design de interfaces já é bastante difundido e seus benefícios 

podem ser enxergados de diferentes perspectivas. Kalbach (2009), por exemplo, relaciona os 

conceitos de personas e cenários com o método definido por Bryan e Jeffrey Eisenberg, 

especialistas em marketing digital, chamado Arquitetura Persuasiva, que visa a otimização 

máxima de determinado website, para se alcançar o melhor resultado esperado pela aplicação. 

No caso de uma aplicação voltada para vendas, por exemplo, será utilizado para o 

aprimoramento dela, esperando, consequentemente, a potencialização dessas vendas. Voltados 

para essa perspectiva comercial das personas, é proposto, inicialmente, responder a três 

perguntas: 

• Qual a ação que você quer que as pessoas tomem? 

• Quem você está tentando persuadir para tomar essa ação? 

• O que a pessoa precisa para sentir-se confiante para tomá-la? 

2.4. Diagrama de Navegabilidade 

Segundo Benyon (2011), os diagramas de navegabilidade são tipicamente usados para dois 

propósitos. Primeiramente, para modelar as interações que os usuários terão com o software. 

Por exemplo, um determinado software pode ter inúmeras telas e prover pistas ao usuário de 

como elas devem ser usadas. Baseado nessa informação, é possível desenvolver um diagrama 

de navegabilidade que reflita em uma visualização de como esse fluxo entre as telas ocorrerá, 

e o comportamento das mesmas. Ele também afirma, como um segundo propósito, que o 

diagrama serve para prestar suporte para que os usuários possam se movimentar pelo sistema, 

por isso é necessário prover ao usuário o senso de direção e deslocamento durante a interação. 

2.5. O projeto Core 

Empregando a experiência no desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem TelEduc, 

a equipe do NIED da UNICAMP está desenvolvendo o ambiente TelEduc Core (TELEDUC 

CORE, 2018; ARANTES e FREIRE, 2018). O público alvo da equipe são os grupos que vivem 

em áreas isoladas com acesso limitado a internet, e por isso visa-se a construção de um sistema 

com um conjunto de ferramentas mais simplificado que possam ser acessados com a limitação 

de banda larga e ainda há a pretensão de criar aplicativo móvel. Cita-se como exemplo desses 

grupos: frequentadores de escolas rurais, população indígena ou quilombola ou até pessoas que 

vivem em centros urbanos, mas que possuem dificuldade de acesso. 

A partir do momento em que houve a decisão por um projeto que envolvesse criação de 

uma nova interface, trabalhando com conceitos de usabilidade e a própria Interação Humano-

Computador, nos reunimos com a equipe do NIED que já estavam trabalhando em um projeto 

que envolvia esses conceitos. A equipe se divide basicamente em dois grupos, os membros que 

criam os protótipos das ferramentas, de maneira bem interativa, de forma que todos participam 

das tomadas de decisões de design, e os membros que desenvolvem a aplicação baseado nos 

protótipos criados. Além da exposição da estrutura da equipe, foram apresentados os protótipos 

que já haviam sido criados até então na ferramenta Figma (2019). A partir dessa apresentação 

conseguimos visualizar a padronização dos componentes criados pela equipe, levando em 

consideração, por exemplo, a ideia que eles possuíam para a paleta de cores da aplicação, a 

tipografia utilizada e ainda o modelo de ícones. Foi acordado com a equipe que, para o nosso 



projeto, ficaríamos responsáveis pela prototipação da ferramenta Notas, uma ferramenta que 

além de não possuir o protótipo, tinha requisitos funcionais não totalmente definidos. 

O Figma (2019) é uma ferramenta que permite ao designer de interface a facilidade de 

atuar no próprio navegador, por ser um sistema alocado na nuvem e como um dos objetivos 

principais da ferramenta permite integração e colaboração entre a equipe que trabalhará no 

projeto. Com ele é possível que as telas que foram planejadas e desenhadas em uma fase anterior 

‘saiam do papel’ e ganhem uma cara mais parecida com o resultado final da aplicação. Para 

optar pelo Figma, os membros do NIED discutiram as opções viáveis para a prototipação, e 

além dele surgiram outras possibilidades como o Axure RP ou Pencil, mas através de um 

processo de exclusão baseado nos atributos de cada software chegou-se a uma decisão final. 

Dentre os fatores que fizeram o Figma se destacar comparado aos outros, estão: 

• Compatibilidade com sistemas operacionais: pelo Figma ser online, não havia a 

limitação de compatibilidade; 

• Preço: o Figma possui uma versão acadêmica gratuita, que pode ser utilizada por toda a 

equipe; 

• Complexidade: uma das características principais do Figma é permitir que não só 

desenvolvedores, com conhecimento em linguagem HTML e CSS, por exemplo, 

tenham facilidade com a ferramenta. 

Como o desenvolvimento do ambiente Core se iniciou antes deste trabalho diversas 

decisões em relação a interface de usuário já tinham sido tomadas, como por exemplo, layout 

do ambiente (Figuras 1 e 2) e paleta de cores (Figura 3).  

Na Figura 1, podemos visualizar a tela de criação de atividades da ferramenta 

Atividades; tela acessível somente por professores para cadastrar as atividades. A página é 

composta pelos labels e data fields que permitem a inserção dos dados dessa atividade, como 

título, descrição, anexos, os critérios para avaliação e a data de submissão que definirá o prazo 

para a entrega dessa atividade.  

 

Figura 1. Protótipo da tela para criar atividade da ferramenta Atividades. 

 Na Figura 2 é demonstrado o protótipo da ferramenta de perfil do aluno, que pode 

ser acessada por qualquer usuário em modo de visualização. Ela possui uma junção das 



informações pessoais e das acadêmicas de um determinado usuário. E, através de uma 

divisão em pequenos módulos, traz espaço para a foto do usuário, nome, e-mail e um 

campo para a descrição mais detalhada desse usuário e também encontramos um espaço 

para os cursos que o usuário é inscrito como professor e outro com os cursos que o usuário 

é inscrito como aluno. 

 

Figura 2. Protótipo da ferramenta Perfil. 

 

 

Figura 3. Paleta de cores definida para utilização no TelEduc Core. 

3. Metodologia 

Objetivando uma maior integração com a equipe de desenvolvimento do ambiente Core, 

adotou-se uma metodologia semelhante a já utilizada por eles, em conjunto com os princípios-

chave do DCU. Desta forma, foram definidos os seguintes passos: 

1. Compreensão do processo de desenvolvimento das ferramentas do ambiente Core; 

2. Leitura do documento de requisitos da ferramenta selecionada; 

3. Compreensão do público-alvo e criação de personas; 

4. Design da interface de usuário elaborando um diagrama de fluxo de janelas e 

prototipando a interface; 

5. Avaliação do protótipo pela equipe de desenvolvimento; 

6. Redesign da interface de usuário considerando os levantamentos da avaliação e nova 

avaliação, repetindo até a aceitação da solução pela equipe; 

7. Concepção de microinterações na interface de usuário por meio de brainstorming; 

8. Avaliação da interface de usuário com microinteração pelos usuários. 

A seguir detalhamos o desenvolvimento dos passos 3 a 8, visto que o passo 1 já foi 

apresentado na Seção 2.5 e os itens pertinentes ao passo 2 são apresentados ao longo do texto. 



4. Desenvolvimento 

4.1. Compreensão do público alvo e criação das personas 

Considerando a metodologia descrita na Seção 3, criamos três personas (Quadro 1 apresenta 

uma das personas criadas; todas as personas criadas estão no Apêndice I), que sumarizam, com 

suas características singulares o público-alvo que esperamos atingir com a interface de usuário 

para a ferramenta. 

Quadro 1. Persona Eduardo 

Eduardo tem 19 anos e está no seu primeiro ano da graduação em Publicidade e Propaganda, ele ainda não 

trabalha e utiliza muito do seu tempo livre para assistir séries japonesas e jogar jogos de RPG online com os 

amigos e também para utilizar redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, para trocar mensagens com 

seus amigos e seguir perfis de comédia. Também faz o uso do LinkedIn, já pensando na possibilidade de 

encontrar um estágio em sua área de atuação. Eduardo não é muito comunicativo, suas interações sociais são 

centralizadas em sua maioria nos amigos que ele faz jogando. Ele utiliza o seu telefone celular para acessar 

essas aplicações, e o faz sempre esperando resultados instantâneos, ficando impaciente sempre que o tempo de 

resposta não é tão eficiente. Além de jogar, Eduardo apenas utiliza o seu computador para editar os trabalhos 

exigidos pelos professores e para o envio de e-mails. Os professores já deixaram explicito o uso do AVA para 

o acompanhamento da turma e a postagem das notas trimestrais e semestrais. 

4.2. Design da Interface de Usuário 

Antes da concepção do protótipo foi estabelecida a necessidade da construção de um 

fluxograma de navegabilidade da ferramenta Notas. Para a construção deste diagrama, bem 

como o primeiro protótipo da interface de usuário, foram consideradas as especificações da 

ferramenta descritas no documento de requisitos elaborado pela equipe do Core. Como este nos 

foi entregue com a premissa de que qualquer requisito poderia ser adicionado caso o protótipo 

precisasse disso, ele foi feito com o máximo de liberdade criativa e, considerando isso, o 

planejamento do rascunho inicial pairava sobre duas ramificações: 

a) Na primeira opção o usuário acessa a ferramenta partindo de outra, por exemplo, 

acessando um curso em que ele estivesse cadastrado e, então visualizava a nota das atividades 

relacionadas a esse curso em específico; 

b) Na segunda opção, a ferramenta estaria em um contexto geral, em que o usuário 

sempre tivesse a possibilidade de acessá-la, independente de qual partição do sistema estivesse 

navegando e, ao acessá-la dessa forma, não encontraria somente as notas das atividades, mas a 

nota final de todos os cursos em que estivesse cadastrado e, se desejasse, poderia ver as notas 

das atividades que trouxeram aquela nota final.  

Foi escolhido incialmente seguir com a segunda opção citada pois aparentemente ela 

seria mais completa e possibilitaria ao usuário ter uma diversidade maior na escolha de 

visualizações de suas notas, conseguindo acessar em uma mesma ferramenta tanto a nota final 

de todos os cursos, quanto as notas das atividades. A partir dessa escolha, foi feito o diagrama 

de fluxo de janelas (Figura 4), partindo da premissa que o usuário estaria, por exemplo, na 

página mural do sistema, e tendo o objetivo de acessar sua nota.  

O protótipo, que pode ser visualizado na Figura 5, foi desenvolvido em papel. Apesar 

de um dos objetivos finais ser um estudo de viabilidade de uma microinteração para a interface 

da ferramenta, o rascunho inicial foi feito sem essa pretensão levando em consideração os 

requisitos funcionais e conhecimento prévio do conceito de um AVA e dos exemplos já 

encontrados, na literatura e no cotidiano. 



 

Figura 4. Diagrama de navegabilidade para a ferramenta Notas na visão do aluno. 

Para a primeira prototipação utilizando o Figma, se estabeleceu basicamente como tela 

principal da ferramenta uma tabela (baseada em um boletim padrão) listando todos os cursos 

em que o usuário estaria cadastrado (Figura 6). A tabela possuiria duas colunas, sendo que na 

primeira concentraria a listagem dos cursos e na segunda, a nota final referente a cada curso. 

Em cada linha, a tabela traria o nome do curso acompanhado do símbolo reticências, que foi 

escolhido por normalmente ser utilizado quando se deseja obter mais informações sobre 

determinada entidade, em forma de botão e ao ser acessado pelo usuário o sistema traria um 

modal, mostrado na Figura 7, detalhando aquele curso com as atividades que foram feitas 

seguidas de suas notas. 

As cores utilizadas na elaboração do protótipo foram baseadas nas cores estabelecidas 

na paleta de cores (Figura 3) e já utilizadas na ferramenta Criar Atividade, desenvolvida pela 

equipe NIED. O componente da ferramenta utilizado como base foi o salvar a atividade, em 

que foi utilizado a cor branca sobrepondo um fundo cinza e este sobrepondo o fundo azul 

padrão, mantendo assim uma consistência com o restante do ambiente. 

 

Figura 5. Prototipação em papel da interface da ferramenta Notas na visão do aluno. 



 

 Figura 6. Primeira versão da interface de usuário da ferramenta Notas com visão do 
aluno. 

 

Figura 7. Protótipo da janela modal detalhando as atividades realizadas em um curso. 

4.3 Avaliação do protótipo pela equipe de desenvolvimento 

Em 27 de maio de 2019, realizamos uma reunião presencial com a equipe do Core no NIED, 

em que o protótipo inicial desenvolvido no Figma foi apresentado para à análise de todos os 

membros envolvidos no projeto. Após demonstração do funcionamento sugerido da interface 

da ferramenta, os membros fizeram uma série de sugestões de alteração, sendo elas baseadas 

em possíveis inconsistências que quebrariam o padrão já estabelecido dos protótipos 

previamente construídos, em incoerências junto aos princípios das interfaces centradas no 

usuário ou até em possíveis requisitos funcionais, que estariam determinados no documento, 

não cumpridos na primeira versão do protótipo. Ressalta-se que estas modificações são 

consequência de um processo de maturação da interface de usuário do ambiente, que ainda 

estava em delineamento naquela época. 

Dentre as alterações sugeridas, a principal foi referente ao ponto de acesso a ferramenta 

no ambiente, ou seja, a primeira opção de estrutura da navegação, escolhida entre as duas 

ramificações citadas anteriormente. Devido a isso, a ideia da utilização de uma tela principal 

trazendo todas as notas finais de todos os cursos e um modal que trouxesse as notas das 

atividades foi descartada e, consequentemente, deixa-se em aberto a possibilidade da criação 

de uma ferramenta “desempenho”, em que o usuário além da visualização das notas individuais 

por curso, conseguiria ter uma visão ampla de todos os cursos. A interface passaria assim a ter 

como foco as notas das atividades e consequentemente um novo diagrama de navegabilidade 

foi feito, já que basicamente uma tela do fluxo seria “excluída”. O novo diagrama ficaria como 

na Figura 8 abaixo. 



 

 

Figura 8. Segunda versão do Diagrama de navegabilidade para a ferramenta Notas na visão do 
aluno. 

 Além dessa alteração sugerida, foram colocados em pauta os seguintes pontos: 

• Para cada linha, representando cada atividade, foi colocado um objeto para a inserção 

de comentários. Este seria realizado por meio de uma caixa modal em que somente 

usuário professor que estivesse avaliando poderia inserir um comentário e que o usuário 

aluno conseguiria somente visualizar. Essa alteração estava relacionada a um requisito 

funcional que já tinha sido definido previamente e, por ter sido declarado que a 

ferramenta ainda não possuía os seus requisitos totalmente definidos, não nos 

prendemos aos requisitos na concepção da primeira versão. Inconsistência essa que já 

foi apontada na primeira avaliação da equipe. 

• Uso somente das cores Azul e Branco na tabela, sendo que a cor cinza deveria ser 

retirada; 

• Criação de um componente para a visualização da Nota Final (calculada baseada nas 

notas dadas as atividades); 

• Criação de um componente para a visualização da Média da Turma; 

• Criação de componente para a visualização do Ranking de cada aluno perante a turma. 

• Alterar a cor da fonte, diferenciando atividades já avaliadas das ainda não avaliadas. 

4.4 Redesign da interface de usuário 

Considerando todas as alterações sugeridas e justificadas nessa primeira rodada de avaliações 

da equipe, foi gerada a segunda versão do protótipo, conforme Figura 9. Um adendo a essa nova 

versão é que, tendo certa liberdade criativa, concluiu-se que a última alteração sugerida poderia 

ainda ser beneficiada com uma legenda explicativa que definia a diferença de cores das 

atividades em relação a correção do professor, sempre pensando no entendimento do usuário 

perante a aplicação. 

4.5 Avaliação da nova versão da interface pela equipe de desenvolvimento 

  

A partir da apresentação da nova versão do protótipo a equipe, foi feito novamente uma análise 

crítica e mais alterações possíveis foram levantadas, entre elas: 

• Retirada do componente que traz o ranking da turma, por motivo de falta de uma 

definição consistente de como isso seria avaliado. 

• Substituição do componente de cálculo de média da turma, antes junto com a média 

final do aluno, para ser apresentado por atividade e não somente de forma geral. Para 

isso seria acrescido uma coluna com essa informação. Com essas duas primeiras 

alterações, visa-se ainda o destaque ao componente de média final, de forma que foi 

estabelecido que outro componente deveria ser utilizado para a sua demonstração. 



 

Figura 9. Segunda versão da interface de usuário da ferramenta Notas com visão do aluno. 

• Alteração do funcionamento do ícone de comentário do professor, sendo que o ícone só 

ficaria visível para as notas avaliadas e se informados pelo professor. 

• Alteração do modelo do ícone do comentário para um considerado mais amigável pela 

equipe. 

 

4.6 Redesign da interface de usuário 

Atendendo as novas sugestões dadas pela equipe, foi desenvolvido uma nova versão do 

protótipo, conforme Figura 10. 

 

Figura 10. Terceira versão da interface de usuário da ferramenta Notas com visão do aluno. 

4.7 Avaliação da nova versão da interface pela equipe de desenvolvimento 

 

A partir da apresentação da nova versão do protótipo, chegou-se em um consenso que 

estabelecia que a ferramenta estava de acordo com o esperado, cumprindo as funções 

determinadas tanto no documento funcional quanto nas expectativas gerais da equipe, porém 

em discussões com os membros programadores, foi levantado a possibilidade do uso do 

framework Bootstrap para a criação do componente tabela (o componente central da 



ferramenta) e por esse motivo foi gerado um novo protótipo, alterando somente a modelagem 

da tabela e chegando a uma versão final da interface, demonstrada na Figura 11 e na Figura 12 

(quando acessado a função comentário). Ressalta-se que as três interações subsidiam o 

desenvolvimento iterativo e enfocamos a experiência do usuário, princípios-chave do DCU. 

 

Figura 11. Última versão da interface de usuário da ferramenta Notas com visão do aluno. 

 

Figura 12. Última versão da interface de usuário da ferramenta com visão do aluno juntamente 
com o acesso ao modal de comentários. 

4.8. Inclusão de Microinterações 

Em reuniões com o orientador, foi realizado um brainstorming de possibilidades de 

microinterações. Decidimos focar a criação da microinteração como forma de ressaltar a nota 

que foi dada as atividades, cruzando assim o objetivo da microinteração com o próprio objetivo 

principal da ferramenta. A partir disso, estabelecemos que a microinteração traria uma 

gratificação maior ao aluno se, no momento em a nota fosse dada, ela trouxesse tanto a nota em 

si quanto um símbolo que representasse aquela nota e que nos permitisse trazer para o aluno 

uma animação desse símbolo, aumentando a sensação de satisfação ao usar a ferramenta. Uma 

primeira ideia (Figura 13) seria incluir um link na nota do aluno que, quando clicado, apresenta 

uma quantidade de estrelas equivalentes a nova atingida na atividade. Para o seu 



desenvolvimento foi levado em consideração a definição estabelecida por Saffer (2013), e 

enquadrando a primeira versão da microinteração criada, tem-se: 

• Trigger – Clique na Nota transformada. 

• Rules - A microinteração possuiria as seguintes regras: 

o Sua função é mostrar ao usuário um conceito adicional a sua nota, em forma de 

estrelas; 

o A quantidade de estrelas recebidas será calculada automaticamente a partir da nota 

dada pelo professor pela atividade; 

o Funcionará somente a partir do clique do usuário na nota avaliada; 

• Feedback – Aparecer modal com as 5 estrelas e ao clicar, o usuário visualiza como 

uma barra de progresso as estrelas sendo preenchidas. 

• Modes - A microinteração não terá Modes. Terá sempre o mesmo funcionamento 

para todos os cenários. 

Analisando a tela proposta concluímos que a microinteração poderia ainda trazer algo a 

mais, como por exemplo uma nova função que também fosse útil ao professor que estaria 

avaliando. Houve então o incremento do protótipo com perguntas de modo a fazer o aluno 

refletir sobre o seu desempenho na atividade. Decidimos que um novo diagrama de 

navegabilidade seria necessário já que novas janelas modais surgiram para contemplar os novos 

requisitos. Esse diagrama pode ser visto na Figura 14. 

 

Figura 13. Primeira versão da microinteração acrescida no protótipo da interface de usuário da 
ferramenta Notas com visão do aluno. 

 

Figura 14. Terceira versão do Diagrama de navegabilidade ou Diagrama de Fluxo de Janelas 
para a ferramenta Notas na visão do aluno feito para englobar a microinteração. 



A partir desse ponto a ferramenta funcionaria da seguinte forma: No momento que a 

atividade fosse feita e antes da avaliação do professor para essa determinada atividade, ficaria 

disponível ao aluno a opção de responder o questionário, acionado ao clicar no ícone lápis 

(Figura 15). Ao clicar no ícone, uma caixa modal é apresentada de modo que o aluno informa 

qual a nota que ele acredita ter tirado e se ele acredita ter ficado entre os dez melhores alunos 

da sua turma (Figura 16). Ao enviar esses dados, surge um ícone de check representando o 

envio dos dados (Figura 17). Enquadrando a segunda versão da microinteração criada na 

construção de quatro etapas de Saffer (2013), tem-se: 

• Trigger – Clique no ícone de Feedback e Clique na Nota avaliada. 

• Rules - A microinteração possuiria as seguintes regras: 

o Sua função é estabelecer que o aluno dê sua percepção sobre o seu desempenho 

em determinada atividade e a partir disso dar a ele um conceito adicional a sua 

nota, em forma de estrelas e troféus virtuais; 

o O ícone de feedback ficará disponível somente quando a atividade ainda não foi 

avaliada; 

o A partir do preenchimento do formulário de percepção de desempenho o ícone se 

transformará em um ‘check’, sendo assim o usuário aluno só poderá enviar esse 

feedback ao professor uma única vez. 

o A quantidade de estrelas recebidas será calculada automaticamente a partir da nota 

dada pelo professor pela atividade; 

o Os ‘troféus’ só aparecerão caso o aluno fique acima da media da turma ou acerte 

os palpites dados no formulário.  

o O modal que traz a premiação só funcionará a partir do clique do usuário na nota 

avaliada. 

• Feedback – Aparece a sentença ‘Feedback Enviado’ em verde no momento que o 

usuário clicar no botão de envio e um pouco antes do fechamento automático do modal 

do formulário; Ícone de ‘check’ para o usuário entender que ele não poderá mais enviar 

feedback; Aparecer modal com as 5 estrelas e ao clicar o usuário visualiza como uma 

barra de progresso as estrelas sendo preenchidas. E em seguida os troféus são surgem e 

compõem a tela dependendo das regras estabelecidas. 

• Modes - A microinteração não terá Modes. Terá sempre o mesmo funcionamento 

para todos os cenários. 

  

Figura 15. Tela “Visualização das notas nas atividades” com ícone de lápis para acionar a 
visualização do Formulário de percepção do desempenho na atividade. 



 

Figura 16. Tela com o “Formulário de percepção do desempenho na atividade”. 

  

Figura 17. Tela “Visualização das notas nas atividades”, com ícone informando que o 
formulário de percepção foi preenchimento. 

 

Quando a atividade for avaliada pelo professor, a nota terá um link que, ao ser clicado 

pelo aluno, apresenta-se uma modal com a quantidade de estrelas que ele recebeu por aquela 

nota e, além disso, ainda há uma premiação virtual caso o aluno fique acima da média da turma 

e se a reflexão dele perante a percepção da realização da prova foi coerente com o resultado 

(Figura 18). Lembrando que essa ‘premiação’ acontece de forma animada, onde as estrelas são 

carregadas como uma barra de progresso e os troféus são entregues também com uma animação 

giratória, o que permite o usuário ter uma satisfação ao recebê-los.  

Para validar a interface de usuário projetada e as microinterações acrescentadas, 

realizamos uma avaliação com usuários. Como os protótipos desenvolvidos não foram 

programados, de forma que os usuários pudessem interagir realmente com a ferramenta, foi 

montado uma animação mostrando o seu funcionamento. Nela um dos usuários, correspondente 



a uma persona detalhada nesse trabalho interage com a ferramenta, utilizando integralmente a 

microinteração apresentada. Além da distribuição desse vídeo demonstrativo, disponibilizamos 

um formulário baseado no SUS (System Usability Scale) (BROOKE, 1996; SAURO, 2019) 

para que os usuários pudessem responder e dar a sua opinião sobre a ferramenta e a 

microinteração apresentada. As perguntas disponibilizadas, baseada no SUS, foram: 

  

Figura 18. Janela modal “Tela para reflexão do desempenho frente a percepção de 
desempenho” com as microinterações definidas. 

• Eu acho que gostaria de usar a ferramenta Notas com frequência. 

• Levando em consideração a microinteração apresentada, eu acho o seu uso 

desnecessariamente complexo. 

• Eu achei a ferramenta Notas e a microinteração fácil de usar. 

• Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar a 

ferramenta Notas. 

• Eu acho que a microinteração está bem integrada com a ferramenta. 

• Eu acho que a ferramenta e a microinteração são inconsistentes. 

• Eu imagino que as pessoas aprenderão como usá-la rapidamente. 

• Eu achei a ferramenta atrapalhada de usar. 

• Eu acho que me sentiria confiante ao usá-la. 

• Eu acho que precisaria aprender várias coisas novas antes de conseguir usar a ferramenta. 

Com base nos resultados extraídos no dia 23 de setembro de 2019, participaram 22 

voluntários da pesquisa, a maioria são jovens, sendo 45,5% possuem entre 18 e 25 anos e 27,3% 

entre 26 a 30 anos. Dos respondentes, 40,9% possuem graduação completa, 18,2% são pós-

graduados e 18,2% são estudantes de graduação. O AVA mais utilizado pelos respondentes é o 

EdModo (59,1%) seguido pelo Moodle (50%) e pelo TelEduc (31,8%), e 13,6% não se 

recordavam em utilizar um AVA. O tempo de utilização variou de 3 anos ou mais (27,3%), de 

2 a 3 anos (13,6%), de 1 a 2 anos (27,3%), de 6 meses a 1 ano (9,1%) e menos de 6 meses 

(9,1%). Assim, concluímos que o perfil de nossos respondentes são jovens com bom 

conhecimento de uso de AVA. Em relação a utilizar o dispositivo móvel para acesso a notas 

em atividades avaliativas, 18,2% diz não ter estudado em instituição de ensino que utilizasse 

um sistema semelhante, 45,5% ter usado o SUAP, 18,2% disseram ter usado o WebDiário, 9,1% 

usado o Moodle e 9,1% usado o TelEduc. 



Diante as questões baseadas no questionário SUS e as respostas obtidas (vide Anexo II), 

podemos destacar as seguintes porcentagens obtidas: 

• 40,9% concordam totalmente e 40,9% concordam parcialmente que gostariam de usar 

a ferramenta com frequência; 

• 27,3% discordam totalmente e 36,4% discordam parcialmente que a microinteração é 

desnecessariamente complexa; 

• 50% concordam totalmente e 36,4% concordam parcialmente que a ferramenta Notas e 

a microinteração fácil de usar; 

• 63,6% discordam totalmente e 18,2% discordam parcialmente de que precisaram da 

ajuda de pessoas com conhecimentos técnicos para a utilização; 

• 59,1% concordam totalmente e 22,7% concordam parcialmente que a microinteração 

está bem integrada com a ferramenta; 

• 40,9% concordam totalmente e 45,5% concordam parcialmente que se sentem confiante 

ao utilizá-la. 

A partir das respostas, a ferramenta Notas e as microinterações definidas obtiveram a 

nota 79,9 de usabilidade (escala de 0-100), ou seja, um produto de boa usabilidade. Percebemos 

que as respostas referentes a satisfação do usuário foram positivas, o que nos comprova que a 

maioria, mesmo participantes que ainda não haviam tido contato com nenhum tipo de aplicação 

desse tipo (13,6% dos respondentes) obtiveram contentamento a simulação de utilização e com 

isso conseguimos concluir que a usabilidade da ferramenta integrada com a microinteração é 

boa. 

5. Conclusões 

Esse trabalho teve como objetivo projetar uma interface para a ferramenta notas do ambiente 

Teleduc Core considerando os princípios de Design Centrado no Usuário e microinterações.  

O processo de desenvolvimento basicamente demandou uma alta interação com a equipe 

do projeto, e para que ele se iniciasse, importantes decisões iniciais em conjunto foram tomadas, 

como por exemplo, para qual ferramenta da aplicação ele seria voltado e para qual perfil seria 

mais importante nos concentrar. A partir dessas decisões foi estabelecido o perfil desses 

possíveis usuários e na sequência a prototipação começou englobando os diagramas de 

navegação ou fluxo de janelas que guiaram as nossas ideias e esboços. Foi utilizada ainda a 

ferramenta Figma que é uma ferramenta importante para a criação de protótipos realistas e ainda 

nos auxilia com animações da funcionalidade da interface. Submetendo todas as versões dos 

protótipos aos membros da equipe, comprovamos a importância que uma equipe interativa de 

desenvolvimento possui. Na versão final do protótipo aplicamos o conceito da microinteração, 

que aprendemos ser uma importante ferramenta para tornar a aplicação ainda mais amigável. 

Para incluir o usuário em uma avaliação da ferramenta, foi criado um vídeo 

demonstrativo do funcionamento dela e encaminhado a um grupo de pessoas juntamente com 

um questionário baseado no SUS para que a opinião real de possíveis usuários também fosse 

levada em consideração. Dentre os resultados analisados nesta pesquisa, conseguimos concluir 

que se alcançou uma boa usabilidade, já que os usuários que assistiram o vídeo e responderam 

o questionário se demonstraram de certa forma, e em sua maioria, satisfeitos com o 

funcionamento da ferramenta, e se inclinaram a responder positivamente as questões. 

Ressalta-se ainda que o trabalho possui limitações visto que o projeto da AVA TelEduc 

Core ainda continua em desenvolvimento e enquanto as interfaces continuam em evolução, 



novas alterações na ferramenta Notas podem surgir. Também é importante salientar a 

importância da continuidade da pesquisa e do desenvolvimento da interface, podendo agora 

haver um enfoque no perfil de professor, visto que neste trabalho enfocamos o perfil de aluno 

e por fim, a possibilidade de criação de uma ferramenta desempenho já citada na sessão de 

desenvolvimento nesse trabalho, que englobaria uma versão mais geral da ferramenta. 

Dentre as disciplinas articuladas para a realização desse trabalho se encontram a 

disciplina de Interação Humano-Computador, que é o centro da pesquisa, pois ela traz os 

conceitos chaves aprendidos. Foi utilizado conceitos da disciplina de Desenvolvimento Web, 

já que a interface da ferramenta criada é para uma aplicação Web incialmente, além de conceitos 

aprendidos em Metodologia de Pesquisa, Projeto de Sistemas 1 e Projeto de Sistemas 2, 

trazendo algumas fases de concepção de um sistema, focando em prototipação e estudo dos 

usuários. E para a escrita desse artigo foi utilizado os conhecimentos obtidos na disciplina 

Metodologia de Pesquisa Cientifica e Tecnológica. 
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Apêndice I 

Personas 

 

Quadro 1. Persona Eduardo 

Eduardo tem 19 anos e está no seu primeiro ano da graduação em Publicidade e Propaganda, ele ainda 

não trabalha e utiliza muito do seu tempo livre para assistir séries japonesas e jogar jogos de RPG 

online com os amigos e também para utilizar redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, para 

trocar mensagens com seus amigos e seguir perfis de comédia. Também faz o uso do LinkedIn, já 

pensando na possibilidade de encontrar um estágio em sua área de atuação. Eduardo não é muito 

comunicativo, suas interações sociais são centralizadas em sua maioria nos amigos que ele faz 

jogando. Ele utiliza o seu telefone celular para acessar essas aplicações, e o faz sempre esperando 

resultados instantâneos, ficando impaciente sempre que o tempo de resposta não é tão eficiente. Além 

de jogar, Eduardo apenas utiliza o seu computador para editar os trabalhos exigidos pelos professores 

e para o envio de e-mails. Os professores já deixaram explicito o uso do AVA para o acompanhamento 

da turma e a postagem das notas trimestrais e semestrais. 

 

Quadro 2. Persona Tânia 

Tânia tem 25 anos e cursa graduação em Administração de Empresas e faz estágio em uma rede de 

hotelaria que atende praticamente todo o país, ela mora com os seus pais e o seu principal hobbie é 

cozinhar. Em seu trabalho, ela utiliza aplicações desktop para controle fiscal, e nas horas de pouco 

fluxo de trabalho, também utiliza o computador corporativo para acompanhar as suas redes sociais, 

especificamente o Facebook, que ela usa principalmente para acompanhar as postagens de seus 

amigos e para assistir vídeos de culinária, e quase nunca para postar em sua timeline, já que não gosta 

muito de expor opiniões ou compartilhar informações pessoais online. Desde que se acostumou a 

utilizar o Facebook, ela não consegue fazer o uso de outras redes que possuem um layout diferente. 

Em uma tentativa de usar o Twitter, por exemplo, ela não conseguiu se acostumar com a disposição 

das postagens e com a nomenclatura utilizada e também não se sentiu confortável em somente 

acompanhar as postagens e não fazer postagens em sua conta. A graduação cursada por Tânia é a 

segunda tentativa de ingresso em uma universidade. Em seu curso antigo, os professores faziam o uso 

do AVA EdModo para o desenvolvimento das atividades e Tânia se sentia confortável, por ser uma 

ferramenta descomplicada e ter uma possuir similaridades ao Facebook, como a disposição da 

timeline, com as postagens atuais e a barra de tarefas superior que possui as principais funções. 

 

Quadro 3. Persona Edna 

Edna tem 55 anos, mora com seu marido e filho e trabalha como técnica de enfermagem. 

Recentemente ingressou em um curso tecnólogo em gestão hospitalar. Em seu trabalho nada é 

computadorizado, inclusive os formulários normalmente preenchidos pelos técnicos, são 

documentados manualmente, por isso o seu contato com computador é nulo. Pela exigência do seu 

trabalho, Edna é uma pessoa tranquila e paciente e em seu tempo livre, gosta de costurar e brincar 

com o seu neto. Ela faz o uso de seu telefone celular para se comunicar com sua família e amigos 

utilizando um serviço de mensagens instantâneas, mas não tem muita familiaridade com o aparelho. 

Em atividades mais elaboradas, ela já necessita da ajuda de seu filho, como por exemplo, atividades 

envolvendo o navegador mobile. Na primeira aula de seu curso, já foi dito que será utilizado durante 

os semestres o AVA para ajudar na organização das matérias e facilitar a distribuição das notas. 

 

  



Apêndice II 

Resultados do SUS 

 

1. Qual a faixa etária da sua idade? 

 
2. Qual o seu grau de escolaridade? 

 
3. Quais dos seguintes ambientes virtuais de aprendizagem você já usou? 

 



4. Há quanto tempo é usuário (como aluno ou professor) de ambientes virtuais de 

aprendizagem? 

  
5. Você se lembra se, em alguma instituição de ensino que tenha estudado/estuda, era/é 

utilizada algum sistema web ou de dispositivo móvel para acesso as notas em atividades 

avaliativas e qual o nome do sistema? 

 
6. Eu acho que gostaria de usar a ferramenta Notas com frequência. 

 
7. Levando em consideração a microinteração apresentada, eu acho o seu uso 

desnecessariamente complexo. 

 



8. Eu achei a ferramenta Notas e a microinteração fácil de usar. 

 
 

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

ferramenta Notas. 

 
 

10. Eu acho que a microinteração está bem integrada com a ferramenta. 

 
 

11. Eu acho que a ferramenta e a microinteração são inconsistentes. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

12. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usá-la rapidamente. 

 
 

13. Eu achei a ferramenta atrapalhada de usar. 

 
 

14. Eu acho que me sentiria confiante ao usá-la. 

 
 

15. Eu acho que precisaria aprender várias coisas novas antes de conseguir usar a ferramenta. 
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