
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL CATALÃO 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA – IBIOTEC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – DCC 

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO DA ACESSIBILIDADE E USABILIDADE DOS SITES 

ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL CATALÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS 

 

Autor: Paulo Henrique Ferreira Fontoura 
Júnior 
 
Área de Concentração: Engenharia de 
Software 
 
Orientador: Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar 
Co-Orientadora: Profa. Dra. Luanna Lopes 

Lobato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATALÃO – GO  

2015 



 

 

PAULO HENRIQUE FERREIRA FONTOURA JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO DA ACESSIBILIDADE E USABILIDADE DOS SITES 

ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL CATALÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS  

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão como requisito parcial para obtenção 
do título de Bacharel em Ciência da 
Computação. 
 
Área de Concentração: Engenharia de 
Software 
 
Orientador: Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar 
Co-Orientadora: Profa. Dra. Luanna Lopes 

Lobato 
 

 

 

 

 

 

 

CATALÃO – GO  

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontoura Júnior, Paulo Henrique Ferreira  
 
Um Estudo da Acessibilidade e Usabilidade Dos Sites Administrativos da 
Regional Catalão na Universidade Federal de Goiás – Catalão, 2015. 
 
110 páginas 
 
Área de concentração: Engenharia de Software. 
 
Orientador: Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar. 
Co-Orientadora: Profa. Dra. Luanna Lopes Lobato 
 
Monografia – Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, Curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação, 2015. 
 
1. Engenharia de Software; 2. Interação Humano-Computador; 3. Análise de 
Acessibilidade e Usabilidade. 

 



 

 

Paulo Henrique Ferreira Fontoura Júnior 

 

Um estudo da acessibilidade e usabilidade dos Sites Administrativos da 

Regional Catalão na Universidade Federal de Goiás  

 

Monografia apresentada para o Curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação 
da Universidade Federal de Goiás – 
Regional Catalão. 
 
 
 

Trabalho aprovado em 28 de Julho de 2015 
 

Área: Engenharia de Software 
 
 

 

 

____________________________________ 

Dr. Thiago Jabur Bittar 

Orientador 

 

____________________________________ 

Dra. Luanna Lopes Lobato  

Co-orientadora 

 

____________________________________ 

Dr. Marcos Bueno 

Professor UFG/RC 

 

 

 

Catalão – GO 

2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à minha família, que nunca deixou de acreditar em meu potencial, 

acompanhando e me apoiando em qualquer situação, sempre me incentivando a ir 

além. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço a Deus, em primeiro lugar por me ter dado forças quando necessitei e 

por ter traçado e abençoado os caminhos que eu iria percorrer até esse tão importante 

momento em minha vida. 

 Minha gratidão aos meus pais Paulo Henrique e Solange, as duas pessoas 

mais importantes da minha vida, que me dedicaram muito amor e, em todos os 

momentos me deram força para seguir sonhando e conquistando os meus ideais. 

 Agradeço ao meu irmão João Vitor por ser meu companheiro e sempre querer o 

meu melhor, muito obrigado maninho. 

 Meus agradecimentos aos meus familiares, em especial a minha vó Marlene por 

todo amor e apoio, aos meus tios Alexandro, Hélton, Antônio, João, Izabel, Márcia, 

Renato as minhas primas Míria e Denise, aos amigos da família Gilmar, Vani, Márcio e 

Meire. Obrigado aos meus outros tios e tias, primos e primas, enfim a todos que 

torceram para que eu alcançasse meus objetivos. 

 Agradeço a Leandra, por todo o companheirismo nesta jornada, por me 

incentivar e mostrar que eu era capaz, por escutar meus anseios e me aconselhar em 

minhas decisões. 

 Meu reconhecimento aos meus professores desde os primeiros Dr. Roberto 

Finzi, Dr. Vaston e todos os outros e, sobretudo a professora Dra Luanna Lopes Lobato 

pela amizade e atenção durante toda a minha trajetória de graduação.  

 Meu eterno agradecimento ao meu Orientador e amigo, Prof. Dr. Thiago Jabur 

Bittar, por sua contribuição ímpar para que eu concluísse este trabalho com êxito, 

sempre se disponibilizando e me orientando com dedicação e paciência. Muito obrigado 

por tudo. 

 Agradeço aos irmãos que a vida me deu, os quais não poderia deixar de citar os 

primeiros, Iohan “Bixona” meu companheiro de muita “faiagem”, mas também de muita 

alegria, muito obrigado por tudo, maninho, ao Louco do “Batman” só pelo nome não 

precisa de descrição, também muito obrigado por tudo. Não poderia esquecer o Nílton e 

a Geise por todo o companheirismo e apoio, inclusive duas horas antes das provas. 

 Agradeço também aos meus amigos George, Eventeomar (Bola) e Guilherme 

Ganzaroli por todo apoio e irmandade durante esse utlimo período de estudos.  

 Agradeço também de forma rápida, porém não menos importante aos meus 

amigos que sempre me acompanharam, ajudando nesta conquista. Meu sincero 



 

 

obrigado, Gilberto (Netinho), Paulo Henrique (Bixão), Thiago (Terror), Rafaela Teixeira, 

Cássia, Letícia, Queli, Darlane, João Augusto (Jaum), Anelisa, Caio Alves, Lucas, 

Hallefy, Otavio (Cabelo). Aos meus amigos de Capinópolis, aos amigos e colegas de 

sala, aos amigos da Vila e a todos que de uma maneira ou outra, passaram por minha 

vida contribuindo para que hoje eu estivesse nessa posição. O meu muito Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não tente só ser melhor que seus contemporâneos ou predecessores, tente ser melhor que você 

mesmo.” 

                                                                                                         (Faulkner) 

 

 

“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. 

Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.” 

(Ayrton Senna) 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. IX 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................ XI 

RESUMO.................................................................................................................. XII 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15 

1.1 MOTIVAÇÃO .................................................................................................... 16 

1.2 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA ..................................................................... 17 

1.3 OBJETIVO ........................................................................................................ 18 

1.4 PERGUNTAS DE PESQUISA .......................................................................... 19 

1.5 FORA DE ESCOPO ......................................................................................... 19 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA................................................................ 20 

2 TRABALHOS RELACIONADOS ........................................................................ 23 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 23 

2.2 ACESSIBILIDADE DIGITAL EM BLOGS: LIMITES E POSSIBILIDADES 
PARA SOCIALIZAÇÃO ON-LINE DE PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS. ..................................................................................................... 23 

2.3 AVALIAÇÃO DA USABILIDADE E DA ACESSIBILIDADE DO SITE 
EDUCATIVO: RPEDU, MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO 3.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO. ............................................................................................ 25 

2.4 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DA USABILIDADE DO WEBSITE DO IBGE – 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. ....................... 26 

2.5 UM AMBIENTE PARA ANÁLISE DE RESULTADOS DE AVALIAÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE E USABILIDADE NA WEB. ................................................ 28 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 29 

3 ESTADO DA ARTE ............................................................................................. 33 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 33 

3.2 DESENVOLVIMENTO WEB ............................................................................ 33 

3.3 ACESSIBILIDADE E USABILIDADE ................................................................ 35 

3.3.1 ACESSIBILIDADE WEB ................................................................................ 37 

3.3.2 USABILIDADE WEB ..................................................................................... 39 

3.4 DIRETRIZES .................................................................................................... 40 

3.4.1 DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE ............................................................. 40 

3.4.1.1 WCAG ........................................................................................................ 41 

3.4.2 DIRETRIZES DE USABILIDADE .................................................................. 43 

3.4.2.1 HHS ............................................................................................................ 44 



 

 

3.5 AVALIAÇÕES ................................................................................................... 47 

3.5.1 AUTOMÁTICAS ............................................................................................ 47 

3.5.2 MANUAIS ...................................................................................................... 48 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 49 

4 METODOLOGIA ................................................................................................. 52 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 52 

4.2 METODOLOGIA DE PESQUISA ..................................................................... 52 

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................ 53 

4.4 FASE DE CONCEPÇÃO .................................................................................. 55 

4.5 PASSOS DE PESQUISA ................................................................................. 57 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 57 

5 CONDUÇÃO DO TRABALHO ............................................................................ 60 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 60 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................. 60 

5.2.1 FERRAMENTA UTILIZADA .......................................................................... 61 

5.3 DESENVOLVIMENTO ...................................................................................... 66 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 73 

6 RESULTADOS DA PESQUISA .......................................................................... 75 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 75 

6.2 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE ACESSIBILIDADE ............................. 75 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 87 

7 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 90 

7.1 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISAS ........................................... 91 

7.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS ....................................................... 92 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 94 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - PASSOS METODOLÓGICOS ............................................................... 56 

FIGURA 2 - PASSOS SEGUIDOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO ............... 59 

FIGURA 3 - FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
ACESSIBILIDADE ................................................................................. 62 

FIGURA 4 - FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO A4U ................................................... 63 

FIGURA 5 - FUNCIONAMENTO DA A4U ................................................................. 64 

FIGURA 6 - OPÇÕES EXISTENTES DE CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ 
QUE ESTÁ SENDO ANALISADA ......................................................... 65 

FIGURA 7 - EXEMPLO DE GRÁFICO GERADO DA AVALIAÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE ................................................................................. 65 

FIGURA 8 - EXEMPLO DE RELATÓRIO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE ................................................................................. 66 

FIGURA 9 - PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 2.1.1 (SITE DA UFG-
RC) ........................................................................................................ 68 

FIGURA 10 - PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 1.1.1 (SITE DA UFG-
RC)  ....................................................................................................... 69 

FIGURA 11 - PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 1.1.1 (SITE DO 
CENTRO DE LÍNGUAS) ....................................................................... 70 

FIGURA 12 - PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 1.1.1, (SITE DA 
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO) .................................................. 70 

FIGURA 13 - O PROBLEMA QUE DESRESPEITA  A DIRETRIZ 1.4.3 E 1.4.4 
(SITE DO CERCOMP EM COMPARAÇÃO AO DA UFG-RC) .............. 71 

FIGURA 14 -PROBLEMA NO CAPÍTULO 6 ENCONTRADO NO SITE DA UFG-
RC ......................................................................................................... 72 

FIGURA 15 - CORREÇÃO DO PROBLEMA ENCONTRADO DO CAPÍTULO 6 NO 
SITE DA UFG-RC ................................................................................. 73 

FIGURA 16 – PROBLEMA  ENCONTRADO NO SITE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO ........................................................... 73 

FIGURA 17 -  TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA UFG-RC 77 

FIGURA 18 -   TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA 
ASCOM ................................................................................................. 78 

FIGURA 19 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA 
SEPLANGES ........................................................................................ 79 

FIGURA 20 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO 
CERCOMP ............................................................................................ 80 

FIGURA 21 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO 
DEPECAC  ............................................................................................ 81 

FIGURA 22 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CGA ....... 81 

FIGURA 23 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CEAD ..... 82 

FIGURA 24 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CGE ....... 83 

FIGURA 25 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CPPG .... 84 



 

 

FIGURA 26 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CEC  ...... 84 

FIGURA 27 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DE 
CONCURSOS E SELEÇÕES ............................................................... 85 

FIGURA 28 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO 
CENTRO DE LÍNGUAS ........................................................................ 86 

FIGURA 29 - TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CPL ........ 87 

FIGURA 30 - PERSPECTIVAS POR SITE................................................................ 88 

FIGURA 31 - PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA UFG-RC ........................ 103 

FIGURA 32 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA ASCOM ........................ 104 

FIGURA 33 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA SEPLANGES ............... 105 

FIGURA 34 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO CERCOMP .................. 106 

FIGURA 35 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO DEPECAC ................... 107 

FIGURA 36 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO CGA ............................. 108 

FIGURA 37 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA CEAD ........................... 109 

FIGURA 38 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA CGE ............................. 110 

FIGURA 39 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA CPPG ........................... 111 

FIGURA 40 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA CEC ............................. 112 

FIGURA 41 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DE CONCURSOS E 
SELEÇÕES ......................................................................................... 113 

FIGURA 42 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO CENTRO DE LÍNGUAS114 

FIGURA 43 -  PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DA CPL .............................. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - COMPARAÇÃO DE FERRAMENTAS ................................................... 50 

TABELA 2 - EXEMPLO DA INSPEÇÃO COM SEUS RESPECTIVOS 
PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE ................................................... 67 

TABELA 3 - SIGLAS E URL DOS SITES AVALIADOS ........................................... 101 

TABELA 4 -  SITE A SITE COM SEUS RESPECTIVOS PROBLEMAS DE 
ACESSIBILIDADE ............................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 
A utilização da Web tem tido um crescimento contínuo, impulsionado por diferentes 

fatores como, por exemplo, o surgimento de novas tecnologias, a popularização da 

Internet e a facilidade de se ter um dispositivo que proporcione acesso à mesma. A 

Web, que é uma potente arma para integrar as pessoas, tem um poder de 

disseminação avassalador, pois uma informação pode circular no mundo em poucos 

segundos. Diante disso e considerando que os sites administrativos da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG-RC) são meios de comunicação entre a 

UFG-RC e a uma imensa diversidade de pessoas, percebeu-se a necessidade de 

um estudo para análise detalhada destes, verificando se os mesmos fornecem 

mecanismos para prover a acessibilidade e usabilidade. Para as avaliações foram 

considerados dois referenciais, sendo eles o WCAG 2.0 e o HHS, os quais possuem 

diretrizes definidas para verificação, se os sites alvo da inspeção são acessíveis e 

usáveis. Após as análises concluiu-se que nenhum dos sites atendem totalmente as 

diretrizes importantes e que é necessária uma reformulação tanto da atual 

ferramenta que a UFG utiliza para publicação dos sites quanto ao modelo atual de 

criação, publicação de conteúdo, treinamento de pessoal e controle, como um todo, 

das informações disponibilizadas pela UFG-RC. 

 
 
Palavras-chave Acessibilidade; Usabilidade; Ferramenta; Avaliação; Web; UFG-RC. 



 

 

Abstract 
 
The use of the Web has had a continuous growth, driven by different factors, for 

example, the emergence of new technologies, the popularization of the Internet and 

the ease of having a device that provides access to it. The Web, which is a potent 

weapon to integrate people, since their power to spread is overwhelming, because, 

information can circulate in the world in just a blink of an eye. In view of this and 

considering that administrative sites of UFG-RC are media between UFG-RC and a 

huge diversity of people, realized the need of an analytical study  to make sure that 

they have accessibility and usability. Were considered two aspects for evaluation, the 

WCAG 2.0 and HHS, which examined through guidelines already defined, if the 

target of inspection sites are accessible and usable. After analysis it was concluded 

that none of the sites completely meets the guidelines and that an overhaul is 

required both the current tool that UFG uses for publication websites as the current 

model of creation, content publishing, staff training and control, as a whole, the 

information provided by UFG-RC. 

 
Key words: Accessibility; Usability; Tool; Evaluation; Web; UFG-RC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente na comunicação são utilizados diferentes modos de informar, 

interagir e promover diálogo, os quais são de fundamental importância para a 

compreensão do mundo, para a contextualização de significados e ainda definem 

como uma determinada sociedade se relaciona.  

 Sendo que a comunicação tem papel fundamental na socidade sendo que foi 

por meio dela que os principais padrões de vida foram estabelecidos, logo é possivel 

dizer que a comunicação tem papel essencial em qualquer aspecto contemporâneo 

(BORDENAVE,1982, p. 17). 

 Entre tantas opções de comunicação disponíveis, a Web tem sido cada vez 

mais utilizada por bilhões de pessoas para acesso à lazer, entretenimento, 

publicações de trabalhos, transações bancárias, trocas de mensagens interpessoais 

e coorporativas, por exemplo, os e-mails, formação de comunidades virtuais, 

Educação a Distância (EAD) e os portais de alunos e cursos, dentre outros. (MELO, 

2007). 

 Nos últimos anos, os Sistemas de Computação disponíveis na Web tiveram 

uma expansão exponencial, de tal modo que quase toda informação mundial está na 

Internet (IBOPE, 2013). Deste modo, se torna indispensável que a informação 

disponibilizada seja acessível por todos que a desejam. 

 No entanto, quando se diz acesso por todos, precisa-se verificar se esse é 

realmente é um conceito abrangente e inclusivo. Todos são os que necessitam 

daquela informação (MELO, 2007). 

 Algo que beneficia a todos é o uso de acessibilidade e usabilidade na Web, 

em que as pessoas, com algum tipo de deficiência física ou cognitiva (momentânea 

ou não), podem obter acesso ao conteúdo desejado. O uso de diretrizes de 

acessibilidade e de usabilidade traz benefícios, não dificultando o acesso pelas 

pessoas que não possuam algum tipo de deficiência e nem prejudicando o conteúdo 

do site que está sendo acessado (W3C, 2008). 
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 A Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Catalão (RC), atualmente 

possui informação e base de dados administrativa online por meio de 13 sites de 

diferentes departamentos e setores, tendo como principal, o site www.catalao.ufg.br. 

A lista dos sites está no Anexo A. Tais sites tem a função de informar os 

acontecimentos, resoluções, editais, dados de estruturação e normas da Regional. 

Dessa maneira, considerando a importância desses sites, neste trabalho é feita uma 

avaliação e proposta de melhorias dos mesmos, visto que é necessário o 

atendimento a preceitos legais. Tal necessidade é calcada na publicação de 

dezembro de 2004, em que foi publicado o decreto lei 5296, capítulo VI, que relata 

que os sites de órgãos públicos na Internet devem ser acessíveis, garantindo, aos 

mais diferentes perfis de usuário, pleno acesso às informações disponíveis (BRASIL, 

2004). No entanto, as pesquisas de Conforto (2002), Sonza (2003) e Passerino 

(2007) mostram que o atendimento a esse decreto, por mais importante que seja a 

causa, ainda é um desafio para as instituições.  

 Assim, este trabalho tem como objetivo apontar considerações e possíveis 

pontos de correção nos sites em questão, tendo como parâmetro diretrizes de 

acessibilidade e usabilidade. Como foco principal é feita a inspeção de cada site por 

meio da ferramenta A4U - Ambiente de Análise de Avaliações de Acessibilidade e 

Usabilidade na Web (AMARAL, 2014), apontando os possíveis problemas. 

 Com esta inspeção têm se a criação de um documento que será utilizada 

pela Direção da UFG-RC com o intuito de sanar os problemas encontrados nos 

sites, provendo um acesso mais inclusivo e mais justo para todos. 

1.1 MOTIVAÇÃO   

 A principal motivação encontrada para o desenvolvimento deste trabalho 

está amparada na necessidade de descobrir como a UFG-RC tem agido em relação 

a formação de conteúdo Web, e quais medidas devem ser tomadas para que o 

mesmo possua acessibilidade e usabilidade. Isso é fundamental já que a UFG-RC 

passou por um grande crescimento nos últimos 10 anos e, possivelmente, não 

houve um planejamento nos conteúdos web disponibilizados. 
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 A melhoria na disponibilização de conteúdo Web, além de proporcionar 

maior inclusão, pode auxiliar nos atendimentos administrativos já que o usuário será 

melhor instruído sobre os requisitos de um determinado serviço.  

 Além disso, destas motivações, têm-se o desejo de desenvolver uma 

pesquisa que possa contribuir, efetivamente, a Regional Catalão, no sentido de 

identificar um problema relativo, tanto aos cursos quanto a Universidade, que 

abrangesse a necessidade de qualidade que a instituição necessita. Assim, após 

pesquisas acerca de possíveis temas, foi feita a opção de abordar um problema da 

área da Engenharia de Software, matéria que está presente em dois períodos da 

grade curricular do curso de Ciência da Computação, com enfoque em 

acessibilidade e usabilidade Web. 

 Tendo em vista que o tempo para a conclusão da disciplina de Projeto de 

Final de Curso (PFC) seria inviável para análise de todos os sites da UFG-RC 

(administrativo, cursos, pós-graduações dentre outros disponibilizados pelos 

servidores), optou-se pela análise dos sites administrativos. Tal escolha também 

pode ser justificada uma vez que estes são os mais amplamente procurados, tanto 

pela sociedade quanto comunidade acadêmica.  

 Deve se ressaltar que acessibilidade não só auxilia as pessoas que 

possuem alguma deficiência. Ao contrário, a acessibilidade tem como principal 

objetivo deixar os recursos mais acessíveis para todas as pessoas e, principalmente 

para aquelas que tem alguma dificuldade motora (temporária ou não) como, por 

exemplo, dificuldade na visão ou ausência da mesma, pessoas que sofreram 

acidentes e estão em processo de recuperação dentre outros impedimentos que 

podem dificultar o acesso à Web (FILGUEIRAS et al., 2005) e (JUNIOR e 

FILGUEIRAS, 2005). 

1.2 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA 

 Os sites administrativos são ambientes de informação, visto que é por meio 

deles que a maioria dos dados da UFG-RC é divulgada. Como exemplo têm-se o 

site de divulgação de concursos, em que são comunicados os editais e vagas 

disponíveis. Neste sentido, esse site não pode conter problemas de acessibilidade e 
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usabilidade, pois o conteúdo informativo divulgado deve se visto por todos os 

usuários, sem barreiras e com facilidade devido ao seu grau de importância.  

 Em uma rápida avaliação, verificou-se que os sites da UFG-RC estão em 

desacordo com as diretrizes de acessibilidade e usabilidade impostas pelo HHS 

(2006) apresentando alguns problemas específicos que deem ser solucionados. 

 Verificou-se ainda que a UFG atualmente possui uma ferramenta de autoria 

e publicação padrão, pois todos os departamentos da UFG-RC usam a ferramenta 

Weby1 para criar e atualizar seus respectivos sites. Segundo dados apresentados na 

própria ferramenta (WEBY, 2014), este è um software gerenciador de conteúdo 

Web, multiportal, ou seja, pode-se administrar unificadamente vários sites, 

desenvolvidos pela UFG.  

Atualmente todos os sites são gerenciados pela ferramenta, quantidade que 

gira em torno de mais de 700 sites, e com possibilidade de crescimento de acordo 

com a necessidade de novos sites (Weby, 2014). Para tanto, com uma observação 

superficial supõe-se que os problemas sejam recorrentes, se fazendo presentes em 

todos os sites da UFG e não somente nos administrativos da UFG-RC.  

1.3 OBJETIVO 

 Neste trabalho tem-se como objetivo, em virtude do problema apontado, 

realizar um estudo que funcione como um projeto guia, no qual serão mostradas as 

partes dos sites que podem conter erros, onde deve ser revisto e qual o grau de 

importância do erro, para que seja possível estabelecer as melhores práticas e 

chegar à solução dos problemas idenficados. É interessante ressaltar que os 

aspectos de acessibilidade e usabilidade são essenciais a correto funcionamento 

dos sites. 

 Assim serão verificados todos os sites, usando a ferramenta A4U (AMARAL, 

2014), a qual testa todas as diretrizes e seus 61 checkpoints de acessibilidade, item 
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a item, dando a possibilidade de reconhecer ou não o problema. Ao fim dos testes 

serão gerados dados e gráficos que participaram da composição dos resultados, isto 

é, dados teóricos e de referência que serviram de base para as conclusões deste 

trabalho. 

 Visando sites melhores organizados e usáveis, será abordada a parte de 

usabilidade como um embasamento mais teórico, que irá definir as melhores 

práticas que devem ser adotadas para as correções necessárias e desenvolvimento. 

 Como previamente mencionado, após a realização deste estudo, o mesmo 

foi entregue à Direção da UFG-RC. A ideia é que este não desempenhe somente o 

papel principal de ser um Projeto de Finalização do curso de Ciência da 

Computação, mas também se transforme em um guia para a realização das 

adequações necessárias nas páginas disponibilizadas pela UFG-RC frente aos 

possíveis problemas identificados, evitando também que novos problemas surjam.  

1.4 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 Considerando o objetivo proposto neste trabalho, as seguintes perguntas de 

pesquisa foram definidas, as quais foram respondidas após as análises realizadas e 

que tiveram por finalidade criar uma linha de estudo a ser seguida para justificar este 

trabalho.  

 P1. Os sites administrativos da UFG-RC estão atualizados?  

 P2. Os sites administrativos da UFG-RC estão acessíveis?  

 P3. Os sites administrativos da UFG-RC estão com boa usabilidade?  

 P4. Quais as possíveis causas do cenário atual em que os sites se 

encontram?  

 P5. Diante do estudo feito, quais as recomendações para melhoria dos 

sites? 

1.5 FORA DE ESCOPO 

 Durante o desenvolvimento deste trabalho, deparou-se com muitos aspectos 

interessantes que possuem grande potencial de pesquisa, porém nem todos se 

tornam viáveis devido a uma série de fatores que podem influenciar, como por 
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exemplo, tempo disponível, complexidade do assunto abordado, abrangência da 

pesquisa, entre outros. Porém alguns podem ser. Assim, algumas questões não 

foram abordadas neste trabalho, Sendo elas: 

 Inspeção de todos os sites da UFG-RC: como a ideia é sistematizar esse 

estudo, foi necessário definir restrições devido a discrepância entre o tempo 

disponibilizado pela disciplina e a grande quantidade de tempo que seria 

necessário para fazer a inspeção em todos os sites da UFG-RC. Para tanto, 

optou-se pela inspeção apenas nos sites administrativos da UFG-RC. 

 Inspeção nos sistemas da UFG-RC: pelo fato de que atualmente a instituição 

está migrando seus sistemas para uma plataforma nova, o SIG (Sistemas 

Integrados de Gestão Universitária2), se tornou inviável a inspeção destes 

sistemas, uma vez que estes estão em constante melhoramento. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 Esta monografia está disposta da seguinte maneira: no próximo capítulo são 

apresentados os trabalhos relacionados, os quais teve por objetivo o embasamento 

desta pesquisa. Devido a tal intuito estão referenciados trabalhos relativos às áreas 

de acessibilidade e usabilidade, inspeção de sites e estudo de caso com o objetivo 

de identificar aspectos relacionados à metodologia aplicada no desenvolvimento 

deste trabalho. 

 No Capítulo 3 é apresentado o estado da arte, sendo descritas aplicações, 

metodologias e ferramentas que possuam pontos relevantes ao tema da pesquisa. 

Adicionalmente são apresentados diferentes tipos de sistemas existentes que 

possam ser utilizados como contexto do trabalho e a importância de técnicas de 

Engenharia de Software para um desenvolvimento de um sistema que possua 

acessibilidade e usabilidade. 
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  No Capítulo 4 é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada no 

desenvolvimento do trabalho. De maneira detalhada são relacionados como os 

estudos serão feitos neste contexto, desde a fase de concepção, planejamento até a 

execução e análise. 

 No Capítulo 5 é descrito o trabalho desenvolvido, retratando as motivações,  

em quais aspectos a pesquisa pode influenciar e qual a necessidade pelo 

desenvolvimento dela. 

 No Capítulo 6, em resultados, são referenciados os dados obtidos por meio 

de gráficos e tabelas, e sendo feitas as respectivas análises de modo a enumerar as 

decisões que devem ser tomadas para a resolução dos problemas encontrados nos 

sites. 

 E, por último, têm-se o Capítulo 7 que traz considerações de fechamento da 

pesquisa. Nele são apresentadas as respectivas conclusões sendo respondidas as 

perguntas de pesquisas definidas na introdução. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Neste capítulo são apresentados, resumidamente e por ordem cronológica, 

estudos referentes a diferentes aspectos como: teorias, ferramentas, abordagens e 

metodologias de pesquisa na área de acessibilidade e usabilidade e em diferentes 

cenários de aplicação envolvidos. Para o gerenciamento de conteúdo Web, foram 

ressaltados os objetivos, vantagens, nível de aprofundamento empírico, bem como 

suas semelhanças e diferenças conceituais com a pesquisa apresentada neste 

trabalho. 

 Teve-se como critério de seleção para inclusão de um trabalho neste 

capítulo o fato de o mesmo possuir pontos pertinentes este trabalho, como 

inspeções, levantamento teórico de acessibilidade e usabilidade, aplicação de 

soluções, ferramentas, entre outros aspectos. 

 As buscas foram realizadas entre os dias 28 de março a 28 de abril de 2015 

utilizando o link da UFG que possibilita acesso a bases de dados reconhecidas. 

 Esse capítulo está estruturado da seguinte maneira. Nas seções 2.1 a 2.4 

são apresentados os trabalhos relacionados e na 2.5 são feitas as considerações 

finais. 

2.2 ACESSIBILIDADE DIGITAL EM BLOGS: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA 
SOCIALIZAÇÃO ON-LINE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 No trabalho proposto por Montardo (2008) é apresentada a acessibilidade 

como um novo jeito de se pensar a inclusão digital. O pesquisador aposta 

principalmente no potencial de socialização que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) têm para disseminar o desenvolvimento sócio-cognitivo de 

pessoas com deficiência, demonstrando que tais fatores podem constituir uma 

prática de inclusão digital.  
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 Desse modo, o autor inspecionou sites de publicação de blogs como o 

WordPress3 e dos próprios blogs frutos de tais sites, os quais foram escolhidos por 

popularidade e temática, com ênfase naqueles que abordassem a diferença, a 

diversidade, a deficiência, dentre outros pontos. Para a análise dos mesmos foram 

utilizados três softwares de avaliação de acessibilidade em português: daSilva4, 

Examinator5 e Hera6, tendo diversas preocupações com a inspeção visando 

preservar as avaliações, assim evitando alterações devidas ao tempo de execução e 

versão das ferramentas.  

 O estudo apresentado pelo autor é relacionado a esta monografia, uma vez 

que apresenta avaliações automáticas de blogs e de ferramentas geradoras desses 

blogs. Segundo Zago (2012) os blogs são sites que possuem uma estrutura 

diferente com uma assinatura de publicação digital específica, na qual um ou mais 

autores publicam textos, geralmente sobre uma única temática, em ordem 

cronológica inversa e de modo frequente.  

 Sendo assim, esse trabalho se assemelha ao Weby pelo fato de possuir uma 

composição parecida ao sistema gerador de blogs e os sites da UFG-RC aos blogs 

produtos da plataforma e por fazerem inspeção de acessibilidade, utilizando 

diferentes ferramentas automáticas com algumas disparidades. Além disso, utiliza-se 

da mesma técnica para coletar a amostra a ser inspecionada, uma vez que nesta 

monografia também utilizou-se amostragem por popularidade, sendo escolhidos os 

sites com maior quantidade e diversidade de público. 

 Após as inspeções e com os resultados retornados pelas ferramentas o 

autor verificou que os principais problemas de acessibilidade apontados foram: 

código com erros de validação conhecidos também como erros de sintaxe, idioma 

não especificado na página, atributos obsoletos em HTML, tabelas utilizadas para 
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 https://br.wordpress.org/ 
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 http://www.dasilva.org.br/ 
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organizar elementos diversos na página, figuras sem legendas, links com atributo 

“target” (pop-up), entre outros. 

 Devido ao tempo passado entre o desenvolvimento e a data de 

desenvolvimento deste trabalho (3 anos), não se pode dizer se as plataformas e 

blogs citados ainda possuem tais inconsistências, pois quase todos eles passaram 

por reformulações neste período. 

2.3 AVALIAÇÃO DA USABILIDADE E DA ACESSIBILIDADE DO SITE 
EDUCATIVO: RPEDU, MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO 3.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO. 

 No trabalho de Pinto (2009) são descritas as fases de avaliação de 

acessibilidade e usabilidade de um site educativo, dedicado exclusivamente à 

matemática. A parte de avaliação de acessibilidade do site foi feita de forma 

automática e a de usabilidade, por especialistas, de modo manual.  

 A inspeção foi desenvolvida em etapas distintas. Na primeira fase a 

avaliação de usabilidade foi feita por especialistas em Interação Homem-

Computador (IHC) que realizaram uma avaliação heurística, a qual é constituída de 

15 heurísticas e 68 sub-heurísticas, sendo detectados problemas em 11 heurísticas 

e 26 sub-heurísticas. No segundo momento foram avaliados quesitos de 

acessibilidade por meio de ferramentas automáticas. 

 Após essa fase de avaliação e com os dados colhidos, o site foi 

reestruturado com base nos problemas detectados pelos especialistas e pela 

ferramenta automática de inspeção. 

 Com o intuito de validar as alterações efetuadas e tornar a avaliação mais 

completa, foram feitos testes de acessibilidade com os potenciais utilizadores do 

site, o que permitiu verificar que as alterações efetuadas e induzidas pelas 

avaliações possibilitaram identificar a maior parte dos problemas. Neste sentido, 

todos os testadores conseguiram executar as tarefas propostas de forma imediata 

sem perda de tempo em relação à estrutura do site.  

 A fase de avaliação de usabilidade permitiu identificar um conjunto de 

problemas e para tais testes foram estudados diferentes modos de inspeção. Ainda, 

optou-se pela avaliação heurística, a qual é um método rápido, fácil e barato de se 

executar, pois nele os avaliadores, os quais têm pouco ou nenhum envolvimento 
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com o projeto, procuram problemas de usabilidade em sites por meio da análise e 

interpretação de um conjunto de princípios com o objetivo de garantir uma maior 

fidelidade dos resultados, evitando vícios. 

 Pode-se relacionar esse trabalho à esta monografia por meio das avaliações 

e ferramentas de acessibilidade e usabilidade feitas e estudadas. O trabalho de 

Pinto (2009) que analisa diferentes avaliações de acessibilidade e usabilidade opta 

pelo modo de avaliação automática de acessibilidade e heurística de usabilidade.  

 Assim, entende-se que o trabalho de Pinho (2009) tem um cunho mais 

teórico enquanto que neste tem se uma aplicação mais empírica, visando a 

execução de alterações em larga escala e propondo um estudo mais amplo em 

trabalhos futuros. Além disso, na pesquisa de Pinto (2009) é aplicada uma métrica 

de escrita diferente adotada dos outros trabalhos relacionados e supõe-se que isso 

ocorre por se tratar de uma tese de mestrado estrangeira. 

2.4 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DA USABILIDADE DO WEBSITE DO IBGE – 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.  

 No trabalho de Immich (2011) é apresentada uma avaliação heurística da 

usabilidade do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE7), em que 

é identificada uma gama de problemas de usabilidade. Neste sentido, são 

detalhadas as violações de cada problema e também sugestões para sanar os erros 

encontrados. Como meio de contextualizar e solucionar o problema abordado, foi 

apresentada a lista de erros ao IBGE para a realização de correções.  

 O autor destaca o tamanho da importância do IBGE que sendo uma 

instituição governamental, principal provedora de dados e informações do País, e 

atendendo a necessidade dos mais diversos segmentos da sociedade, como por 

exemplo, pesquisas, registros, análises, estatísticas, informações em geográficas, 

dentre outros. Necessita de um site mais usável, que seja padronizado, eficaz e 

satisfatório. 
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 Para que seja possível respeitar tais fatores é necessário que o site possua 

usabilidade. Após pesquisas em diversas bases, Immich (2011) salientou que a 

mesma é composta por múltiplos componentes, os quais são descritos de forma 

resumida como sendo:  

 Facilidade de aprendizado: o sistema em questão deve ser fácil de apreender;  

 Eficiência: o sistema deve ser eficiente de usar; 

 Facilidade de memorização: o sistema deve ser fácil de lembrar;  

 Erros: o sistema deve ter uma baixa taxa ou não apresentar erros; 

 Satisfação: o sistema deve ser agradável de usar. 

 O método usado para inspeção do site foi a avaliação heurística, que foi 

criada em 1990 por Nielsen e Molich, se caracterizando por ser um método 

relativamente barato e rápido para encontrar problemas em interfaces de usuários. 

Tem uma relação custo beneficio muito atraente, devido ao estudo de caso 

desenvolvido pelo autor onde foi encontrada a razão de 1/48. Como exemplo, 

citando um caso específico de avaliação com um custo de US$ 10.500,00, os 

benefícios da mesma seriam esperados em torno de US$ 500.000,00, porém, por se 

tratar de um método barato, nem sempre serão garantidos bons resultados.  

 Segundo o autor, uma avaliação heurística é feita olhando-se para uma 

interface em busca de uma opinião sobre suas características boas e ruins. O ideal é 

que seja esta feita de acordo com certas regras. Entretanto, alguns conjuntos de 

diretrizes de usabilidade têm até mil regras para serem seguidas, tornando sua 

pratica em certos projetos inviáveis devido ao custo e tempo necessário para se 

avaliar. 

 Após estudos, o autor escolheu o método heurístico para os testes e, para 

realizar os mesmos, seguiu-se a definição acadêmica. Logo, neste sentido, a 

avaliação heurística é descrita, como uma inspeção sistemática de uma interface de 

usuário por usabilidade. Com tal método definido, tem-se o objetivo de encontrar as 

inconsistências por meio de uma lista dos problemas que será gerada conforme o 

resultado dos testes. 

 A avaliação heurística é realizada fazendo com que cada avaliador 

inspecione a interface sozinho. Somente após todos os avaliadores terem concluído 

suas avaliações é que eles poderão se comunicar e agregar seus resultados. 
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 Observa-se que o trabalho desenvolvido por Immich (2011) possui algumas 

diferenças desta monografia, pois o mesmo tem um enfoque maior em Interação 

Humano-Computador (IHC), apresentando uma estrutura voltada somente para 

usabilidade e um estudo mais completo de métodos de avaliação.  

 Porém, apesar das diferenças ressaltadas, o trabalho apresentado é 

considerado relacionado devidos aos dados relevantes sobre usabilidade e os 

métodos de avaliação da mesma, sendo os principais procedimentos de usabilidade 

apresentados de forma clara e sucinta. 

 Mesmo que nesta monografia a parte de usabilidade é abordada de uma 

forma mais teórica, sendo feitas apenas ponderações sobre as técnicas e as 

possiblidades de sua aplicação, se tornou necessário relacionar algo mais prático, 

pois após as análises das mesmas pode-se julgar as pesquisas correlatas e 

pertinentes. 

2.5 UM AMBIENTE PARA ANÁLISE DE RESULTADOS DE AVALIAÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE E USABILIDADE NA WEB. 

 O trabalho de Amaral (2014) teve o intuito de criar a ferramenta A4U, a qual 

viabiliza a avaliação humana de acessibilidade e usabilidade e a inserção de 

resultados desta gerados por ferramentas semiautomáticas, conduzindo o avaliador 

durante a análise. 

 Assim, foi desenvolvido o Ambiente de Análise de Avaliações e Usabilidade 

na Web (A4U), cujo o principal objetivo é colaborar com desenvolvedores, no intuito 

de tornar suas aplicações cada vez mais adequadas às necessidades gerais de 

seus usuários, a partir do contraste com critérios de acessibilidade (WCAG 2.0) e de 

usabilidade (HHS). 

 O trabalho de Amaral (2014) tem finalidade acadêmica, sendo fruto de uma 

dissertação de conclusão de mestrado, logo evidencia-se um abordagem mais 

completa onde diversos estudos e pesquisas foram feitos com o intuito de abranger 

a maior quantidade de casos possíveis. 

 O próprio autor relata limitações na seção de trabalhos futuros. Neste 

sentido é mostrado que mesmo com a grande quantidade de estudos sobre os 

conceitos de acessibilidade e usabilidade, ainda torna-se necessário um exame mais 
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amplo com uma equipe maior de desenvolvedores e especialistas. Isso se deve ao 

fato de que a ferramenta proposta abrange uma grande quantidade de 

conhecimento, sendo necessário divulgá-la em diversos segmentos do 

desenvolvimento Web experimental, para colher uma quantidade maior de opiniões 

com a meta de aprimorar ainda mais a ferramenta. 

 O trabalho desenvolvido por Amaral (2014) se relaciona com esta 

monografia, uma vez que em sua dissertação são descritos os estudos sobre 

acessibilidade e usabilidade, modos e técnicas de avaliação, ferramentas entre 

outros, os quais também são abordados nesta monografia. Além de descrever o 

desenvolvimento por completo da A4U, a qual foi escolhida como ferramenta de 

avaliação e geração de resultados utilizados neste trabalho. 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da análise dos trabalhos relacionados, pôde-se verificar que 

diversas pesquisas vêm sendo realizadas com a finalidade de prover mais 

acessibilidade e usabilidade na Web e que vários meios de avaliação vêm sendo 

criados para intuito de ajudar nessa adequação. Também, é possível concluir que, é 

nítida a percepção de que há objetivos e focos distintos em cada trabalho 

relacionado, mas que todos buscam por melhorias frente ao cenário atual. 

 A criação desta monografia se tornou mais interessante devido ao fato que 

após as pesquisas para definição das diretrizes seguidas neste trabalho, não foram 

encontrados trabalhos que também propusessem avaliações de acessibilidade e 

usabilidade em sites de universidades. Desta Maneira, este trabalho se torna um 

percussor no domínio proposto, provendo meios para análise da acessibilidade e 

usabilidade nos sites das universidades. 

 Os trabalhos relacionados possuem diferentes pontos de contribuição, itens 

associados e diferenciações com esta monografia, os principais são: 

 Acessibilidade digital em blogs: limites e possibilidades para 

socialização on-line de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE). 

o Contribuições - análise de ferramentas publicadoras de blogs e dos 

frutos destas plataformas. 
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o Itens tratados nesta monografia - análise da plataforma de criação da 

UFG a qual se assemelha a tais ferramentas de criação. 

o Diferenciação com esta monografia - trata apenas de acessibilidade, 

não tratando diretamente outros aspectos como a usabilidade. 

 

 Avaliação da usabilidade e da acessibilidade do site educativo: RPEDU, 

Matemática para alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

o Contribuições - apresenta diferentes opiniões de acessibilidade e 

usabilidade cooperando de meio impar para o estado da monografia. 

o Itens tratados nesta monografia - definições de usabilidade e 

acessibilidade 

o Diferenciação com esta monografia - é avaliado um único site, porém 

por se tratar de uma única avaliação pode-se fazer mais avaliações de 

acessibilidade e usabilidade. 

 

 Avaliação heurística da usabilidade do website do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

o Contribuições - apresenta as vantagens do uso da usabilidade e 

diferentes meios de se propor, além de descrever melhor os conceitos 

da mesma. 

o Itens tratados nesta monografia - avaliação de usabilidade e seus 

respectivos meios. 

o Diferenciação com esta monografia - avalia unicamente a usabilidade 

do site do IBGE, não abrangendo a acessibilidade. 

 

 Um ambiente para análise de resultados de avaliações de acessibilidade 

e usabilidade na Web. 

o Contribuições - descrição de termos de acessibilidade e usabilidade, 

avaliação de meios e ferramentas para propor as mesmas, criação da 

ferramenta A4U (a qual é foi usada para as avaliações feitas nos sites 

da UFG-RC). 

o Itens tratados nesta monografia - avaliação de site, por meio da 

ferramenta A4U. 
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o Diferenciação com esta monografia – criação de uma ferramenta de 

avaliação. 

 

 Observa-se também que há uma evolução contínua nas propostas, sendo 

que em todas existem contribuições oportunas e promissoras, em diferentes 

escopos, sempre visando um melhor desenvolvimento e aplicação de acessibilidade 

e usabilidade Web. 
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3 ESTADO DA ARTE 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Neste capítulo é apresentado o estado da arte bem como suas 

considerações, tendo o objetivo de apresentar os conceitos envolvidos, tornando-se 

um aparato teórico para a concepção dos estudos e avaliações desenvolvidas nesta 

monografia. 

 Este está disposto do seguinte modo: na seção 3.2 tem-se as definições e 

informações que se fizeram necessárias para o entendimento de desenvolvimento 

Web. Na seção 3.3 apresenta-se, brevemente a acessibilidade e usabilidade 

focando na subseção 3.3.1 sobre acessibilidade Web e na subseção 3.3.2 sobre 

usabilidade Web. Na seção 3.4 descreve-se as diretrizes, sendo que na subseção 

3.4.1 descreve-se as de acessibilidade e na 3.4.2 as de usabilidade. 

 Na seção 3.5 são apresentados os conceitos de avaliações e na subseção 

3.5.1 as avaliações automáticas e na 3.5.2 as avaliações manuais. Na seção 3.6 

como considerações finais, tem-se uma comparação entre as avaliações e as 

considerações a este capítulo. 

3.2 DESENVOLVIMENTO WEB 

 A mais de uma década, são percebidas inúmeras mudanças em diversos 

aspectos do cotidiano devido ao amplo crescimento das aplicações Web, tanto de 

seus propósitos quanto da amplitude de seu uso (GININE E MURUGESAN, 2001).  

 Pode-se dizer que, hoje, é impossível parar o desenvolvimento Web devido 

à proporção que o mesmo tomou, sendo essencial em quase todas as ramificações 

da vida em sociedade. Assim verifica-se que mesmo os sistemas que não a 

utilizavam anteriormente, atualmente aproveitam-na de algum modo, por exemplo, 

os sistemas geradores de cupom fiscal da receita federal.  

 A Web então se tornou uma tecnologia indispensável para o funcionamento 

da sociedade como um todo, como modelo para os Governos, empresas, 

universidades entre tantas outras mais que teriam seu andamento prejudicado ou 

paralisado caso ela não existisse.  
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 No mundo da tecnologia, o desenvolvimento Web representa uma das 

evoluções do desenvolvimento convencional que seriam os sistemas anteriores à 

era da Internet, porém não os substituindo. Os princípios continuam valendo, mas 

agora as técnicas de engenharia de software para criação de sistemas devem 

contemplar o desenvolvimento de um projeto com infraestrutura Web (CONTE, 

2005). 

 Para Pressman (2011) o desenvolvimento Web produz softwares 

centralizados em rede. Como exemplo tem-se as WebApps8 que em seu modo 

simples podem ser pouco mais que um conjunto de arquivos de hipertexto 

interconectados, apresentando dados por meio de texto e informações gráficas. 

Entretanto, com o aparecimento da Web 2.0, elas têm evoluído e se transformado 

em sofisticados ambientes computacionais que não apenas fornecem recursos 

especializados, funções computacionais e conteúdo para ao usuário final, como 

também estão integradas a bancos de dados corporativos e aplicações comerciais. 

 Assim, o desenvolvimento Web traz diferentes características, que são 

descritas especificadamente por Fraternalli e Paolini (1998), que deve considerar 

particularidades relacionadas a diferentes visões para o projeto da aplicação:  

 Estrutural (conceitual): define a organização das informações a serem 

tratadas pela aplicação e os seus relacionamentos; 

 Navegacional: representa como as informações serão acessadas por meio da 

aplicação;  

 Apresentação: descreve como as informações e o acesso a essas serão 

apresentados ao usuário da aplicação. 

Ainda, existem diferentes visões de desenvolvimento Web, como para Pastor 

(2004), em que o objetivo principal é desenvolver aplicações mais corretas, 

                                            

 

 

 
8
 WebApps ou Aplicações Web – Designado a sistemas de informática que são 

desenvolvidos para utilização por meio de um navegador (CONALLEN, 2003). 
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nas quais suas estruturas, funcionalidades, aspectos navegacionais e de 

interação com o usuário estejam representados de modo apropriado.  

 Já Mendes, Mosley e Counsell (2006) relatam que os processos de 

desenvolvimento para aplicações de software Web devem produzir representações 

para aspectos de aplicações tradicionais, como estrutura e funcionalidades e 

também para aspectos orientados para Web, como navegação e apresentação.  

 Assim, é possível estabelecer modelos conceituais específicos para sua 

evolução sendo que não há técnicas de desenvolvimento padronizadas para seu 

avanço, por existirem inúmeras arquiteturas, frameworks9, técnicas e modos de 

programação Web (MENDES, MOSLEY E COUNSELL, 2004). 

3.3 ACESSIBILIDADE E USABILIDADE 

 O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na 

participação de diversas atividades, como o uso de produtos, serviços e 

informações. Alguns exemplos do provimento de acessibilidade, no dia a dia das 

pessoas, são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros 

adaptados para deficientes (DE SOUSA UNGLERT, 1990). 

 Existem diferentes definições de acessibilidade. Uma delas está disposta no 

Decreto federal nº 5.296/2004, em seu artigo 8º, I, que estabelece: 

 

 “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.  

                                            

 

 

 
9
 Framework é uma abstração que une diferentes códigos comuns entre vários projetos de 

software provendo uma funcionalidade genérica (LIMA E LEZANA, 2005). 
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 Outra definição bastante abrangente é a da norma da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050 (ABNT, 2004) que define em seu item 3.1:  

 

 “Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção      

e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos”.  

                  

 Com diferentes pontos de vista, porém com objetivos semelhantes observa-

se que a principal contribuição dessas definições é ressaltar a importância dos 

aspectos de alcance, percepção e entendimento de acessibilidade. 

 Já o termo usabilidade pode ser empregado para diferentes conceitos, 

sendo mais comum em estudos de Ergonomia10 e Interação Humano-Computador11 

(IHC). De acordo com Torres e Mazzoni (2004) a usabilidade de um produto pode 

ser mensurada, formalmente, e compreendida, intuitivamente, como sendo o grau de 

facilidade de utilização desse produto para um usuário que ainda não esteja 

familiarizado com o mesmo.  

 Assim, a acessibilidade e a usabilidade também possuem, diferentes 

definições, por exemplo a de Nielsen (2007), que segundo ele a usabilidade é um 

atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. Mais 

especificadamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a 

empregar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto lembram daquilo, seu 

grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la.  

                                            

 

 

 
10

 Ergonomia é uma área relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos 

e outros elementos de um sistema a fim de otimizar o bem-estar humano (DE ABREU E BETIOL, 

2007). 

11
 Interação Humano-Computador é a área da interação entre pessoas e computadores. 

São pesquisas que em sua maioria relacionam a ciência da computação a diferentes áreas, como 

artes, design, psicologia, sociologia, semiótica, linguística e áreas afins (DE CAVALHO, 2012).  
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 A NBR ISO 9241 (ABNT, 2011) define a usabilidade em função da eficácia e 

satisfação com a qual os usuários podem alcançar seus objetivos em ambientes 

específicos, quando utilizam determinado produto ou serviço. 

3.3.1 ACESSIBILIDADE WEB 

 Com um mundo mais tecnológico e com aparelhos eletrônicos cada vez 

mais presentes na vida de todos, torna-se necessário incorporar acessibilidade e 

usabilidade como mecanismos facilitadores de acesso à informação. Neste sentido, 

grandes desenvolvedores Web, como Google12, Facebook13 e Microsoft14, têm 

procurado desenvolver aplicações cada vez mais acessíveis e usáveis. No entanto, 

nem todos os quesitos das mesmas são atendidos e poucos sites provem tais 

adequações.  

 Segundo a organização World Wide Web Consortium ou W3C (2011) 

acessibilidade Web consiste em tornar disponível qualquer conteúdo que esteja 

acessível a todas as pessoas que o desejam. Assim, têm-se o mesmo intuito de 

possibilitar experiência de aprendizado, lazer e negócios sem nenhuma restrição, 

independente de sua condição de deficiente ou não. 

 De acordo com Maia (2010), a acessibilidade Web refere-se a práticas para 

criar sites que possam ser utilizados por todos os usuários, especialmente por 

pessoas com deficiência. Tomando esta afirmação como verdadeira é possível 

concluir que a acessibilidade Web é importante tanto para deficientes, quanto para 

pessoas que possuam alguma limitação, sendo ela temporária ou não. Porém, 

poucos desenvolvedores Web aplicam todas as diretrizes de acessibilidade ou até 

mesmo aquelas que nelas se baseiam. 

                                            

 

 

 
12

 https://www.google.com.br/ 

13
 https://www.facebook.com/ 

14
 http://www.msn.com/ 
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 Para Petrie e Kheir (2007) a acessibilidade é um conceito menos claro que 

usabilidade e caracteriza as diretrizes disponibilizadas pelo W3C como um meio de 

se alcançar um nível avaliável de acessibilidade conhecido como “acessibilidade 

técnica”. 

 Existem diferentes meios de se prover acessibilidade Web, os quais estão 

associados a diversas características, estabelecendo e garantindo novas tecnologias 

acessíveis de informação e de comunicação, estando associadas e descritas por 

Conforto e Santarosa (2002) as associam e descrevem-nas como sendo: 

 Características de acessibilidade incorporadas no hardware ou no sistema 

operativo que promovem a sua acessibilidade a usuários com ou sem 

necessidades especiais. Essa é a solução preferível, uma vez que as 

características de acessibilidade estão disponíveis em todas as estações de 

trabalho e podem ser utilizadas em todas as aplicações. 

 Utilitários que modificam o sistema para torná-lo mais utilizável a um maior 

número de usuários e mais práticos para instalar em todas as plataformas. 

Como exemplos, cita-se aqueles com os sistemas de saída em braille15 ou as 

modificações do teclado ou do mouse. 

 Aplicações especiais para pessoas com deficiências, tais como 

processadores de texto projetados para integrar voz e texto com o objetivo de 

auxiliar usuários com aptidões de escrita e de leitura limitadas. 

 Características de usabilidade que podem ser incorporadas nas principais 

necessidades especiais, tornando-as mais fáceis. Por exemplo, 

parametrização de cores ou uso de aceleradores de teclado. 

                                            

 

 

 
15

 O Braille é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos em alto 

relevo. O deficiente visual distingue por meio do tato. A partir dos seis pontos relevantes, é possível 

fazer 63 combinações que podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, números, 

sinais matemáticos e notas musicais. 
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 Para se obter “acessibilidade usável”, é necessário que além de seguir as 

diretrizes também se utilize estudos fundamentados em experiências dos usuários 

finais (DISABILITY RIGHTS COMISSION, 2004). 

 Pode-se concluir que diversas ações e estudos devem ser feitos para obter 

práticas realmente eficientes voltadas para o desenvolvimento Web acessível, não 

limitando somente a plenitude das diretrizes existentes, mas direcionando à análise 

de utilização do conteúdo pelo usuário final. Para tanto, faz-se necessário que os 

utilizadores tenham consciência dos benefícios advindos da adoção da 

acessibilidade (AMARAL, 2014). 

3.3.2 USABILIDADE WEB 

 Usabilidade Web é definida como um atributo que avalia quão fáceis as 

interfaces de usuário são (NIELSEN, 2007). Enquanto para Quesenbery (2002) a 

usabilidade se baseia nos seguintes princípios: eficácia, eficiência, a condição de ser 

atraente, tolerante a erro e de fácil aprendizado, também conhecidos em inglês 

como “The 5 Es of usability” (5 Es de usabilidade) por ser denominados em inglês 

(Effective, Efficient, Engaging, Error Tolerant and Easy to Learn). 

 Segundo Torres e Mazzoni (2004), a usabilidade Web visa satisfazer um 

público específico, definido como consumidor, o qual se quer alcançar quando se 

define o projeto do produto. Assim permite-se que trabalhe com as peculiaridades 

adequadas a esse público-alvo, associadas a fatores tais como a faixa etária, nível 

socioeconômico, gênero e outros. 

 Nielsen (2007) relata que pesquisas referentes a usabilidade Web vêm 

sendo feitas desde o ano de 1994, de diversos meios e que, nesse tempo todo 

foram descobertos milhares de problemas de usabilidade, sendo desenvolvidas 

também a mesma quantidade de diretrizes para evitá-los. Porém, a usabilidade Web 

é muito mais crítica agora do que era quando iniciaram-se as pesquisas, pois o 

ambiente se tornou mais amplo e competitivo, com um aumento exponencial de 

sistemas disponíveis para Web. 

 Existem diversos métodos de prover usabilidade Web, como as heurísticas 

de Nielsen (2007), recomendações do Health & Human Services (HHS) Guidelines 

entre outras. No entanto para que se consiga prover usabilidade por completo é 
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necessário não limitar-se apenas a esses métodos, aprofundando pesquisas e 

validando-as por meio de testes com o usuário final. 

3.4 DIRETRIZES  

 Existem diferentes documentos de diretrizes de acessibilidade e usabilidade, 

os quais podem ser de organizações internacionais, nacionais, governamentais, 

dentre outros. Como exemplo, pode-se citar o WCAG, HHS, e-MAG16, que servem 

como guias para orientar os desenvolvedores Web a tornar seus produtos mais 

acessíveis e usáveis. Nas próximas sub-seções são descritos dois desses acordos, 

os quais são utilizados pela ferramenta A4U, usada nesta monografia para 

inspecionar os sites administrativos da UFG-RC. 

3.4.1 DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE 

As principais diretrizes de acessibilidade são os acordos WCAG 1.0 e 2.0, os 

quais foram desenvolvidos pelo W3C17 que atualmente é a principal organização de 

padronização da World Wide Web no mundo. O W3C consiste em um consórcio 

internacional com quase 400 membros, o qual agrega empresas, órgãos 

governamentais e organizações independentes que têm em comum o objetivo de 

estabelecer padrões de criação e interpretação de conteúdos para a Web (BITTAR, 

2013). 

No ano de 1999, o W3C lançou o WCAG, que trata de um conjunto de 

recomendações em que são definidas diretrizes para guiar o desenvolvimento Web 

por meio de guidelines e checkpoints, visando a acessibilidade (Lara, 2005). 

                                            

 

 

 
16

 O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) consiste em um conjunto de 

recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do 

governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. 

17
 O W3C foi fundado por Tim Berners-Lee em 1942 com o intuito de organizar e fazer com 

que a Web atingisse seu potencial máximo.  



 ESTADO DA ARTE 

 

 

 

41 

O principal objetivo do W3C é criar protocolos comuns a toda a comunidade 

desenvolvedora, por meio de fóruns abertos que promovam a sua evolução e 

assegurem a sua interoperabilidade. Possibilitando que os sites desenvolvidos 

segundo os padrões W3C possam ser acessados e visualizados por qualquer 

pessoa ou tecnologia, independente do hardware ou software utilizado de maneira 

rápida e compatível com os novos padrões e tecnologias que possam surgir com a 

evolução. Como exemplo, os celulares, tablets, Notebook, PC, dentre tantas formas 

disponíveis de acesso à informação, disponíveis. 

 As diretrizes lançadas pelo W3C tiveram diferentes papéis e conteúdos. O 

WCAG 1.0 por se tratar do início do trabalho de acessibilidade teve um papel mais 

de conscientizar e disseminar a ideia de acessibilidade Web, contendo 14 diretrizes, 

lançado em 1999. O WCAG 2.0 divulgado em 2008 veio com uma ideia mais 

completa com o objetivo de alcançar novas tecnologias desenvolvidas para Web, 

apesar de possuir o mesmo objetivo do WCAG 1.0 (BITTAR, 2013). 

3.4.1.1 WCAG 

O WCAG 2.0 é um conjunto de recomendações advindas dos WCAG 1.0 

propostas pelo W3C, que especifica como fazer com que a informação 

disponibilizada na Web seja acessível a pessoas com deficiência. Neste sentido, 

busca-se fazer com que o conteúdo disponibilizado seja encontrado rapidamente e 

independente do usuário e suas necessidades (W3C, 2008). 

Similar ao WCAG 1.0, o WCAG 2.0 também foi dividido em princípios, sendo 

composto por 4 princípios e suas respectivas diretrizes, as quais possuem um ou 

mais checkpoints (W3C, 2008), os quais são: 

Princípio 1: Perceptível - a informação e os componentes da interface de 

utilizador têm que serem apresentados de forma que os utilizadores as possam 

percepcionar.  

 Diretriz 1.1 - Alternativas em Texto: fornecer alternativas em texto para todo o 

conteúdo não textual de modo a que o mesmo possa ser apresentado de 

outras formas, de acordo com as necessidades dos utilizadores, como por 

exemplo: caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou uma linguagem mais 

simples. 
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 Diretriz 1.2 - Mídias com base no tempo: fornecer alternativas para mídias 

com base no tempo, que contemplem o mesmo conteúdo, possibilitando a 

recuperação da informação por outra fonte. 

 Diretriz 1.3 - Adaptável: criar conteúdo que possa ser apresentado de 

diferentes formas (por exemplo, um layout mais simples) sem perder 

informação ou estrutura. 

 Diretriz 1.4 - Discernível: facilitar aos usuários a audição e a visão dos 

conteúdos nomeadamente através da separação da primeira tela do plano de 

fundo. 

Princípio 2: Operável - os componentes da interface de usuário e a 

navegação têm de ser operáveis. 

 Diretriz 2.1 - Acessível por Teclado: fazer com que toda a funcionalidade fique 

disponível a partir do teclado. 

 Diretriz 2.2 - Tempo Suficiente: proporcionar aos utilizadores tempo suficiente 

para lerem e utilizarem o conteúdo. 

 Diretriz 2.3 - Convulsões/ Ataques Epilépticos: não criar conteúdo de uma 

forma que se sabe que pode causar convulsões. 

 Diretriz 2.4 - Navegável: fornecer formas de ajudar os utilizadores a navegar, 

localizar conteúdos e determinar o local onde estão.  

Princípio 3: Compreensível - a informação e a utilização da interface de 

utilizador têm de ser compreensíveis. 

 Diretriz 3.1 - Legível: tornar o conteúdo textual legível e compreensível. 

 Diretriz 3.2 - Previsível: fazer com que as páginas Web apareçam e 

funcionem de forma previsível. 

 Diretriz 3.3 - Assistência na Inserção de Dados: ajudar os utilizadores a evitar 

e a corrigir os erros. 

Princípio 4: Robusto - o conteúdo deve ser suficientemente robusto para ser 

interpretado de forma viável por uma ampla variedade de agentes de utilizador, 

incluindo as tecnologias de apoio. 
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 Diretriz 4.1 - Compatível: maximizar a compatibilidade com os agentes de 

utilizador atuais e futuros, incluindo as tecnologias de apoio. 

3.4.2 DIRETRIZES DE USABILIDADE 

 Existem diferentes diretrizes de usabilidade, assim como em acessibilidade, 

sendo que neste trabalho foi feita a opção pelo HHS Guidelines. Este apesar de ser 

tratar de um documento relativamente grande, com aproximadamente 209 diretrizes 

divididas em 18 capítulos, também é um trabalho confiável e com uma facilidade 

maior de classificação de avaliações devido ao seu estilo bem distribuído e 

organizado. 

 O termo HHS é designado para as diretrizes de usabilidade, as quais foram 

criadas pelo Departamento de Saúde Humano dos Estados Unidos, juntamente com 

a Administração de Serviços Gerais daquele país (HHS, 2006). O objetivo ao 

produzir o HHS, foi identificar abordagens baseadas em pesquisas que resultem em 

sites altamente ágeis e fáceis de usar, sendo particularmente relevantes para a 

concepção de sites orientados à informação (HHS, 2006).  

 As diretrizes podem ser aplicadas em totalidade por todo o extenso universo 

de sites, sendo verificada uma ampla gama de questões de design e comunicação 

na Web, com o intuito de embasar a tomada de decisões certas já no início do 

desenvolvimento, reduzindo a possibilidade de erros que podem acontecer (HHS, 

2006). 

 Com o seu surgimento em 2003, o HHS tem sido amplamente utilizado por 

empresas e governos que visam seus sites mais usáveis. Apesar de ser um conjunto 

de diretrizes desenvolvido nos Estados Unidos, o mesmo pode ser utilizado para 

todos os lugares, por se basear na Web como um todo. Como meio de demonstrar a 

eficiência do HHS, os autores encorajam os órgãos do governo americano a usarem 

estas orientações para contribuir com uma visão centrada no cidadão e orientada a 

resultados (HHS, 2006). 

 O HHS é caracterizado de acordo comalgumas métricas, como a sua 

“importância relativa” para o sucesso de um site e a “força de evidência”. Por meio 

de designers Web, especialistas em usabilidade e pesquisadores acadêmicos, se 
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obteve tais métricas visando contribuir com o desenvolvedor para identificar quais 

diretrizes apresentam maior impacto sobre o sucesso de sua aplicação (HHS, 2006). 

3.4.2.1 HHS 

 As diretrizes HHS compõem o livro Research-Based Design & Usability 

Guidelines e formam um total de 209 diretrizes, divididas em 18 capítulos (HHS, 

2006). A seguir são listados os títulos e uma breve descrição dos mesmos, devido a 

grande extensão do documento completo: 

 Capítulo 1: Processo de Design e Avaliação - métodos e procedimentos que 

requerem uma consideração cuidadosa ao projetar e desenvolver sites. As 

mais importantes delas são apresentadas neste capítulo. 

 Capítulo 2: Otimizando a Experiência do Usuário - sites devem ser projetados 

para facilitar e incentivar a Interação Humano-Computador. Desenvolvedores 

devem fazer todos os esforços para reduzir a carga de trabalho do usuário, 

aproveitando as capacidades do computador. 

 Capítulo 3: Acessibilidade - sites devem ser projetados para assegurar que 

todos, principalmente os usuários com deficiência tenham acesso. 

Geralmente, isso significa garantir que os sites serão acessíveis por meio de 

Tecnologias Assistivas18. 

 Capítulo 4: Hardware e Software - deve se considerar todas as restrições que 

são impostas aos usuários: hardware, software e velocidade de conexão com 

a Internet. 

                                            

 

 

 
18

 Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de 

Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas 

com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão (GALVÃO FILHO, 

2009). 
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 Capítulo 5: A Página Principal - a página inicial é diferente de todas as outras 

páginas do site. A página inicial deve ser bem construída para projetar uma 

primeira impressão agradável para todos os que visitam.  

 Capítulo 6: Layout da Página - todas as páginas da Web devem ser 

estruturadas para facilitar a compreensão. Isto inclui disponibilizar os itens da 

página em uma ordem que reflete sua importância. 

 Capítulo 7: Navegação - refere-se ao método utilizado para encontrar 

informações dentro de um site. A página de navegação é usada 

principalmente para ajudar os usuários a localizarem os links para as páginas 

de destino. 

 Capítulo 8: Rolagem e Paginação - deve ser decidido, no início do processo 

de design, sendo para criar páginas longas que exigem extensa rolagem ou 

páginas mais curtas que vão exigir que os usuários movam-se com frequência 

de página para página. 

 Capítulo 9: Cabeçalhos, Títulos e Labels19 - tais fatores, se bem projetados, 

ajudam a facilitar tanto a digitalização quanto a leitura e escrita do material. 

Desenvolvedores devem se esforçar para usar títulos únicos e descritivos, 

além de usar quantos títulos necessários para permitir que os usuários 

encontrem o que estão procurando. 

 Capítulo 10: Links - deve-se garantir que as ligações são efetivamente 

utilizadas, juntamente com labels realmente ligados as suas metas, garantido 

assim o caminho correto quando um link for clicado.  

 Capítulo 11: Aparência do Texto - há várias questões relacionadas às 

características de texto que podem ajudar a garantir que um site se 

comunique efetivamente com os usuários, os mais comuns são: 

o Usar fontes familiares;  

o Usar texto preto em superfície, de alto contraste de fundos; 
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 Tradução para Labels, neste caso, seria Legendas. 
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o Usar as cores de fundo para ajudar os usuários a entenderem o 

agrupamento de informações relacionadas. 

 Capítulo 12: Listas - podem ser diferentes tipos de listas prestes em um site, 

por exemplo, pessoas, remédios, teatros ou restaurantes. Cada lista deve ser 

claramente apresentada e ter um título descritivo. Uma lista deve ser 

formatada de modo a que ela possa ser facilmente verificada. A ordem dos 

itens na lista deve ser feita para maximizar o desempenho do usuário, o que 

geralmente significa que os itens mais importantes são colocados em direção 

ao topo da lista. 

 Capítulo 13: Controles Baseados na Tela - para interagir com site, os usuários 

normalmente requerem o uso de controles baseados em tela20. Tais controles 

comumente usados incluem botões, caixas de seleção, listas suspensas e 

campos de entrada. 

 Capítulo 14: Gráficos, Imagens e Multimídia - os gráficos estão em muitas 

páginas da Web, quando usados adequadamente, os gráficos podem facilitar 

a aprendizagem. Estes não devem ter informação desnecessária que possa 

vir a confundir o usuário. 

 Capítulo 15: Escrita de Conteúdo Web - o texto não deve conter palavras 

desnecessárias. 

 Capítulo 16: Organização de Conteúdo - organizar conteúdo inclui colocar 

informações críticas21 perto do topo do site, agrupando elementos 

relacionados e garantindo que toda a informação necessária está disponível, 

sem confundir o usuário com informações desnecessárias. O conteúdo deve 

ser formatado para facilitar a compreensão. 

 Capítulo 17: Busca - todas as páginas do site devem permitir que os usuários 

realizem pesquisas, independente de onde ele esteja. Os usuários devem ser 

capazes de assumir que ambas as letras maiúsculas e minúsculas serão 
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 Também conhecidos como Widgets. 

21
 Informações com elevado grau de relevância pra o site. 
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consideradas como equivalente ao pesquisar. A capacidade de busca do site 

deve ser projetada para responder aos termos tipicamente inseridos pelos 

usuários, os usuários devem ser notificados quando houver mais de um 

recurso de pesquisa. 

 Capítulo 18: Teste de Usabilidade - há duas considerações nesse quesito: 

o A primeira é a de assegurar que o melhor método possível para que o 

teste seja utilizado. Geralmente, esse é obtido por meio de um teste 

onde os prováveis usuários interajam com os possíveis cenários. 

 A segunda consideração aponta a importância de assegurar que uma 

abordagem iterativa será utilizada. Logo em seguida são fornecidos pra os 

desenvolvedores os primeiros resultados dos testes, que por sua parte devem fazer 

as alterações necessárias e testar novamente. Geralmente, quanto mais iterações 

melhor os resultados. 

3.5  AVALIAÇÕES 

 Para avaliações de acessibilidade e usabilidade, efetivamente concretas, 

são necessários diversos conhecimentos, inúmeras disciplinas, técnicas de 

conformidade com padrões, diretrizes, além do acompanhamento por usuários finais 

durante o processo, aliados ao intuito de se produzir resultados realmente acessíveis 

e usáveis (AMARAL, 2015).  Nesta seção são apresentados os diferentes métodos 

de avaliação e ferramentas para ambos os conceitos e, por final, são expostos os 

que foram escolhidos para a inspeção dos sites administrativos da UFG-RC. 

3.5.1 AUTOMÁTICAS 

 Avaliações automáticas são de significativa valia por economizarem tempo e 

recursos humanos e financeiros, porém as ferramentas para esse procedimento 

possuem limitações, abrangendo apenas conceitos pré-definidos de uma lista de 

diretrizes referente aos padrões de acessibilidade usabilidade.De acordo com os 

problemas sujeitos a ocorrer no que tange o mau uso da acessibilidade e 

usabilidade, pode-se destacar os referentes, ao contraste de imagnes, diferenciação 
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de cor entre plano de fundo e conteúdo principal e identificação automática de 

cenário (WebAIM, 2013).  

 Segundo Amaral (2014) as avaliações automáticas podem ser relacionadas 

em três diferentes tipos: 

 Avaliação sintática - o teste analisa a estrutura sintática do conteúdo. 

 Avaliação heurística - baseada nas heurísticas de Nielsen (2007), são 

examinados a semântica do conteúdo Web, o layout , a linguagem natural e 

de marcação. 

 Análise indicativa - estima o desempenho das aplicações Web, a partir de 

métricas estatísticas e técnicas de perfis. 

3.5.2 MANUAIS 

 Apesar da facilidade oferecida por avaliadores semiautomáticos, esses não 

podem ser usados como único meio de inspeção devido às limitações que possuem. 

Assim é aconselhado que sejam utilizados apenas como meio de apoio, pois a visão 

humana é indispensável para aprimorar e validar os resultados apresentados, uma 

vez que em muitos casos, as plataformas de inspeção não conseguem diferenciar 

entre os conteúdos que respeitam ou não as diretrizes (PETRIE e KHEIR, 2007). 

 De acordo com Amaral (2014) os testes manuais também possuem três 

diferentes tipos, os quais são classificados como perfis: 

 Avaliação por leigos - são executados por leigos em contexto de 

acessibilidade e usabilidade, como também pelos autores de conteúdo para 

verificar se o teor de multimídia é efetivo e correto. 

 Avaliação por técnicos - geralmente realizada por desenvolvedores Web 

com o mínimo de conhecimento em acessibilidade e usabilidade. 

 Avaliação por especialistas - são pesquisadores com profundo 

conhecimento em interação humana com particularidades relacionadas a 

Web. 
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3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os diferentes tipos de avaliação, tanto automáticas quanto manuais, são de 

suma importância, visto que não é aconselhável o modo totalmente automático ou 

somente o manual. A primeira devido às limitações dos recursos computacionais que 

podem não abranger ou indicar os erros existentes, enquanto que a segunda, se 

torna inviável dependendo do tamanho do projeto, já que não há a ajuda de 

nenhuma ferramenta com isso têm-se um aumento no custo financeiro e humano. 

 Na Tabela 1 é possível observar as principais vantagens e desvantagens de 

se usar avaliações manuais e automáticas: 

 

TABELA1 – COMPARAÇÃO DE FERRAMENTAS  

AVALIAÇÕES 

MANUAL AUTOMÁTICA 

 PRINCIPAIS VANTAGENS  PRINCIPAIS VANTAGENS 

Avaliações rápidas  Avaliação confiável 

Custo financeiro reduzido Resultados mais concisos  

Custo humano reduzido Descrição melhor do problema 

PRINCIPAIS DESVANTAGENS PRINCIPAIS DESVANTAGENS 

Reconhecimento de erros Custo financeiro elevado 

Não é completa Custo humano elevado 

Mais sujeito a falhas Avaliação lenta 

Falso positivo 

  Falso negativo 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Pode se dizer, que uma inspeção completa e boa, referente à acessibilidade 

e usabilidade, está centrada entre os dois meios de avaliação, sendo que, em uma 

combinação bem estruturada, uma completa a outra. 

 Neste sentido, nessa monografia foram utilizados as duas, uma vez que a 

avaliação automática serviu como um investigador para encontra os possíveis 
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problemas e a manual como um verificador que confirmava a existência ou não do 

erro. 

 A seguir é seguir é apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho, bem como os passos e técnicas metodológicos 

utilizados. 
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4 METODOLOGIA  

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Neste capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada para 

nortear os estudos necessários para o desenvolvimento deste trabalho. 

 A metodologia citada descreve aspectos da teoria estudada e os passos 

para avaliação dos sites administrativos da UFG-RC, além de apontar meios de 

inspeção e desenvolvimento Web, com boas práticas de acessibilidade e 

usabilidade. 

4.2 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 Para a definição da metodologia de pesquisa foi necessário um estudo 

baseado em técnicas de metodologias científicas descritas por especialistas. 

Segundo Tartuce (2006), metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos 

métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação 

com as teorias científicas. Em geral, o método científico envolve um conjunto de 

dados iniciais e um sistema de operações, o qual pode ser comparado com um 

passo a passo que deve ser seguido para o desenvolvimento de uma pesquisa.  

 No que se refere à acessibilidade e usabilidade Web, a metodologia de 

pesquisa, utilizada nesta monografia, abrange aspectos da teoria estudada e 

posterior inspeção dos sites administrativos da UFG-RC. Para tanto foi utilizado a 

ferramenta A4U para auxiliar o desenvolvedor a inspecionar os sites, assim 

buscando identificar os níveis de acessibilidade e usabilidade. 

 O estudo da teoria foi a fase inicial da pesquisa, a qual esteve totalmente 

voltada para o entendimento dos conjuntos de recomendações do WCAG, e HHS, 

(HHS,2006), (W3C,1999), (W3C,2008). 

 A escolha por inspecionar os sites administrativos da UFG-RC se deu por 

esses serem os que possuem um público geral, permitindo que o benefício gerado 

pelo estudo atinja mais pessoas. Assim, espera-se que seja proporcionada uma 

comunicação mais efetiva entre os recursos desenvolvidos pela instituição e a 

comunidade em um todo.  
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 A partir de então, foram levantadas as aplicações capazes de avaliar 

acessibilidade e usabilidade, utilizando a ferramenta A4U, que faz bem essa função. 

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 Após pesquisas e estudos sobre os diferentes aspectos de metodologia 

científica, observou-se que para a realização deste trabalho seriam necessários 

alguns passos metodológicos. 

 Um dos tipos de pesquisa utilizado é a qualitativa, a qual não se preocupa 

com representatividade numérica. Para Minayo (2007) a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. Porém, a mesma não possui somente vantagens, pois é criticada por se 

tratar de um meio empírico, subjetivo, o qual envolve o emocional do pesquisador 

(MINAYO, 2007).   

 Este estudo também contempla a pesquisa exploratória que, segundo Gil 

(2007), pode ser classificada de diferentes modos a qual abrange distintos meios de 

análise. A pesquisa exploratória tem como foco principal proporcionar maior 

familiaridade com o problema com o intuito de torná-lo mais explícito, assim 

possibilitando a construção de hipóteses (GIL, 1989). A principal atenuante deste 

modo de pesquisa está baseada no fato do mesmo possuir uma formulação mais 

precisa, gerando hipóteses pesquisáveis para projetos posteriores que seriam, por 

exemplo, estender a inspeção a todos os sites da UFG-RC e em seguida a todos da 

UFG. 

 A verificação de sites é constituída de testes relativos à acessibilidade e 

usabilidade, os quais são meios de se colocar alguma coisa à prova, possuindo 

diversas aplicações em várias áreas, como por exemplo, nas pesquisas empíricas, 

onde são amplamente utilizados devido a necessidade da comprovação dos 

resultados. A classificação dos testes acima citados varia em padronização, aferição 

e validade, sendo este último, o escolhido para parametrizar a inspeção, objeto 

deste trabalho.  
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 O referido método é descrito por Gil (1989) como um recurso que testa 

realmente aquilo a que se propõe, sendo um procedimento que faz a validação do 

conteúdo com o intuito de mostrar que os itens inspecionados vão possuir um 

caráter representativo, considerado uma amostra do universo no qual o pesquisador 

está interessado (GIL, 1989). Esta monografia se relaciona com essa característica 

de inspeção tendo em vista que a mesma comprova, por meio de testes, se os sites 

são acessíveis e usáveis, além de validar somente uma amostra do mesmo 

indicando que tal ação representa bem o tipo de situação estudada. 

 A pesquisa de campo, a qual foi conduzida averiguando-se os sites 

administrativos da UFG-RC, é retratada por Fonseca (2002). Esta por sua vez é 

definidas como sendo caracterizada pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa como, por exemplo, pesquisa ex-post-facto, 

pesquisa-ação, pesquisa participante, dentre outras.  

 Após estabelecer alguns passos metodológicos para a condução deste 

trabalho teve-se como meta verificar quais sites apresentam problemas, a 

especificação desses bem como a sua localização na página. Tal desenvolvimento 

foi baseado nos trabalhos de Bittar (2013) e Lobato (2012). Sendo feitas análises 

sobre as metodologias de pesquisa, e retiradas partes que teriam ênfase no que 

seria necessário para o desenvolvimento desta inspeção. 

 A pesquisa e o desenvolvimento deste trabalho tiveram como apoio um PhD 

expert na área de acessibilidade e usabilidade, sendo esse o diretor da UFG-RC o 

Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar. As atividades foram realizadas em ambientes da UFG-

RC com infraestrutura adequada ao projeto que englobam o Departamento de 

Ciência da Computação, Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia (IBIOTEC) e 

o Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), coordenado pela Profa Dra. 

Luanna Lopes Lobato, PhD em Engenharia de Software, a qual pode contribuir com 

os aspectos metodológicos definidos nessa pesquisa. Além do espaço foram 

necessários também um computador com conexão a Internet, um navegador padrão 
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para todos os casos, tendo sido escolhido o Google Chrome®22 em sua versão 

43.0.2357.130 m, assim evitando a maior quantidade possível de interferências e 

imcompatibilidades no resultado final. 

4.4 FASE DE CONCEPÇÃO 

 Segundo Lobato (2012), esta fase é potencialmente importante pois envolve 

a definição de alguns passos que devem ser realizados para garantir a integridade 

do desenvolvimento de uma proposta de pesquisa.  

 Na Figura 1 são apresentados os passos metodológicos para a execução da 

inspeção utilizando a ferramenta A4U, possibilitando uma visão mais ampla do 

trabalho por ela desenvolvido. 

FIGURA 1 – PASSOS METODOLÓGICOS 

 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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 https://www.google.com/chrome/browser/desktop/ 
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 Como apresentado na Figura 1, nesta etapa do trabalho foram definidos seis 

passos para a execução do A4U, para alguns destes são gerados relatórios 

necessários à documentação do projeto desenvolvido, os quais são: 

 Escolha do site: onde se define qual site que se pretende inspecionar; 

 Criação do projeto no A4U: para que se possa continuar com a inspeção é 

necessário criar um projeto que visa organizar e providenciar a documentação 

necessária ao fim da avaliação. A inserção de dados do projeto como 

descrição, endereço, nome do projeto, os quais vão ser todos impressos no 

relatório final que é gerado pela ferramenta; 

 Inspeção direta: a ferramenta fica pré-programada para avaliar todas as 

diretrizes do WCAG 2.0; 

 Seleção de inspeções: delimita-se o que será verificado; 

 Abertura do site de inspeção: é aberta uma caixa de diálogo o qual questiona 

se o avaliador aceita que o A4U abra a página que será avaliada ao lado da 

inspeção com a finalidade de acompanhar a mesma; 

 Avaliação das diretrizes/checkpoints: é avaliado item a item do WCAG 2.0; 

 Resultados gerados: entrega de um documento referente as avaliações e as 

principais alterações necessárias, em uma página anterior a dos relatórios 

finais, dados referentes à inspeção; 

 Gráficos dos resultados: juntamente com os resultados gerados é entregue 

um gráfico de setores; 

 Relatório final: de modo detalhado e é disponibilizado um relatório com todos 

os dados já dispostos em porcentagem. 

 A partir do momento que se iniciam os testes, é perguntado se o 

desenvolvedor aceita que a ferramenta abra uma nova página para que se possa 

verificar os erros apontados juntamente com a página aberta. Os erros são 

classificados em três tipos diferentes pela ferramenta automática, sendo eles: 

 Problemas conhecidos: São problemas que foram identificados com certezas 

de serem barreiras de acessibilidade; 

 Prováveis problemas: São problemas que tem sido identificados como 

possíveis barreiras, porém requerem uma decisão humana. Provavelmente 

será preciso modificar a página para corrigir esses problemas; 
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 Potenciais problemas: São problemas que o AChecker não pode identificar, 

que requerem uma decisão humana. Pode ter que modificar sua página para 

esses problemas, mas em muitos casos apenas precisará confirmar que o 

problema descrito não está presente. 

       As diretrizes começam a serem avaliadas uma por uma, deste modo 

possibilitando que o desenvolvedor possa ver o que está sendo avaliado e, caso não 

possua conhecimento, se informe, pois as disposições gerais de cada uma se 

encontram disponíveis em todas as avaliações. 

 E, finalmente, são gerados os dados em porcentagem juntamente com os 

gráficos e relatórios, os quais descrevem o lugar, tipo e a diretriz que o problema 

fere. 

4.5 PASSOS DE PESQUISA 

 Os passos feitos para a realização deste estudo são de suma relevância 

para uma visão mais clara de como foi constituída. Eles têm o intuito de prover uma 

ordem cronológica, que será seguida a fim de que nenhum passo seja esquecido. 

 Na Figura 2 são retratados os passos que foram adotados no 

desenvolvimento desta pesquisa.  

 Os passos, anteriormente mencionados foram seguidos, tendo em vista que 

se atividades fossem realizadas fora do planejamento poderiam alterar os 

resultados, assim prejudicando a fidelidade e os resultados do estudo. 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Neste capítulo foram abordados detalhes da metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desta monografia, incluindo os meios e métodos utilizados para a 

coleta e análise de informações. 

 Também são demonstrados os passos metodológicos utilizados para a 

definição e condução do estudo, incluindo as etapas utilizadas de pesquisa 

qualitativa e exploratória, testes e pesquisa de campo. 
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FIGURA 2 – PASSOS SEGUIDOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO. 

 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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5 CONDUÇÃO DO TRABALHO 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Neste capítulo é descrito como foi realizada a condução deste trabalho, 

mostrando como foram feitas as inspeções, incluindo dados sobre as ferramentas, 

técnicas, recursos e o período de avaliação, além de apresentar telas, tabelas e 

imagens das etapas.  

 Este capítulo está dividido do seguinte modo: na seção 5.2 são descritos os 

aspectos técnicos do desenvolvimento abordado. Na seção 5.3 apresenta-se o 

desenvolvimento prático da inspeção e, por último, as considerações finais são 

exibidas na seção 5.4. 

5.2  ASPECTOS TÉCNICOS  

 Após a definição das especificações do projeto e o que seria analisado foi 

feito o estudo teórico, que por sua vez retornou diferentes técnicas de avaliação, 

definições e ferramentas para a análise da acessibilidade e usabilidade de sites. 

 A avaliação dos sites está baseada nos documentos WCAG 2.0 e HHS. 

Ambos possuem especificações e recomendações que, se seguidas em detalhes, 

produzirão sites mais acessíveis e usáveis. 

 As inspeções foram feitas utilizando um computador notebook com 

processador Intel core I5, com 4 gigabytes de memória de acesso aleatório (RAM), 

bem como o Windows 723, o link de conexão com a Web foi o da UFG-RC. As 

avaliações se iniciaram no dia 15 de abril de 2015 e se estenderam até o dia 16 de 

maio de 2015. 
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 http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7 
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5.2.1 FERRAMENTA UTILIZADA  

 Para a realização das inspeções considerou-se diferentes ferramentas 

automáticas. As utilizadas para os testes de acessibilidade foram AChecker24, 

Bobby25, Da Silva26, Hera27, Taw28 e Total Validator29. Apesar de se tratarem de 

boas ferramentas, estas fazem a avaliação de modo automático, o que pode gerar 

erros. Como exemplo dessas ferramentas, na Figura 3 é mostrada a interface inicial 

de algumas delas. 

FIGURA 3 – FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 

ACESSIBILIDADE

Fonte: próprio autor, 2015. 

                                            

 

 

 
24

 http://achecker.ca/checker/index.php 

25
 http://www.w3c.hu/talks/2006/wai_de/mate/watchfire.html 

26
 http://www.dasilva.org.br/ 

27
 http://www.sidar.org/hera/index.php 

28
 http://www.tawdis.net/ 

29
 https://www.totalvalidator.com/ 



CONDUÇÃO DO TRABALHO 

 

62 

 Tendo em vista as desvantagens do uso de uma ferramenta totalmente 

automática, viu-se a necessidade de continuar as pesquisas à procura de uma 

ferramenta que avaliasse as diretrizes de acessibilidade, porém de modo não 

exclusivamente automático, visando a obtenção uma confiança maior nos 

resultados. Para tanto, utilizou-se a ferramenta A4U, a qual está representada pela 

Figura 4. 

FIGURA 4 – FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO A4U 

 

Fonte – próprio autor, 2015. 

 Segundo Amaral (2014) a ferramenta A4U tem como principal objetivo apoiar 

os desenvolvedores de aplicações Web, com vistas a verifcarem-nas quanto às 

diversas recomendações de acessibilidade e usabilidade. Assim desenvolvendo um 

ambiente de suporte às análises de correlação entre elas, para contribuir na tomada 

de decisões do desenvolvedor, na fase de desenvolvimento e investigação de trade-

off30 sugerido por profissionais, especialistas e pesquisadores da área. Situação 

 Na ferramenta A4U a parte de inspeção de acessibilidade funciona a fim de 

produzir uma dupla verificação. O usuário cria o projeto de avaliação e ao se iniciar o 

                                            

 

 

 
30

 Trade-off  é uma expressão em inglês que define uma ocasião caracterizdo por um 

conflito na escolha de algo, comumente utilizado no meio econômico para situações de problemas em 

cadeia onde um acarreta outro, obrigando uma escolha ( AMARAL, 2014). 
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processo a ferramenta disponibiliza a opção de abrir o site em questão em outra 

página, tendo em vista facilitar a inspeção. 

 A avaliação segue a disposição das diretrizes do WCAG 2.0, assim 

avaliando a diretriz 1.1.1, referente a conteúdo não textual do princípio perceptível, 

até a última, 4.1.2, referente a nome, função e valor. 

 Durante a criação do projeto, a ferramenta faz a verificação do site junto a 

ferramenta automática AChecker 1.3, a qual devolve o resultado com os principais 

pontos de erro, juntamente com sua classificação que é baseada em 3 tipos de 

desconformidades.  

 Por exemplo, na Figura 5 é demonstrada a inspeção de um site onde 

percebe-se, na parte de baixo, as diretrizes que foram consideradas com problema e 

a sua classificação. 

 

FIGURA 5 - FUNCIONAMENTO DA A4U 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 De acordo com o que foi explanado anteriormente se torna possível que o 

avaliador considere a avaliação da diretriz possibilitando além da avaliação 

automática do AChecker, também a mesma de modo manual. Logo, pode-se dizer 

que a ferramenta tem por finalidade apontar os erros, facilitando a inspeção e 
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possibilitando que o usuário faça o necessário para realizar a mesma com exito por 

meio da ferramenta. Para registrar o erro encontrado, de modo que o mesmo seja 

computado no relatório final, é necessário que seja marcada uma das três opções 

existentes, obsrva-se também a opção por não registrá-lo. Na Figura 6 é visto um 

exemplo de como se dispõem as opções. 

 

FIGURA 6 – OPÇÕES EXISTENTES DE CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ QUE 

ESTÁ SENDO ANALISADA 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Percebe-se por meio da Figura 6 a disposição das alternativas sendo que 

após a avaliação da diretriz o avaliador marca alguma das opções que é salva 

automaticamente pela ferramenta. 

 Após as análises feitas, são gerados gráficos e relatórios de cada avaliação, 

referentes à quantidade de erros existentes, com a finalidade de demonstrar os 

resultados obtidos, reproduzido na Figura 7. 

 

FIGURA 7 – EXEMPLO DE GRÁFICO GERADO DA AVALIAÇÃO DE 

ACESSIBILIDADE 

 

Fonte: próprio autor, 2015.  

 Juntamente com o relatório, a ferramenta disponibiliza um documento que 

relata, especificadamente, quais foram os problemas encontrados, os critérios de 
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sucesso atendidos, separados por conjunto de deficiência (visual, auditiva, cognitiva 

e motora), nível de conformidade e princípios. Tais exemplos podem ser visualizados 

na Figura 8. 

FIGURA 8 – EXEMPLO DE RELATÓRIO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE 

ACESSIBILIDADE  

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 

 Como se pode observar, por meio da Figura 8, no relatório constam 

informações referentes ao final da avaliação, assim servindo como ponto de apoio 

para as conclusões e geração de dados. 
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5.3  DESENVOLVIMENTO  

 Durante o desenvolvimento do trabalho foram feitas as inspeções, as quais 

se dispõem de análise por análise das diretrizes do WCAG 2.0 em cada site relativo 

a acessibilidade e algumas verificações de usabilidade seguindo o HHS.  

 Após a inspeção e as verificações necessárias de acessibilidade foi obtida a 

Tabela 2, a qual é retratada somente parte demonstrada devido ao seu tamanho, 

tabela pode ser verificada, em sua totalidade, no Anexo B. 

 Durante as avaliações, as diretrizes foram verificadas de acordo com três 

parâmetros: está em acordo, está em desacordo e não se aplica, sendo numerados 

conforme descrito: 

 Está em desacordo recebe 1; 

 Está em acordo recebe 2; 

 Não se aplica recebe 3. 

TABELA 2 – RESULTADOS DA ESPECIFICAÇÃO COM SEUS 

RESPECTIVOS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE  

SITE /  
DIRETRIZ  

Regional ASCOM Seplanges Cercomp Depecac CGA CEAD 

1.1.1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2.1 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.2 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.4 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.5 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.6 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.7 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.8 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.9 3 3 3 3 3 3 3 

1.3.1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.2 2 2 2 2 2 2 2 

1.3.3 1 1 1 1 1 1 1 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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 A Tabela 2 contém a descrição de sete sites, verificando 13 tipos de diretriz 

os quais estão ordenados como sendo o site principal da UFG-RC, em seguida os 

demais que são Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), Planejamento e 

Gestão (SEPLANGES), Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), 

Departamento Editorial (DEPECAC), Coordenação de Graduação (CGA), 

Coordenação de educação a Distância (CEAD). 

 A avaliação segue o padrão do WCAG 2.0, que analisa diretriz por diretriz. 

Por exemplo, no site principal da Regional foram encontrados problemas com o uso 

do teclado, o que fere a diretriz 2.1.1 a qual diz que toda a funcionalidade do 

conteúdo é operável por meio de uma interface de teclado. O problema é 

representado pela Figura 9. 

FIGURA 9 –PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 2.1.1 (SITE DA UFG-RC) 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Este exemplo foi apontado como possível problema pela ferramenta 

automática, ao verificar a funcionalidade no site de forma manual, o fato do mesmo 

não atender a especificação por não percorrer toda a página. As falhas se tornaram 

reincidentes em diversos sites, sendo respeitados somente no site de concursos. 

Coforme é exibido na Figura 10. 

 Neste caso a imagem do link tem uma finalidade enquanto sua descrição 

tem outra distinta. Esse problema é considerado nível A e é imprescindível que o 

mesmo seja atendido para que seja possível fornecer pelo menos o mínimo de 

conformidade. O problema fere a diretriz 1.1.1 que diz que todo o conteúdo não 
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textual exibido ao usuário tem uma alternativa textual que serve a um propósito 

equivalente. 

FIGURA 10 – PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 1.1.1, (SITE DA UFG-

RC) 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

  

 Outro exemplo de desconformidade da diretriz 1.1.1 está presentes nos sites 

do Centro de Línguas e da Coordenação de Graduação, conforme pode ser visto na 

Figura 11. 

 Neste caso, ambas as imagens da página inicial do site não possuem a 

devida descrição nem nomeação, pois as imagens estão sendo nomeadas com o 

nome de “nova logo” em vez da descrição correta. 

 Na Figura 12 também é exposto um problema com imagens, essas são um 

ponto chave para a correta percepção informações que se queira passar ao leitor, se 

tornando indispensável que a mesma seja bem descrita para que os programas de 

leitores de tela consigam repassar o conteúdo ao usuário. 
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FIGURA 11 – PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 1.1.1, (SITE DO 

CENTRO DE LÍNGUAS). 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 

FIGURA 12 – PROBLEMA QUE DESRESPEITA DIRETRIZ 1.1.1, (SITE DA 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO). 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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 Por meio da Figura 12, percebe-se que as imagens possuem uma animação, 

a qual não é reconhecida por leiteores de tela, além de não possuir descrição da 

imagem e do conteúdo. 

 Vale ressaltar que a avaliação de certas diretrizes conforme mostrado na 

Tabela 4 do Anexo B, retornaram que alguns sites estão em desconformidade 

enquanto outros estão em relação à mesma diretriz. Por exemplo, o site da UFG-RC 

está em acordo com a diretriz 1.4.4 enquanto o do CERCOMP não. Isso está 

mostrado na Figura 13.  

 

FIGURA 13 – PROBLEMA QUE DESRESPEITA AS DIRETRIZES 1.4.3 E 1.4.4 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Analisando a Figura 13 é possível notar que o site do CERCOMP não possui 

a mesma funcionalidade de aumentar e diminuir a fonte, que diz respeito a diretriz 

1.4.4 de tamanho da fonte nem a função de intercambiamento de diferentes cores 

que diz respeito a diretriz 1.4.3 de Contraste. 

 Para a realização das avaliações de usabilidade também foi utilizada a 

mesma ferramenta A4U. A inspeção de usabilidade possui os mesmos passos da 

avaliação de acessibilidade, alterando somente sobre o documento de diretrizes que 

segue, que no caso é o HHS e que a mesma não utiliza o apoio de uma ferramenta 

automática. 
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 O desenvolvimento da avaliação de usabilidade foi restrito a poucas 

verificações visto que o grande quantidade de avaliações necessárias e quantidade 

de tempo disponível não seria suficiente, entretanto, algumas inspeções foram 

sugeridas pelo orientador do trabalho visando mostrar que existem erros do tema 

abordado nos sites da UFG-RC. Alguns exemplos das análises feitas estão 

retratadas nas Figuras 14 e 15 . 

 

FIGURA 14 – PROBLEMA ENCONTRADO NO CAPÍTULO 6  NO SITE DA UFG-RC 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Por meio da Figura 14 percebe-se uma grande quantidade de opções em 

UM único lugar, dificultando o entendimento e tornando cansativo a navegação no 

site. Esta ocorrência fere o capítulo 6 do HHS onde é definida uma diretriz 6:4, que 

descreve que esse tipo de estrutura deve ser organizada por similaridade, assim 

facilitando a compreensão e a lógica de como encontrar o que está sendo procurado 

de um modo mais fácil. 

Por intermédio do orientador deste trabalho foi informado ao setor 

responsável alguns dos problemas detectados e, em uma visita posterior e rescente 

ao site da UFG-RC, observou-se a correção dos problemas identificados com este 

trabalho, que é demonstrada na Figura 15. 

 Outro exemplo de desconformidade com o HHS é o site da Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), onde o seu menu principal não está localizado no 

centro da página. Verifica-se esse problema recorrendo à Figura 16. 
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FIGURA 15 – CORREÇÃO DO PROBLEMA ENCONTRADO NO CAPÍTULO 

6 NO SITE DA UFG-RC 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

  

FIGURA 16 – PROBLEMA NO CAPÍTULO 6 ENCONTRADO NO SITE DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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 De acordo com a diretriz 6:4 do capítulo 6 do HHS é necessário que o menu 

principal esteja no centro superior, para que o usuário possa encontrar mais 

facilmente a opção que procura. 

5.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o panorama do desenvolvimento do trabalho pronto, juntamente com 

as ferramentas e técnicas utilizadas, é perceptível que a ferramenta A4U possui um 

propósito inovador, assim permitindo avaliar acessibilidade automaticamente e 

manualmente com maior facilidade. Adicionalmente, há a contribuição com o 

desenvolvimento de avaliações de usabilidade, por disponibilizar em cada diretriz 

sua especificação e estrutura de comparação facilitando a verificação de sua 

ausência ou presença. 

 A condução das avaliações exigiu grande concentração e esforço para a 

geração de resultados confiáveis. 



 

 

6 RESULTADOS DA PESQUISA 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Neste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos por meio 

das inspeções estabelecidas para a avaliação da acessibilidade dos sites 

administrativos da UFG-RC, além de demonstrar os dados por meio de gráficos e 

análises. 

 Este capítulo está dividido do seguinte modo. Na seção 6.2 são mostrados 

os resultados das avaliações de acessibilidade dos sites, e na seção 6.3 as 

considerações finais.  

6.2 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE ACESSIBILIDADE  

 Para uma melhor explicação dos resultados e facilitar seu entendimento por 

parte do leitor, foram gerados gráficos comparativos das avaliações.   

 Percebe-se, por meio destes gráficos, que a porcentagem de erros ou de 

problemas de acessibilidade identificados nos sites é relativamente alta sendo que a 

mesma permanece assim em quase todos os sites avaliados. Isso é justificado uma 

vez que a UFG-RC possui nenhum modelo de publicação e atualmente utiliza uma 

ferramenta de publicação e criação que não possui tratamentos de erros de 

acessibilidade e usabilidade. 

 Para cada análise de um site na ferramenta A4U, é retornando três métricas 

que são: está em acordo, está em desacordo e não se aplica. Utiliza-se está em 

acordo com quando a diretriz avaliada não apresentar problemas, já para está em 

desacordo para quando for encontrado algum problema que desrespeito a diretriz 

que está sendo avaliada, e para não se aplica temos que o contéudo avaliado pela 

diretriz não está presente no site. 

 No Figura 17 são apresentados os resultados das perspectivas da avaliação 

do site da UFG-RC. 

 No gráfico na Figura 17 têm-se o montante de cada perspectiva, facilitando 

reconhecer o seu dimensionamento, além de plotar, fidedignamente, os resultados 

encontrados. 

FIGURA 17 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA UFG-RC 
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Fonte: próprio autor, 2015. 

   

 Os dados que são plotados no gráfico demonstram que a quantidade de 

quesitos em desacordo está alta, sendo aconselhado que se faça uma reformulação 

para prover um site mais acessível, pois o mesmo é o “Cartão de Visitas” da UFG-

RC na Internet. 

 Durante a avaliação do site da UFG-RC percebeu-se diversos problemas 

relativos a todos os principios do WCAG 2.0, sendo que em sua maioria os mesmos 

são causados pela falta de adeaquação da ferramenta publicadora, o Weby. 

 Foi gerado este tipo de gráfico para cada site com o intuito de demonstrar os 

pontos que necessitam de alterações. Os totais dos outros sites estão retratados 

pelas Figuras 18 a 30. 

 O site da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) tem papel ímpar 

entre os sites administrativos, pois é por meio dele que são comunicados os 

principais assuntos da UFG-RC para a comunidade acadêmica, além de 

supervisionar, produzir e corrigir qualquer material de divulgação gerado pela UFG-

RC. 

 Os números totais das avaliações do site da ASCOM são representados 

pela Figura 18. 

 Recorrendo a Figura 18 pode-se concluir de que o site da ASCOM precisa 

de uma reformulação, pois 31,1% de desacordo com as diretrizes é uma taxa alta 

para um site de tamanha importância. 

 Como exemplo, é obervado que a diretriz 1.4.5 que diz respeito das Imagens 

de Texto, não foi seguida, o que acarreta em problemas de entendimento de 
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pessoas que não conseguem de alguma forma interpretar o que a imagem passa, 

este problema e comum em quase todos os sites avaliados.  

 Recorrendo a Figura 18 pede-se concluir que o site da ASCOM precisa de 

uma reformulação, pois 32,8% de desacordo com as diretrizes é uma taxa alta para 

um site de tamanha importância. 

 

FIGURA 18 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA ASCOM 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

  

 Como os demais sites avaliados, o site do Setor de Planejamento e Gestão 

(SEPLANGES), tem como papel principal divulgar informações referentes ao 

planejamento e gestão da UFG-RC. Este, por sua vez, também apresenta diversos 

problemas, como por exemplo, estar totalmente desatualizado e possuir pouca 

informação até mesmo de sua finalidade. Tais problemas infrigem diretamente tanto 

diretrizes de acessibilidade quanto de usabilidade. 

 Na Figura 19 são apresentados os totais das perspectivas referentes ao site 

do SEPLANGES. 

Por meio do gráfico plotado na Figura 19 observa-se que o site também 

possui uma taxa alta de diretrizes que estão em desacordo, Neste sentido, além das 

citadas anteriormente, pode-se destacar as diretrizes de acessibilidade, que são 

relacionadas à acessibilidade e usabilidade, e não foram contempladas. Assim é 

necessária uma reformulação nos sites para proporcionar aspectos de acessibilidade 

e usabilidade.  
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Apesar das diretrizes não seguidas, têm-se que 34,4 está em desacordo, 

sendo este número 2 ao está em acordo, que foi de 24,6, o que demonstra uma 

baixa taixa de diretrizes em acordo. Adicionalmente, é preciso ressaltar que em 41% 

não se aplica, ou seja, não existe os quesitos que a diretriz avalia no site. 

 

FIGURA 19 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA 

SEPLANGES 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

  

 Outro site analisado foi o do Centro de Recursos Computacionais da UFG-

RC (CERCOMP) que tem como objetivo implementar, administrar, informatizar, 

manter e realizar manutenções, assessorar e capacitar para a qualquer assunto 

referente a Tecnologia da Informação na UFG-RC.Na Figura 20 é exibido o gráfico 

com os totais de cada perspectiva após as análises de cada diretriz do site do 

CERCOMP. 

 Diferentes informações são encontradas no site do CERCOMP, como, 

tutoriais de procedimentos, relatórios e avisos, os quais são acessados por quase 

toda a comunidade acadêmica. Devido à sua grande importância, torna-se 

necessário e indispensável que o mesmo seja acessível e de agradável utilização. 
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FIGURA 20 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO 

CERCOMP

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Neste sentido pode-se destacar a alta taxa de diretrizes em desacordo 

baseada nos dados da Figura 20 sendo que 32,8% estão em desacordo, 26,2% em 

acordo e 41% não se aplica. 

 Com o auxílio dos dados da Figura 20, são apresentadas as taxas de cada 

perspectiva tornando-se visível que é necessário uma reformulação do site do 

CERCOMP, pois o mesmo possui certas informações que são utilizadas por todas 

as pessoas que usam a rede da UFG-RC. 

 O site do Departamento Editorial (DEPECAC) tem como finalidade 

disseminar trabalhos que interessam ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de 

publicar editais, notícias e periódicos referentes às suas atividades. 

 Os dados encontrados ao final das análises de acessibilidade ao site do 

DEPECAC são mostrados por intermédio do gráfico na Figura 21. 

 Analisando-se o gráfico da Figura 21 nota-se que o site do DEPECAC 

também possui uma grande de erros que prejudicam e comprometem a 

acessibilidade no site. Neste caso torna-se indispensável uma reformulação do site 

pois têm-se que 34,4% das diretrizes está em desacordo, sendo que 24,6% está em 

acordo o que demonstra um numeror superior de problemas, levando a um site 

inacessível. Adicionalmente, é preciso ressaltar que em 41% das diretrizes não se 

aplicam, ou seja, não foi possível realizar sua avaliação pois não se aplicava, ou 

estava fora do escopo do site. 
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FIGURA 21 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO DEPECAC

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Outro site analisado é o do Centro de Gestão Acadêmica (CGA), o qual tem 

por objetivo divulgar as informações relacionadas aos cursos de graduação, 

funcionando como uma repartição de organização de todos os cursos da UFG-RC. 

 Na Figura 22 é apresentado o gráfico com os dados totais de cada 

perspectiva do site do CGA. 

 Interpretando o gráfico da Figura 22 entende-se que o site do CGA também 

possui uma alta taxa de diretrizes em desacordo. Apesar deste ter uma 

responsabilidade de reprodução de informações relativamente menor do que os 

demais sites, isso não o isenta de prover acessibilidade aos seus usuários. 

 

FIGURA 22 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO CGA

 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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 Neste sentido, pode-se destacar que 34,4 das diretrizes que o site deveria 

seguir estão em desacordo com o WCAG 2.0, 24,6% estão em acordo o que 

descreve uma situação nenhum pouco usável sendo que o site desrespeita diversas 

diretrizes, como por exemplo, as diretrizes 1.3.1 Informações e Relações, 1.3.3 

Características Sensoriais e a 1.4.4 Redimensionar Texto. Acrescentando, é 

necessário ressaltar que em 41% não se aplica, ou seja, não foi possível fazer essa 

análise no site, pois não continha esta função. 

  O site da Coordenação de Educação a Distância (CEAD) é responsável por 

disponibilizar informações referentes a reuniões, editais, calendários entre outros. 

Ele é importante para os usuários pelo fato de ser gestor dos cursos que são 

oferecidos a distância, os quais possuem sua maior parte de comunicação pela 

Internet. Desse modo, é essencial que o site seja acessível, visto que é uma das 

poucas formas de comunicação entre a UFG-RC e os alunos desses cursos.  

 No gráfico da Figura 23 são expressados os dados totais de cada 

perspectiva do site da CEAD. 

 

FIGURA 23 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA 

CEAD 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 

 Ao se verificar os totais demonstrados no gráfico da Figura 23, conclui-se 

que o site da CEAD alta taxa de diretrizes em desacordo 34,4 % com o WCAG 2.0, 

reitera-se que é primordial a sua reformulação sendo que apenas 24,5 % das 

diretrizes estão em acordo. Adicionalmente , é preciso ressaltar que em 41% não se 
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aplica, ou seja não foi possível fazer a análise da diretriz pois não possui a 

funcionalidade que a mesma regulamente no site. 

 O site da Coordenação Geral de Estágio (CGE) tem como principal objetivo 

divulgar informações referentes às ações de supervisão e coordenação no âmbito 

das atividades relacionadas ao estágio de alunos da UFG-RC.  O gráfico a seguir 

refere-se aos dados totais de cada perspectiva do site da CGE, conforme a Figura 

24. 

 

FIGURA 24 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CGE 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 

 Verifica-se por meio do gráfico plotado na Figura 24 que o site da CGE 

também possui uma taxa alta de diretrizes que estão em desacordo com o WCAG 

2.0, sendo que 34,4 % das diretrizes avaliadas estão em desacordo, 24,6% em 

acordo o que embasa a necessidade do site de ser reformulado para que o mesmo 

se torne mais acessível. 

 O site da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) tem como 

principal objetivo divulgar informações referentes a atas de reuniões, calendários de 

reuniões, grupos de pesquisa, entre outros.  

 O gráfico na Figura 25 aponta os dados totais de cada perspectiva do site da 

CPPG. 

 Dados os valores totais retratados na Figura 25, sendo 37,7% das diretrizes 

em desacordo e 21,3% em acordo percebe-se que o site possui uma elevada taxa 

de diretrizes que estão em desacordo com o WCAG 2.0. Com tamanha diferença se 
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torna necessário se promover uma reformulação para melhor atender os seus 

usuários. 

 

FIGURA 25 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA 

CPPG 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 O site da Coordenação de Extensão e cultura da UFG-RC (CEC) tem como 

objetivo publicar informações relativas à projetos de extensão bem como editais, 

bolsas e resultados. Adicionalmente, são também disponibilizados acontecimentos 

referentes a cultura, que em sua maior parte se refere a divulgação de eventos 

como, por exemplo, sessões de cinema, teatro, musicais, shows, entre outros. O 

gráfico, apresentando na Figura 26, contém os dados totais de cada perspectiva do 

site da CEC. 

FIGURA 26 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CEC

 

Fonte: próprio autor, 2015. 
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 Observa-se, por meio da Figura 26, que o site da CEC também apresenta 

uma taxa alta de desacordos 34,4% e 24,6% em acordo, assim sendo necessário 

sua reformulação para um site que respeite e proporcione acessibilidade. 

Adicionalemente, é preciso ressaltar quem em 41% das diretrizes não se aplic, ou 

seja, não foi possível verificar se o site respeita essa porcentagem pois o mesmo 

não possui esses recursos, por exemplo, a diretriz 1.2.1 Conteúdo só de aúdio e só 

de vídeo, não é avaliado pois neste site não se tem temáticas relacionadas a esses 

fatores. 

 O site de Concursos e Seleções tem como objetivo a divulgação de 

informações referentes a concursos e seleções promovidas pela UFG-RC, como, 

editais, datas de concursos e resultados. Este site é um do mais utilizados, pois 

disponibiliza informações que são acessadas por diversos perfis de usuários. Na 

Figura 27 é retratado o gráfico com os dados totais de cada perspectiva do site de 

Concursos e Seleções. 

 

FIGURA 27 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DE 

CONCURSOS E SELEÇÕES 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Pela análise da Figura 27 detecta-se que no site do Concurso uma grande 

quantidade de diretrizes que estão em desacordo, sendo essas 31,1% e as que 

estão em acordo 27,9%. Por causa da importância do mesmo torna-se fundamental 

que ele seja acessível. Também temos que 41% não se aplica, ou seja, não são 

passiveis de analise, pois o site não possui o conteúdo que essas diretrizes 

regulamentam. 
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 O site do Centro de Línguas é responsável pela comunicação de diversas 

informações, como, os cursos oferecidos, professores, metodologias de ensino, 

turmas de aula, calendário, monitores, além de outras referências que lhe são 

próprias.  

 A Figura 28 plota o gráfico traz os dados totais de cada perspectiva do site 

do Centro de Línguas 

 

FIGURA 28 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DO 

CENTRO DE LÍNGUAS 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Examinando a Figura 28 percebe-se que o site do Centro de Línguas 

também possui uma taxa alta de problemas 34,4%, estando em desacordo com as 

diretrizes do WCAG 2.0, por exemplo, as diretrizes 1.3.1 Informações e Relações, 

1.3.3 Cacacterísticas Sensoriais, 1.4.5 Imangens de Texto são todas 

desrespeitadas. Também ressaltando a taxa de 41% de diretrizes que não se 

aplicam, ou seja, não foi possível executar a verificação das mesmas no site pois ele 

não possui as funcionalidas que as diretrizes verificam. Por ser um site bastante 

procurado devido ter informações tanto para a comunidade acadêmica quanto 

externa se torna imprescindível que o mesmo possua acessibilidade. 

 Outro site analisado foi o da Comissão Permanente de Licitações (CPL) tem 

como objetivo informar sobre os principais procedimentos de aquisições de matérias 

e serviços, divulgando editais de licitações, formulários e o outros. 

 Na Figura 29 está exposto o gráfico com os dados totais de cada perspectiva 

do site da CPL. 
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FIGURA 29 – TOTAL DAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DO SITE DA CPL

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 Os dados do gráfico da Figura 29 do site da CPL, apontam uma grande 

quantidade de erros 34,4% que esta descriminada como em desacordo, tem-se 

também que 24,6% esta em desacordo. Completando , ´é preciso ressaltar que em 

41% não se aplica, ou seja, não foi possível fazer a verificação pois o site não possui 

essas funcionalidades. Por se tratar de um site que tem um público quase que 

exclusivamente externo, a acessibilidade do mesmo é um fator altamente 

necessário. 

 E, por final, têm-se o gráfico demonstrado na Figura 30, no qual se 

apresenta uma relação entre as avaliações. Neste é mostrado a porcentagem de 

cada um dos parâmetros analisados em todos os sites. 

 No primeiro caso, o do site principal da UFG-RC, foram encontrados 33% de 

diretrizes que apresentaram problemas, 26% daquelas que foram respeitadas e 41% 

que não se aplicam. Tais análises foram anteriormente discutidas e detalhes podem 

ser verificados no Anexo C. 
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FIGURA 30 – PERSPECTIVAS POR SITE 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após análise dos resultado, é perceptível que os erros que os 

desenvolvedores cometem se devem a falta de conhecimento das diretrizes de 

acessibilidade e usabilidade ou falta de tempo e preocupação para incorporá-las. Em 

vista disso, a implementação de um plano gestor de informação na UFG-RC se faz 

oportuno, pois, por meio de um guia os desenvolvedores e autores de publicações 

seriam instruídos para desenvolver e “alimentar” os sites da forma correta, os 

tornando-os mais acessíveis e usáveis.  

 Outro quesito observado nos sites da UFG-RC é que, apesar de serem 

desenvolvidos por uma única ferramenta antes, não seguem um padrão específico, 

sendo que uns possuem o menu ao lado esquerdo, outros no lado direito ou no 

centro superior. Alguns deles possuem uma estrutura de navegação, já outros não 

contém nem as alternativas mínimas para uso.  

 Pendências também ocorrem ao se nomear as funcionalidades de diferentes 

modos, como por exemplo, quando se refere ao meio de entrar em contato em que 

alguns chamam de “ouvidoria”, outros de “fale com a instituição”, “fale conosco”, 

dentre tantos. 
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 No próximo capítulo são apresentadas as conclusões gerais deste trabalho, 

destacando as respostas às perguntas de pesquisa e possíveis trabalhos futuros. 
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7 CONCLUSÃO 

 Acessibilidade e usabilidade Web são dois assuntos muito comentados na 

atualidade devido ao contínuo avanço tecnológico dos meios de comunicação. 

Apesar de tamanha importância, poucos desenvolvedores aplicam esses aspectos 

em seus produtos, assim gerando problema tanto para a pessoa que tem deficiência 

e quer acessar o site quanto para o dono ou responsável pelo mesmo, pois 

dependendo da finalidade do site pode haver concorrência, logo acarretando a perda 

do cliente caso o site concorrente ofereça esses aspectos de que necessita. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a acessibilidade e alguns casos de 

usabilidade dos sites administrativos da UFG-RC. Foram analisados 13 sites, sendo 

que para acessibilidade seguiu-se as recomendações das diretrizes do WCAG 2.0 e 

para usabilidade orientações do HHS. Constatou-se que nenhum dos sites está 

totalmente acessível a pessoas com algum tipo de deficiência. Assim a inspeção 

mostrou que todos os sites necessitam de reformulações para se tornarem mais 

acessíveis e usáveis. 

 Durante a condução desta análise em que foram examinados e avaliados os 

sites administrativos da UFG-RC, percebeu-se uma recorrência de erros elevada e 

concentradas em algumas diretrizes específicas, as quais despertaram a curiosidade 

de investigação. Após as pesquisas de levantamento teórico e como suposto no 

início do trabalho, descobriu-se que atualmente a UFG utiliza uma única ferramenta 

de desenvolvimento a Weby, a qual é a causadora de grande parte dos problemas, 

por possuir pré-definidas a maioria das funcionalidades que o desenvolvedor vai 

usar, logo quando as mesmas forem usadas os erros já vão estar presentes. 

 Porém nota-se que as tais inconsistências não estão presentes somente no 

Weby, mas também em diversos fatores ambientais internos e externos, como 

greves, insuficiência de pessoal, mão de obra desqualificada, treinamento 

inadequado e a falta de uma política de publicação de conteúdo. Observa-se que 

muitos erros poderiam ser tratados por quem está postando as informações. 

 De um modo sintetizado, é explicitado o legado científico deste trabalho nas 

áreas em que foram desenvolvidas pesquisas, podendo-se identificar uma 

contribuição maior para a comunidade pesquisadora de acessibilidade e usabilidade. 

Assim, foram esses os estudos feitos: 
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 Estudo teórico de Engenharia de Software focado em acessibilidade e 

usabilidade na Web, com o qual este estudo pode contribuir para que 

pesquisadores da área possam ampliar seus conhecimentos de acordo com 

as bases teóricas abordadas e descritas. 

 Investigação detalhada sobre os resultados gerados de acordo com as 

inspeções feitas nos sites, com o fim de adquirir material suficiente para uma 

investigação dos possíveis causadores dos erros encontrados. 

 Conclusão sobre a pesquisa feita e avaliação crítica do que foi desenvolvido 

para prover acessibilidade e usabilidade. 

 Assim, pode-se evidenciar o resultado positivo do trabalho UFG-RC, que 

além de cooperar para a parte humana da universidade, que são os problemas de 

adequação, também contribui empiricamente com o estado da arte, por meio dos 

resultados recolhidos a partir dos estudos. 

 Conclui-se que falhas de acessibilidade  e usabilidade nos sites da UFG-RC 

são comuns, o que prejudica tanto as pessoas com deficiência quanto as que não 

possuem e que realmente todos os sites da UFG-RC não estão acessíveis como 

também em sua maioria apresentam problemas de usabilidade.  

 A UFG-RC não respeita, apesar de ser lei, mas por ser uma instituição de 

ensino federal deveria seguir o Decreto Lei 5296, que em seu capítulo VI, relata que 

os sites de órgãos públicos na Internet devem ser acessíveis, garantindo aos mais 

diversos perfis de usuário, pleno acesso às informações disponíveis (BRASIL, 2004), 

apesar de ser lei o mesmo não é respeitado. Além das questões judiciais, a UFG-RC 

deveria demonstrar mais humanidade com seus usuários deficientes proporcionando 

mais acessibilidade. 

7.1 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE PESQUISAS  

 Na introdução foram propostas perguntas que serão respondidas com o 

intuito de concluir a linha de estudo 

 P1. Os sites administrativos da UFG-RC estão atualizados?  

 Durante as avaliações foram visitados tais sites e suas respectivas partições 

e pôde-se verificar, por meio dessas visitas, que alguns estão atualizados, por 
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exemplo o da UFG-RC, ASCOM, CERCOMP, DEPECAC, CEC, CONCURSO e 

CENTRO DE LÍNGUAS, porém os outros, como SEPLANGES, CEAD, CGA e CPL 

estão com informações antigas e poucas ou nenhuma postagem deste ano de 2015. 

 P2. Os sites administrativos da UFG-RC estão acessíveis?  

 Não, é possível concluir que os sites da UFG-RC não estão acessíveis e 

necessitam de uma reformulação pra prover tal funcionalidade. 

 P3. Os sites administrativos da UFG-RC estão com boa usabilidade?  

 Os sites administrativos da UFG-RC não possuem uma boa usabilidade, 

pois, em sua maioria são desenvolvidos de diversos modos, não seguindo nenhum 

plano ou padrão. 

 P4. Quais as possíveis causas do cenário atual?  

 Pode-se dizer que a principal causa deste cenário é a falta de padronização 

no desenvolvimento e nas postagens feitas nos sites. 

 P5. Diante do estudo feito, quais as recomendações para melhoria? 

 As principais recomendações para a melhoria são: 

1. Alterações no Weby para prover mais acessibilidade; 

2. Reformulação de todos os sites da UFG-RC; 

3. Criação de um padrão de desenvolvimento, juntamente com o 

público alvo e teoria necessária; 

4. Treinamento das pessoas responsáveis pelo site de cada 

departamento; 

5. Criação de uma central verificadora de conteúdo, que funcionaria 

como um filtro tanto para conteúdo quanto para verificar se está 

acessível e usável. 

 

7.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Como a quantidade de sites da UFG-RC é muito grande tornou-se 

dispendiosa e inviável a análise de todos eles, pois as verificações se tornariam 

muito longas demandando tempo e atenção, o qual estava curto, isto é apenas um 

semestre letivo. Portanto limitou-se a inspecionar apenas os sites administrativos, 

levando-se em consideração as diretrizes do WCAG 2.0 e HHS. 
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 Durante o desenvolvimento foram identificadas também oportunidades de 

trabalhos futuros neste projeto, tais como: 

 Avaliação dos outros sites da UFG-RC, como dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

 Criação de um projeto de pesquisa-ação que se resume em encontrar o 

problema e ao mesmo tempo corrigi-lo. 

 Avaliação dos sites da UFG-RC com público-alvo, por meio de pesquisas e 

formulários. 

 Avaliação do sistema de intranet da UFG-RC, como por exemplo, o SIGAA. 

 Extensão desta análise a todo o universo da UFG e a outras instituições de 

ensino públicas do Brasil. 
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GLOSSÁRIO  

 

Blog: é uma ferramenta Web que possibilita ao usuário faça atualizações ou 

modificações chamadas posts ou postagens, essa ferramenta geralmente é usada 

para facilitar a manutenção de informações na Web e também para assuntos mais 

específicos sendo que as sua principal característica é permitir uma maior interação 

com o leitor permitindo que ele deixe comentários sobre as postagens. 

 

Chekpoints: Pontos de checagem, sendo que neste caso seriam os resultados após 

confrontar a diretriz e sua aplicação no site que foi avaliado. 

 

TIC: Tecnologias da Informação e Comunicação é um termo utilizado por 

pesquisadores que frisam o papel da comunicação no universo da computação, 

sendo semelhante ao termo Tecnologia da Informação (TI). 

 

IHC: Interação Humano-Computador é a área da interação entre pessoas e 

computadores. São pesquisas que em sua maioria relacionam a ciência da 

computação a diferentes áreas, como artes, design, psicologia, sociologia, semiótica, 

linguística e áreas afins 

 

W3C: O World Wide Web Consortium é um consórcio internacional formado por 

empresas, órgãos governamentais e organizações independentes que visa 

desenvolver padrões para a criação e a interpretação de conteúdo da Web. 

 

WCAG: Web Content Acessibility Guidelines ou Diretrizes de Acessibilidade para 

Conteúdo Web. É um conjunto de diretrizes criados pelo W3C para auxílio na 

elaboração de conteúdo acessível, que atualmente está em sua verão 2.0 desde 

2008 sendo dividido em 61 diretrizes.  

 

WebApps: ou Aplicações Web – Designado a sistemas de informática que são 

desenvolvidos para utilização por meio de um navegador. 
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Ergonomia: é uma área relacionada ao entendimento das interações entre seres 

humanos e outros elementos de um sistema a fim de otimizar o bem-estar humano. 

E-MAG: O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico consiste em um 

conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de 

acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma 

padronizada e de fácil implementação. 

 

Braille: é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos em alto 

relevo. O deficiente visual distingue por meio do tato. A partir dos seis pontos 

relevantes, é possível fazer 63 combinações que podem representar letras simples e 

acentuadas, pontuações, números, sinais matemáticos e notas musicais. 

 

Tecnologia Assitiva: é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal 

de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida 

independente e inclusão. 

 

A4U: Ambiente de Análise de Avaliações de Acessibilidade e Usabilidade na Web é 

um projeto que objetiva colaborar com desenvolvedores, no intuito de tornar suas 

aplicações cada vez mais adequadas às necessidades gerais de seus usuários, a 

partir do contraste com critérios de acessibilidade (WCAG 2.0) e de usabilidade. 

 

Trade-Off: é uma expressão que define uma situação em que há conflito de escolha. 

Ele se caracteriza em uma ação econômica que visa à resolução de problema, mas 

acarreta outro, obrigando uma escolha. Ocorre quando se abre mão de algum bem 

ou serviço distinto para se obter outro bem ou serviço distinto. 

 

Weby: é um software gerenciador de conteúdo Web, multiportal, ou seja, pode-se 

administrar unificadamente vários sítios, inicialmente desenvolvido pela Universidade 

Federal de Goiás e liberado como Software Livre. 

 

 

 

http://www.ufg.br/
http://www.ufg.br/
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ANEXO A 

TABELA 3 – SIGLAS E URL DOS SITES AVALIADOS 

 

SIGLA SITE URL 

 

UFG-RC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS – REGIONAL CATALÃO 

 

https://www.catalao.ufg.br/ 

 

ASCOM 

 

ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL  

 

http://ascom.catalao.ufg.br/ 

 

SEPLANGES 

 

SETOR DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

 

http://seplanges.catalao.ufg.br/ 

 

CERCOMP 

 

CENTRO DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS 

 

https://www.cercomp.catalao.ufg.br/ 

 

DEPECAC 

 

 

DEPARTAMENTO EDITORIAL 

 

http://www.depecac.catalao.ufg.br/ 

 

CGA 

 

 

CENTRO DE GESTÃO 

ACADÊMICA 

 

http://cgg-cga.catalao.ufg.br/ 

 

CEAD 

 

COORDENAÇÃO DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

http://cead.catalao.ufg.br/ 

 

CGE 

 

COORDENAÇÃO GERAL DE 

ESTÁGIOS 

 

http://estagio.catalao.ufg.br/ 

 

CPPG 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

http://www.cppg.catalao.ufg.br/ 

 

CEC 

 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

E CULTURA 

 

http://www.cec.catalao.ufg.br/ 

 

- 

 

  

CONCURSOS E SELEÇÕES 

 

http://concurso.catalao.ufg.br/ 

 

CL 

 

 

CENTRO DE LÍNGUAS 

 

http://centrolinguas_letras.catalao.ufg.br/ 

 

CPL 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES 

 

http://www.cpl.catalao.ufg.br/ 
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ANEXO B 

TABELA 4 – SITE A SITE COM SEUS RESPECTIVOS PROBLEMAS DE 

ACESSIBILIDADE  

Fonte: próprio autor, 2015. 

Sites

Diretrizes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Regional ASCOM SEPLANGES CERCOMP DEPECAC Concurso
Centro de 

línguas
CPLCGA CEAD CGE CPPG CEC

1.2.8

1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.4.3

3.1.3

2.4.4

1.2.9
1.3.1
1.3.2

1.4.9
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1

2.2.3
2.2.2

1.4.5

1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.4.6
1.4.7
1.4.8

2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9

2.4.10
3.1.1
3.1.2

3.1.4

3.3.4
3.3.5
3.3.6
4.1.1
4.1.2

3.1.5
3.1.6
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3.2
3.3.3

3.3.1
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ANEXO C 

 Gráficos de perspectivas de cada diretriz de todos os sites analisados. 

FIGURA 31 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA UFG-RC 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 32 – PERSPECTIVA DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA ASCOM 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 33 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA SEPLANGES 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica – 3 
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FIGURA 34 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DO CERCOMP 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 35 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DO DEPECAC 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 36 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DO CGA 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 37 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA CEAD 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 38 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA CGE 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 39 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA CPPG 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 40 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA CEC 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 41 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DE CONCURSOS E 

SELEÇÕES 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica – 3 
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FIGURA 42 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DO CENTRO DE 

LÍNGUAS 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 
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FIGURA 43 – PERSPECTIVAS DE CADA DIRETRIZ DO SITE DA CPL 

 

Fonte: próprio autor, 2015. 

Legenda 

 Está em desacordo - 1 

 Está em acordo - 2 

 Não se aplica - 3 

 


