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RESUMO 
Este trabalho busca explorar o processo de produção de uma proposta de redesenho dos 

websites da Universidade Federal Fluminense, aliando a isso práticas de Usabilidade como 

Arquitetura da Informação, através da aplicação de pesquisas qualitativas para aferir a 

estrutura de conteúdos e o grau de usabilidade de um sítio. Também é foco deste projeto a 

definição de diretrizes que buscam nortear toda a presença online da Universidade, seja em 

portais de conteúdo, mídias sociais ou até aplicações para dispositivos móveis. 
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1) INTRODUÇÃO 

Em seus 21 anos de existência, a Internet se desenvolveu, cresceu sobrenaturalmente 

(e continua crescendo), ditou novos padrões e passou a ser a peça-chave nas tendências do 

mercado tecnológico. Segundo o Internet Live Stats, website que concentra estatísticas 

quantitativas sobre a rede, atualmente possui mais de um bilhão de websites conhecidos. 

Com a popularização da rede as pessoas comuns (além dos cientistas ou militares, 

primeiros usuários da internet) passaram a almejar seu espaço na rede, possuir visibilidade. 

Essa democratização maciça e global da Internet trouxe todos os tipos de públicos para a 

rede mundial de conexões, inclusive os designers. E, assim, os desenvolvedores e 

programadores passaram a olhar a questão visual dos websites com outros olhos. 

Conceitos como os da acessibilidade (de tornar um website navegável para pessoas 

com deficiência), os da usabilidade (estudos de meios e alternativas para deixar um site 

mais fácil e lógico de se acessar – mais usável) e as ideias de design voltado para a 

interação homem-máquina através dos sites e do design voltado para a experiência de 

navegação no website, apesar de recentes, surgiram para propagar os conhecimentos e 

ideias de alguns poucos designers com foco em uma internet melhor, mais fácil e universal.  

Porém este cuidado aos detalhes e estudos sobre a usabilidade, interface e interação 

(multiplataforma) dos websites da UFF foram relegados a um meio informatizado de se 

conseguir informação impressa ou, se muito, priorizam um design não-acessível por todos 

(sejam portadores de deficiências ou usuários móveis, por exemplo). 

 

2) OBJETIVO 

Objetivo geral 

Produzir e executar um tema para uma plataforma de gerenciamento de conteúdo 

(em inglês CMS – Content Management System) voltado para as necessidades e objetivos 

da Universidade Federal Fluminense na internet. 

 

Objetivos específicos 

- Analisar o posicionamento (verbal e gráfico-visual) do Governo Federal na internet 

através dos websites dos Ministérios, das Secretarias da Presidência da República e das 

Universidades públicas brasileiras e das Universidades particulares do Rio de Janeiro; 

- Projetar um wireframe para definir a estrutura do website e a prioridade de informações; 

- Projetar graficamente e desenvolver em linguagem de programação um tema em 

WordPress pensando nos conceitos já estudados; 
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- Verificar o grau de universalização do website através da aplicação de testes de 

usabilidade, com correção dos problemas encontrados (caso tenham); 

- Analisar os resultados dos testes e o produto final; 

 

3) JUSTIFICATIVA 

Por mais que deixada aos departamentos de Tecnologia da Informação (TI) das 

empresas (públicas ou privadas), o poder comunicacional que a Internet vem tendo no 

passado recente faz jus ao questionamento do valor que se é dado à presença digital 

principal de uma marca na Rede: seu site. 

E o design web, assim como qualquer área de conhecimento, necessita ser aplicada 

com base em estudos já feitos e casos de sucesso já existentes. Não objetivando uma 

padronização de todo o design na internet mas adoção coletiva de exemplos bem sucedidos. 

A partir dessa adoção coletiva que surgiram os atuais padrões para acessibilidade e 

consentimentos em diversas áreas do estudo da usabilidade do usuário em tempos de 

mobilidade crescente, onde checamos a tela do celular cerca de 150 vezes ao dia e onde 

quase metade dos usuários da internet possui smartphones 

(<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/articles/por-que-mobile.html>. Acesso em 21 

out. 2015). 

Projetar um site vai além de produzir uma página satisfatória e colocar textos 

produzidos há muito tempo. O conteúdo precisa ser dinâmico, acompanhar os rumos e tratar 

de tendências que guiarão a sociedade pelos próximos meses. Aproveitar este potencial em 

prol da sua marca, seja ela uma docearia de um bairro pequeno ou uma das maiores 

universidades do Brasil, torna-se um item obrigatório. 

Estudos de percepção, seja do usuário comum seja de desenvolvedores, tornam o 

conteúdo adaptável para qualquer tamanho de tela ou resolução e permitir que qualquer 

usuário da internet possa consumir o conteúdo de um website são itens que deverão sempre 

ser colocados na ponta do lápis para produzir, desde uma página, até sistemas completos 

dentro da web. 

 

4) MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

4.1) Pesquisas de Arquitetura da Informação 

 Conforme dito anteriormente, o desenvolvimento de um website envolve, além das 

questões visuais e técnicas de programação, o pensamento voltado para a Arquitetura da 

Informação. Segundo Anamaria de Moraes, o “cardsorting é uma técnica de usabilidade 
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utilizada para descobrir o modelo mental do usuário num espaço de informação. (...) 

Empregado para verificar a diferença entre o modo pelo qual os usuários inexperientes e 

experientes entendem o sistema.” (DE MORAES; SANTA ROSA, 2012, p. 64-65). 

 A metologia de pesquisa do cardsorting consiste em lançar mão de cartões com 

descrições do conteúdo das páginas de um site (seja somente a palavra-chave ou uma 

descrição extensa, o que for melhor compreendido pelo usuário) e pede-se ao pesquisado 

que disponha os cartões em grupos (pré-determinados ou não), no arranjo que for melhor 

em seu ponto de vista. 

 Através do reconhecimento de padrões nas disposições feitas por cada pesquisado, 

estrutura-se a disposição do conteúdo do site. Este teste auxilia, também, a identificar 

terminologias difíceis de serem compreendidas pelo público-alvo, identificar conteúdos de 

dificil categorização ou até informações que poderiam existir em mais de um grupo. 

 Neste projeto, desenvolveu-se uma pesquisa de cardsorting híbrido, em que o 

pesquisado poderia ou não definir nomes aos grupos aos quais categorizavam os cartões. 

 A partir dessa estrutura montada em um sistema online de testes de cardsorting, 

houve a participação de 72 pessoas. O resultado leva em consideração duas disposições: A 

porcentagem de repetição do cartão dentro do grupo (onde divide-se o número de repetições 

pelo total de participantes) e o número de repetições em si. Através destas repetições, 

entende-se que aquele conteúdo tem muita ou pouca aderência àquele grupo ao qual se 

encontra. Segundo Jakob Nielsen, especialista em usabilidade, “saber como as pessoas 

agrupam certos cartões fornece uma visão mais profunda dos seus modelos mentais do que 

o simples fato de que eles ordenaram os cartões dentro da mesma pilha.” (NIELSEN, 2005 

apud DE MORAES; SANTA ROSA, 2012). 

 Realizadas as pesquisas que definiriam a arquitetura da informação do site, a 

próxima etapa consiste na produção de wireframes (rascunhos de layout) e, posteriormente, 

a transformação desses rascunhos em um layout definitivo. 

 

4.2) Construção do layout 

 A construção da estrutura visual do site levou em consideração as suas 

múltiplas finalidades e múltiplos targets que deverá atender. Através de uma estrutura em 

blocos, classificados por cores, o usuário poderá identificar sua parte em uma leitura rápida 

pelo site. Além disso, busca-se estimular uma cultura de associação direta a algum elemento 

visual à área a qual o usuário procura no site, otimizando a navegação e direcionando 

melhor o usuário para aquilo que ele procura. 
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Em consonância com uma palheta de cores principal, que utiliza tons de azul 

(remetendo ao logotipo da UFF), complementa-se ao azul o verde (para Ensino), o roxo 

(para Pesquisa) e o cinza (para Internacional). Extensão, Institucional e Notícias utilizam 

outros tons de azul, não utilizados na escala cromática da identidade da Universidade. 

Acrescido a isso, o uso de tipografias modernas e de fácil leitura ditam o tom de facilidade 

de acesso e universalização do acesso. 

A redução de custos por escala, já dita, advém do reaproveitamento dos arquivos 

estáticos do site (como folhas de estilo e os arquivos de programação do tema) para todos 

os portais e websites, gerando melhor alocação dos recursos e da banda de rede do site. As 

folhas de estilo “foram criadas para compensar as lacunas da linguagem HTML no que diz 

respeito à configuração da página e à apresentação. (...) Graças às folhas de estilo, (...) 

basta alterar a definição das folhas de estilo num só lugar para alterar a aparência de todo 

o síte” (CCM BENCHMARK GROUP, s.d.) 

O resultado final do desenvolvimento está exposto a seguir. Demais detalhes sobre a 

composição do site e os módulos estão especificadas no Guia de Diretrizes para a 

presença online da Universidade Federal Fluminense, anexo a este documento. 

 

Além disso, o Portal Institucional contempla uma estrutura própria para os casos em 

que o site é voltado para um órgão interno (Pró-Reitoria ou Superintendência, por 

exemplo). O resultado está disponível a seguir e, também, é melhor detalhado no Guia de 

Diretrizes. 
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4.3) Resultados 

 A aferição dos resultados atingidos vem, também, através de pesquisas qualitativas, 

porém voltadas para a prática da usabilidade. Os testes de usabilidade utilizados neste 

projeto são chamados de First Click Test (Teste de Primeiro Clique em tradução liberal), 

que consiste em determinar uma ou mais tarefas para o usuário pesquisado e ele irá indicar, 

no site, através de um clique, onde ele solucionará a tarefa. 

 Esta modalidade de pesquisa foi utilizada tendo em vista a facilidade de aplicação 

(pois demandava apenas uma captura de tela de toda a página do site, sem estrutura de 

programação ou de servidores) e também foi desenvolvida de forma online através de sites 

que oferecem este serviço. Tanto na metodologia de cardsorting quanto nesta os 

pesquisados foram convidados para participar do processo de desenvolvimento do site ao 

demonstrar interesse em contribuir com as diligências. 

 A rodada de pesquisas incluiu o desenvolvimento de três tarefas (classificadas em 

Fácil, Médio e Difícil, de acordo com a dificuldade), tanto para o layout atual quanto para o 

proposto e enviadas para 24 pessoas distintas, onde 12 pessoas responderam as atividades 

no layout antigo e 12 no layout proposto. As três tarefas foram: 

 “Onde você clicaria para achar o Quadro de Horários do seu curso?” (Pergunta 

de nível Fácil); 

 “Onde você clicaria para ver sobre bolsas de auxílio ao estudante de Graduação 

(bolsas PROAES)?” (Pergunta de nível Médio); 

 “Onde você clicaria para saber a lista de ex-reitores da UFF?” (Pergunta de nível 

Difícil). 
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O resultado das tarefas demonstrou uma diferença substancial na solução das tarefas por 

parte dos pesquisados do layout proposto em relação aos pesquisados do layout atual. Estes 

desenvolveram as atividades com uma taxa de acertos inferior e demorando mais tempo 

para solucioná-las do que aqueles. 

Tarefa 
Layout Atual Layout Proposto 

Tempo Médio Acertos Tempo Médio Acertos 

Lista de ex-Reitores 36s 92% 20s 67% 

Bolsas de Auxílio 29s 25% 25s 100% 

Quadro de Horários 43,5s 33% 27,5s 67% 

 

 Ao geral, as tarefas requisitadas foram resolvidas em um tempo médio menor no 

layout novo do que em relação ao layout atual. Em contrapartida, no teste para encontrar a 

lista de ex-Reitores, a taxa de acertos foi maior na estrutura atual do que na proposta. 

Também em contraste existe a quadruplicação da taxa de acertos no teste sobre as Bolsas de 

Auxílio da PROAES na estrutura proposta sobre a estrutura atual. 

 A terceira e última leva de pesquisas consistiu em três Testes de Preferência, em 

que se pergunta ao pesquisado e a resposta está entre optar por um ou outro layout de 

website. As perguntas desenvolvidas foram: 

 “Qual layout você acha mais minimalista?”; 

 “Qual layout você acha mais amigável?”; 

 “Se você pudesse se casar com um dos dois layouts, qual seria?”. 

Por serem pesquisas que lidaram com a percepção e opinião estética de cada 

pesquisado, a análise necessita ser feita levando em conta as condicionais apresentadas. 

Desta forma, comprova-se a eficácia do layout proposto sobre o layout atual, pois é 

estatisticamente mais amigável e aceito pelo público-alvo que utiliza o site, além de ter sido 

desenvolvido, desde o princípio, com foco no usuário. 

Pergunta Layout Atual L. Proposto 

Qual layout você acha mais minimalista? 58% (7 de 12) 42% (5 de 12) 

Qual layout você acha mais amigável? 17% (2 de 12) 83% (10 de 12) 

Se você pudesse se casar com um dos dois 

layouts, qual seria? 
17% (2 de 12) 83% (10 de 12) 

 

 

5) DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 Antes de se desenvolver qualquer parte do projeto, deve-se atentar ao que precisará 

ser feito. Antes de todas as pesquisas e validações, precisa-se estabelecer diretrizes do que 
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será aceito ou não para, a partir destas diretrizes, produzir os detalhamentos (wireframes, 

layouts e o produto final) e o esqueleto (mapa do site e a arquitetura da informação). 

 A reunião deste conhecimento resultou no Guia de Diretrizes para a presença 

online da Universidade Federal Fluminense, documento que acompanha, condensa e 

instrui as tendências que nortearão toda a presença da marca UFF na internet. 

 O principal objetivo do Guia é uniformizar e estandartizar a comunicação 

institucional a médio e longo prazo. Com ele, você garante critérios mínimos que precisam 

ser atendidos de modo que o resultado e o ciclo de trabalho não sejam afetados. 

 Novidade neste Guia, o Comitê Gestor da Comunicação da UFF deverá atender os 

requisitos mínimos especificados e eles serão responsáveis por decidir quaisquer mudanças 

nas plataformas de comunicação online. O Comitê seria escolhido pelos chefes superiores 

(Pró-Reitores, Superintendententes etc.) de acordo com a disponibilidade de cada órgão. 

 Em trabalho direto com o Comitê, as Pró-Reitorias, Superintendências, Escritórios, 

Coordenações de Curso e Diretores de Faculdades/Institutos deverão elencar pessoas 

responsáveis pela manutenção e atualização de suas respectivas áreas nos portais, sítios 

eletrônicos e sistemas da UFF. Tal diretriz busca promover uma cultura de manutenção 

constante dos canais online das instituições. 

 Além do Comitê, o Guia discorre sobre orientações para o padrão editorial da 

comunicação da UFF e instruções para tradução dos websites. Todo o trabalho 

desenvolvido para o Guia deverá ser revertido em valor de marca (valor metafórico, de 

associação) para os usuários. 

  

 

6) CONSIDERAÇÕES  

Este projeto buscou, incialmente, propor uma mudança visual na estrutura do 

website da Universidade Federal Fluminense. Contudo, o trabalho expandiu-se para outras 

temáticas e tomou forma para algo além do que uma simples proposta gráfica para o online, 

ele tornou-se um planejamento estratégico que define padrões à longo prazo para toda a 

comunicação online da UFF.  

Com o crescimento exponencial das instituições públicas de ensino superior, seja em 

número de alunos, prédios ou cursos, torna-se fundamental a proposição de planejamentos e 

diretrizes que ditarão o norte a se trabalhar por meses ou anos. Este comportamento é 

comum para gestão de qualquer Universidade porém nunca foi portado para a gestão 

comunicacional de qualquer instituição. A competência e os estudos de Usabilidade 
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atravessam décadas em diversos países porém ainda engatinham em outros. A proposta, 

acima de tudo, é que este projeto sirva como mais um canal de propagação e instrução para 

novos estudantes que possuem afinidade com este tema.  

Outra conclusão, que também pode ser tirada ao fim deste projeto, é que o mesmo 

fomente boas práticas no design voltado para a web e que estimule, também, a valorização 

da Acessibilidade em websites do Poder Executivo. Cabe destacar que todo o projeto, pela 

natureza do tema, está suscetível à mudanças. Modificações estas que são naturais, pois 

lida-se com pessoas e a percepção delas está em constante mutação. Os testes aqui 

realizados, por exemplo, devem ser ocasionalmente re-aplicados a fim de que se ateste a 

eficiência da estrutura existente nos websites. Não só para aferir o já existente como para 

adições de conteúdos ou edição de conteúdos existentes. A percepção do usuário nunca será 

igual à percepção do especialista em usabilidade ou do arquiteto de informação. 

Por fim, espero que este trabalho, pensado e conduzido por meses a finco, tenha 

aplicações práticas na Universidade ou que sirva de referência para aplicações em outras 

instituições brasileiras. O importante é que seja estimulado e divulgado os conceitos e 

vantagens perceptíveis da Usabilidade e da Arquitetura de Informação em prol dos usuários 

e empresas. 
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