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RESUMO

A avaliação de desempenho é uma ferramenta fundamental para a gestão de
pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Através
dela é possível identificar a situação dos servidores em um determinado
espaço de tempo, considerando a análise do próprio servidor, dos seus pares e
de sua chefia. Na UFRN, o formulário de avaliação é aplicado anualmente e
seu preenchimento é obrigatório para os servidores técnico-administrativos em
educação e os docentes que exercem de funções administrativas. Através
desses dados, a equipe de Gestão de Pessoas pode planejar as estratégias de
desenvolvimento de pessoas, como cursos de capacitação, por exemplo,
permitindo que a instituição cresça junto com elas, contribuindo para a melhoria
dos serviços prestados. Por ser um processo importante para a gestão de
pessoas, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) identificou a
necessidade de atualizar o conjunto de formulários de avaliação de
desempenho dos servidores, buscando torná-lo mais agradável para estimular
os servidores a contribuírem com o aprimoramento do funcionamento da área
de administração e desenvolvimento de pessoal. O estudo apresentado tem
como objetivo analisar a usabilidade dos formulários de avaliação de
desempenho da UFRN, sendo o primeiro desenvolvido em 2006 e utilizado até
2015 e o segundo, criado para substituí-lo, e gerar um conjunto de sugestões
que possam contribuir para o redesign da ferramenta sob a ótica da
usabilidade. Para realizar este estudo de caráter qualitativo, foram utilizadas
duas técnicas para coletar as informações. Primeiramente, foi realizada uma
entrevista estruturada com o responsável pelo Design da Superintendência de
Informática (SINFO) e com os responsáveis pelo setor de avaliação da
PROGESP para facilitar a compreensão do quadro atual e das necessidades
de mudança. Em seguida, foram realizadas as avaliações cooperativas.
Realizada as seis sessões para a aplicação da Avaliação Cooperativa e do
Questionário de Satisfação, instrumentos utilizados para a realização desta
pesquisa, foi possível concluir que o formulário da resolução de 2015 apresenta
mais usabilidade que o seu anterior, ainda que seja um protótipo e necessite de
melhorias.
Palavras-chave: Avaliação funcional, Formulário eletrônico, Entrevista,
Avaliação cooperativa, Questionário de satisfação, SIGRH

ABSTRACT
The performance evaluation is a fundamental tool for people management at
the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). It is possible to identify
the situation of the servers in a certain period of time using it, considering the
analysis of the employee himself, his peers and his leadership. The evaluation
form is applied annually at UFRN and its completion is compulsory for technical
administrative in education and for teachers who perform administrative
functions. The people management team can plan people's development
strategies through these data, such as training courses, for example, allowing
the institution to develop with them, contributing to the improvement of the
services provided. The Pro-Rector's Office of People Management (PROGESP)
identified the need to update the employee performance evaluation forms due
to the impact of the people management process. The PROGESP tried to make
the evaluation more pleasant to encourage employees to contribute to the
improvement of personnel administration and development area. The present
study aims to analyse the usability of UFRN performance evaluation forms. The
first one was developed in 2006 and was used until 2015 when the second one
was created to replace it, and generate suggestions that may contribute to the
redesign of the tool from the point of view of usability. Two techniques were
used to collect the information to perform this qualitative study. First, a
structured interview was conducted with the responsible for the Design of the
Superintendence of Information Technology (SINFO) and with the PROGESP
evaluation department to facilitate understanding of the current situation and the
need for change. Then, Cooperative evaluations were then carried out. After
conducting the application of six Cooperative Assessment and Satisfaction
Questionnaire, instruments used in this research, it was possible to conclude
that the second resolution presents more usability than its previous one,
although it is a prototype and needs improvement.
Keywords: Functional evaluation, Electronic form, Interview, Cooperative
evaluation, Satisfaction questionnaire, SIGRH
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1 INTRODUÇÃO
A avaliação de desempenho funcional é utilizada para avaliar os servidores, no
âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Esses servidores
podem ser Técnico-Administrativos em Educação - TAE ou Docentes, que ocupam
alguma função de chefia e, dentre algumas ações de gestão de pessoas, subsidiar a
progressão por mérito na carreira dos servidores TAE. Ela foi desenhada para que os
servidores possam realizar uma autocrítica e também serem analisados por seus pares e
chefe proporcionando uma reflexão, afinal, todos devem colaborar para o bom
funcionamento da Instituição e precisam definir juntos as melhorias necessárias para tal.
Além da progressão por mérito, o processo de avaliação auxilia no levantamento
das características ou conhecimentos que estão mais carentes de atenção da instituição,
assim é possível que a equipe da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP planeje os cursos de capacitação de
acordo com as reais necessidades dos servidores, estimulando-os a buscarem aprimorar
seu desenvolvimento profissional que impactará positivamente nas suas atividades diárias
realizadas na universidade.
O Conselho Superior de Administração – CONSAD, que é o órgão superior da
UFRN com funções deliberativas, normativas e consultivas sobre matéria administrativa,
orçamentária, financeira, patrimonial e de política de recursos humanos (UFRN, 2002),
aprovou em 2006 a Resolução nº 024/2006 que dispõe sobre o sistema de avaliação de
desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes
ocupantes de funções administrativas da UFRN, cujo modelo foi utilizado até 2015. No
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, a avaliação Resolução nº
024/2006 foi nomeada de Gestão de Desempenho Humano – GDH.
Durante a vigência da avaliação aprovada em 2006, a PROGESP realizou uma
pesquisa referente ao impacto do GDH sobre os servidores da UFRN e identificou que
existia uma tendência de avaliar todos os envolvidos de forma positiva, independendo do
desempenho real do avaliado pelo fato da avaliação funcional impactar na progressão do
servidor (APÊNDICE A.2). A partir do resultado da pesquisa, a PROGESP percebeu a
necessidade de submeter a aprovação da CONSAD uma atualização no modelo de
avaliação observando os conceitos de usabilidade, interação humano-computador e
experiência e satisfação do usuário, além da atualização próprio modelo da avaliação,
buscando tornar o processo mais estimulante para os servidores da UFRN.
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O processo de avaliação GDH regido pela Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23
de novembro de 2006, foi concebido para possibilitar via sistema da UFRN uma avaliação
360º, permitindo que os servidores realizem a autoavaliação, a avaliação do chefe pelos
subordinados, a avaliação dos pares (pessoas que compõem a equipe e possuem a
mesma hierarquia) e a avaliação da equipe pelo chefe imediato, na qual, no período do
planejamento anual, fosse possível que o chefe imediato definisse quais são as atividades
da unidade de sua responsabilidade, explicitando o trabalho a ser feito, o padrão de
qualidade e a distribuição das tarefas entre as pessoas da equipe, observando as
atribuições dos cargos dos servidores já existente no sistema. Porém, segundo os
entrevistados da PROGESP foi identificado que os envolvidos no processo de avaliação
sempre respondiam os formulários de forma positiva, mas quando se verificava outros
indicadores de gestão de pessoas, como processos para pedido de remoção, de
alegações da chefia e de servidores em relação as suas chefias, o resultado da avaliação
não era condizente com a realidade, fazendo-os perceber a necessidade de aprimorar a
avaliação de desempenho dos servidores (APÊNDICE A.2).
No ano de 2015, uma nova resolução foi aprovada pelo CONSAD para modernizar
o processo de avaliação GDH, tratado pela Resolução nº 024/2006-CONSAD. Sendo
publicada a Resolução nº 040/2015-CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que define
um novo modelo de avaliação dentro do sistema de recursos humanos da UFRN, o
SIGRH. Na nova resolução, o planejamento anual realizado pela chefia imediata
permanece essencial para o processo de avaliação, sendo possível definir o que será
levado em consideração no momento de avaliação do servidor, porém, não se usa mais
as atribuições dos cargos, sendo consideradas as atividades e as metas atribuídas ao
servidor pela chefia.
Os entrevistados da PROGESP afirmaram que a criação da nova resolução alterou
a metodologia da avaliação utilizada no GDH, o que gerou mudanças significativas nos
formulários de avaliação. No GDH, eram montados através do que a chefia cadastrava no
Plano Individual de Trabalho, já no novo processo o formulário é unívoco cujas poucas
alterações consideram se o servidor ocupa ou não um cargo de gestão. Contudo, o
planejamento permanece sendo realizado pela chefia através da criação dos planos de
trabalho. Outra mudança na metodologia foi que enquanto no GDH todos os servidores se
avaliavam em todos os indicadores de desempenho, na avaliação funcional da resolução
040/2015, a avaliação 360º ocorre apenas na dimensão do comportamento e atitudes, as
demais dimensões (conhecimento, habilidades, metas e outras atividades) ficariam
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restritas a autoavaliação e a avaliação do servidor pela chefia (APÊNDICE A.2). Na Figura
1 é possível observar de forma resumida a estrutura das avaliações documentadas nas
correspondentes resoluções.
Figura 1 - Apresentação sintética das Resoluções

Fonte: Desenvolvido pela autora

Durante a vigência do GDH (de 2006 a 2015) a PROGESP adquiriu uma maior
experiência no processo de avaliação funcional, tanto que decidiu que seria o momento
dele evoluir vinculado a uma nova resolução. Na presente pesquisa, a preocupação foi
identificar, sob a ótica da usabilidade, qual a opinião dos usuários sobre os formulários do
GDH e da avaliação funcional definida pela nova resolução. É importante considerar a
importância do processo de avaliação funcional para a gestão de pessoas da instituição,
através dele é possível identificar a situação atual e para planejar as ações que levem a
instituição para onde se deseja chegar, além de mensurar se as ações aplicadas no
passado surtiram o efeito esperado no quadro de pessoas.
Neste estudo, o conjunto de formulários dos dois sistemas de avaliação de
desempenho, definidos pela PROGESP, aprovados pelo Conselho Superior e
desenvolvidos pela Superintendência de Informática - SINFO foram analisados com o
objetivo de identificar sua aceitação pelos envolvidos no processo de avaliação, a
usabilidade das interfaces dos formulários e gerar sugestões de aprimoramentos para
serem aplicadas no desenvolvimento de uma nova versão do modelo definido pela
Resolução nº 040/2015-CONSAD.
O presente trabalho foi estruturado em seis capítulos, no qual o Capítulo 1 é a
Introdução que trata de uma forma geral do conteúdo do trabalho, sobre a necessidade do
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processo de avaliação em uma instituição pública, as duas resoluções que definem o
processo de avaliação e os objetivos deste estudo.
O Capítulo 2 apresenta o processo de avaliação de desempenho dos servidores da
categoria Técnico-Administrativos em Educação – TAE e dos Docentes, que ocupam
alguma função de chefia. Explica o papel do processo e a estrutura definida pela
Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, e pela Resolução nº
040/2015-CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que substitui a primeira citada.
O Capítulo 3 aborda a usabilidade e elementos de interface de formulários
eletrônicos e, mais especificamente, os formulários do Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Humanos (SIGRH), desenvolvidos pela Superintendência de Informática SINFO da UFRN.
No Capítulo 4 encontram-se os métodos e técnicas selecionadas para o
desenvolvimento deste trabalho. São explicados os objetivos, a justificativa deste estudo,
o problema analisado, as hipóteses, os sujeitos da pesquisa, os procedimentos
metodológicos, como foi aplicado o piloto da avaliação cooperativa, junto com a aplicação
do questionário de satisfação e, por fim, as interfaces dos dois processos de avaliação da
UFRN definidos pela Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, e
pela Resolução nº 040/2015-CONSAD, de 17 de dezembro de 2015.
O Capítulo 5 apresenta os resultados levantados após a aplicação dos
procedimentos metodológicos. Da avaliação cooperativa e do questionário de satisfação,
com questões relacionadas aos formulários analisados, que contou com o apoio de seis
participantes cujo perfil era de servidores da categoria Técnico-Administrativos em
Educação – TAE ou Docentes, que ocupam alguma função de chefia.
O Capítulo 6 contempla a conclusão desta pesquisa e apresenta como resultado a
proposta de um conjunto de recomendações para o design do sistema e as considerações
finais.
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2 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO NA UFRN
Considerando que os servidores públicos são os responsáveis pelo funcionamento
da instituição pública, o uso da avaliação de desempenho como ferramenta de gestão na
administração pública é fundamental para mensurar se os servidores se sentem
motivados e reconhecidos no exercício de sua função, sendo a progressão por mérito
dentro de sua carreira uma recompensa, além da possibilidade identificar suas
deficiências e ter a possibilidade de desenvolver-se profissionalmente.
Lima (2009) informa que a avaliação de desempenho deve refletir os objetivos e
expectativas da Instituição sobre seus funcionários para mensurar os níveis de
desempenho, permitindo a implantação de mecanismos para desenvolvê-los, com o
objetivo de aumentar a produtividade dos envolvidos. A definição da avaliação de
desempenho, de acordo com Dolan e Schuler (1987) apud Lima (2009), é “um sistema
estruturado de medir, avaliar e influenciar os atributos relacionados com o trabalho, os
comportamentos e os resultados obtidos por um trabalhador, com vista a descobrir em
que nível, nesse momento, ele se encontra quanto à sua performance no trabalho”.
(LIMA, 2009, p. 3)
Para o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI de 2010 a 2019 da UFRN
(2010), a avaliação de desempenho “consiste no estabelecimento de planos setoriais e
individuais de trabalho com padrões quantitativos e qualitativos de desempenho, sobre os
quais os agentes do processo de trabalho emitem conceitos valorados que servirão de
referência para a progressão funcional e também para medidas corretivas”. (PDI 20102019, 2010, p. 79)
Através de um processo de avaliação de desempenho é possível refletir sobre as
características

pessoais

necessárias

para

a

execução

das

atividades

diárias,

considerando quais são naturais ao servidor avaliado e quais precisam ser desenvolvidas
ou aprimoradas através de intervenções, como exemplo por meio de capacitações
oferecidas pela instituição. Sendo assim, as informações levantadas pelo processo de
avaliação devem apoiar a equipe de gestão de pessoas a definir um processo de
desenvolvimento de pessoal para que as lacunas mais frequentes possam ser
trabalhadas e aprimoradas.
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2.1 O PAPEL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE TAE
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõem sobre a estruturação do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - TAE, em seu
parágrafo 2º do art.10 trata da progressão por mérito profissional desde que o servidor
apresente resultado determinado no programa de avaliação de desempenho, definido no
plano de desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal de Ensino. (BRASIL.
Lei nº 11.091, de 12 de Janeiro de 2005). Vislumbrando o atendimento do instrumento
legal supracitado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, através da
Superintendência de Informática – SINFO, desenvolveu dentro do Sistema Integrado de
Gestão de Recursos Humanos - SIGRH o módulo de avaliação funcional.
As principais características do processo de avaliação adotada pela UFRN foram
aprovadas pelo Conselho Superior de Administração - CONSAD e estão descritas na
Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que denomina o
programa de avaliação de desempenho como Gestão do Desempenho Humano - GDH
que tem por objetivo geral “aprimorar o desempenho laboral, visando o aperfeiçoamento
da gestão dos recursos humanos e o desenvolvimento institucional da UFRN”. (UFRN.
Resolução nº 024/2006-CONSAD)
No ano de 2015, a UFRN definiu como Política de Gestão no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI (PDI 2010-2019) a “qualificação da gestão acadêmica
e administrativa em todos os níveis com foco na capacitação dos recursos humanos, na
utilização dos sistemas de informação e no processo de planejamento e avaliação.” (PDI
2010-2019, 2010, p. 63). Então, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas junto com a
Superintendência de Informática da UFRN trabalharam para atualizar a avaliação de
desempenho adotada pela referida instituição. Então, em 17 de dezembro de 2015, foi
aprovada a Resolução nº 040/2015-CONSAD e o SIGRH foi atualizado com o modelo
reestruturado.
De acordo com o Parágrafo Segundo do Art.2º da Resolução nº 040/2015CONSAD, o sistema de avaliação de desempenho tem como objetivos específicos,
“identificar os aspectos do trabalho que facilitam ou dificultam o desempenho do servidor,
facilitar o relacionamento interpessoal nas equipes, promover a participação do servidor
no planejamento e execução das ações do setor ou unidade em que se encontra lotado,
contribuir para o levantamento das necessidades de capacitação e subsidiar as
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progressões funcionais por mérito com base nos resultados objetivos do desempenho,
dentre outros”. (UFRN. Resolução nº 040/2015-CONSAD)
Os dados levantados através da avaliação possibilitam que PROGESP/UFRN
tenha indicadores que apontem a situação atual e que auxiliem a equipe no planejamento
de novas estratégias de desenvolvimento de gestão de pessoas, na análise das ações
aplicadas e do seu impacto. Já os servidores são beneficiados pela progressão funcional
e pelos cursos de capacitações disponíveis que estarão adequados às necessidades mais
frequentes.

2.2 A ESTRUTURA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA UFRN
A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão utilizada pela UFRN para
identificar os aspectos de trabalho que impactam no desempenho das pessoas. O
servidor é avaliado pelo que foi definido pela chefia na etapa de planejamento. Nesta
etapa, segundo a Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, o chefe
define para cada atividade os padrões de qualidade, permitindo que seja possível
mensurar como cada atividade foi executada e para a Resolução nº 040/2015-CONSAD,
de 17 de dezembro de 2015, a etapa de planejamento é mais simplificada, envolvendo as
atribuições das unidades (definidas pela chefia no sistema SIGAdmin), as atividades
executadas para cada tipo de processo (que são definidas no sistema no Módulo
Protocolo do SIPAC) e metas da unidade que o servidor deverá apoiar em seu
desenvolvimento.
A avaliação GDH definida pela Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de
novembro de 2006 utiliza como base as atribuições dos cargos para avaliar o servidor.
As atribuições dos cargos não estão em Resolução, mas foram elaboradas pela
FASUBRA para a proposta inicial que começou a ser discutida em 2004 e
terminou no PCCTAE (nosso Plano de carreira atual).
Na Lei da carreira (11.091/2005), não existe anexo para a descrição dos cargos,
então, passamos a usar aquele anterior. Como não é legitimado por nenhum
dispositivo legal, o MEC lança uma Portaria sempre que abre concurso, com a
descrição dos cargos que serão colocados nos editais.
De qualquer forma, esta descrição que usamos é bem aceita em âmbito nacional
pelas Universidades e também pelo Ministério. (COSTA, 2010)

A Resolução nº 024/2006-CONSAD define que o período de análise da Gestão do
Desempenho Humano - GDH é de 12 (doze) meses de cada ano civil e o processo de
avaliação é desenvolvido em quatro etapas:
 Planejamento, estabelecimento
desempenho esperados;

de

plano

de

trabalho

e

padrões

de
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 Acompanhamento, processo de acompanhamento gerencial do desempenho;
 Registro, análise do desempenho apresentado no período e registro em
formulários próprios e;
 Validação, discussão dos registros e revisão do plano de trabalho. (UFRN.

Resolução nº 024/2006-CONSAD)
Todo o processo da avaliação funcional dos servidores da UFRN pode ser melhor
visualizado através da Figura 2. Na etapa de registro, de uma forma geral, os servidores
Técnico-Administrativos em Educação - TAE sem exercício de função administrativa
devem realizar a autoavaliação, avaliar sua chefia imediata e os membros de sua equipe
de trabalho, já os servidores com exercício de função administrativa imediata,
preencherão a autoavaliação, avaliar seus pares (chefias da mesma linha hierárquica da
sua Unidade) e os membros da sua equipe de trabalho (colaboradores) e serão avaliados
pelo gestor (chefia intermediária).
Segundo o art. 10 da Resolução nº 024/2006-CONSAD, “o desempenho individual
dos servidores é avaliado mediante a valoração de indicadores, diferenciados segundo a
sua atuação”. Para os servidores TAE sem exercício de função administrativa são:
“conhecimento das técnicas necessárias ao desempenho de suas atividades; aplicação
adequada das técnicas necessárias à realização das suas atividades; responsabilidade no
exercício do cargo público; atitude cooperativa em relação à equipe; iniciativa para
resolução de problemas; e resultado geral do trabalho, considerando quantidade,
qualidade e prazos”. No caso dos servidores com função administrativa, os indicadores
são: “domínio dos objetivos e das metas institucionais e da unidade sob sua gestão;
domínio do processo de trabalho desenvolvido na unidade sob sua gestão; planejamento
das ações a serem propostas no âmbito de sua gestão; gerenciamento dos recursos
(humanos, materiais e financeiros) alocados na unidade sob sua gestão; coordenação de
equipes de trabalho localizadas na unidade sob sua gestão; e tomada de decisões para o
alcance dos objetivos da unidade”. (UFRN. Resolução nº 024/2006-CONSAD)
Assim como a Gestão do Desempenho Humano - GDH, o sistema de avaliação de
desempenho reestruturado pela Resolução nº 040/2015-CONSAD é anual, de
preenchimento

obrigatório

e

mantêm

as

quatro

etapas

de

Planejamento,

Acompanhamento, Registro e Validação, além dos mesmos indicadores. No Registro, os
servidores TAES sem exercício de função administrativa devem realizar a autoavaliação,
avaliar sua chefia imediata e avaliar seus pares de sua equipe de trabalho (apenas no
tocante aos comportamentos e atitudes), os servidores com exercício de função de gestão
realizarão a autoavaliação e avaliarão os membros da sua equipe de trabalho e será
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avaliado pelo gestor (chefia intermediária). Além da avaliação funcional é previsto pela
resolução o formulário de Avaliação Institucional e o de Avaliação do Usuário, porém, a
princípio apenas a Avaliação Institucional entrou no desenvolvimento. (UFRN. Resolução
nº 040/2015-CONSAD)
Figura 2 - Fluxo do processo da avaliação funcional da UFRN

Fonte: Desenvolvido pela autora
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3 USABILIDADE EM FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS
Cada pessoa envolvida no desenvolvimento e uso de uma ferramenta pode
perceber o sistema de forma distinta, assim, um mesmo sistema pode ser interpretado por
vários pontos de vista, afirmam Barbosa e Silva (2010, p.7). Sendo assim, para o
desenvolvimento da tecnologia, é um desafio importante considerar os principais atores e
articular suas diferentes percepções com o objetivo de tornar a ferramenta estimulante e
agradável para o usuário final, além de coletar as informações necessárias para o apoio
ao trabalho de gestão.
Utilizando

seu

conhecimento

adquirido

através

de

pesquisas

sobre

o

comportamento humano e o aplicando ao design, Norman (2006, p.79) resume os
princípios do bom design que devem ser observados para evitar que o usuário execute a
ação pretendida com alguma dificuldade ou esforço. São eles:
 Visibilidade. Ao olhar, o usuário pode definir o estado do artefato e as
alternativas de ação.
 Um bom modelo conceitual. Um designer fornece um bom modelo conceitual
para o usuário, com consistência na apresentação de operações e resultados, e
um sistema coerente e consistente de imagens.
 Bons mapeamentos. É possível determinar os relacionamentos entre as ações
e os resultados, entre os controles e seus efeitos, entre o estado do sistema e o
que é visível.
 Feedback. O usuário recebe pleno e contínuo retorno de informações sobre o
resultado das ações. (NORMAN, 2006)

Ao considerar a diversidade de pessoas que usarão o sistema, poderemos evitar o
que Norman (2006, p.67) chamou de desamparo aprendido ou assimilado, na qual as
pessoas adquirem um sentimento de frustração e incapacidade de realizar determinada
tarefa por causa de numerosas experiências de fracasso ao executá-la. Embora,
possivelmente, o problema não seja do indivíduo e sim de um design mal concebido e
com diversos vícios, tais como modelos mentais errôneos ou baixo nível de feedback.
Rogers, Sharp e Preece (2013) alertam que não se pode projetar uma experiência de
usuário, mas é necessário considerar características que torne a interação entre o usuário
e o projeto melhor. Santa Rosa e Moraes (2008, p.126) também explicam sobre as
diferenças entre os usuários e projetistas e por isso, não aconselham que os projetistas
tentem fazer o papel de usuário, já que o objetivo deve ser atender a conveniência e as
necessidades do público-alvo.
No texto supracitado, Norman (2006) nos alerta sobre os sentimentos negativos
que algumas experiências podem causar no usuário, já Nielsen e Loranger (2007)
defendem que as ferramentas web fazem parte da rotina das pessoas, que elas estão
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menos tolerantes a sites complexos ou falhos, portanto os formulários precisam ser bem
desenvolvidos e de fácil acesso, caso contrário, elas simplesmente não os utilizarão.
Assim, tanto os usuários quanto a interface sofrem os efeitos negativos pela falta de
usabilidade. Lembrando que a interface é qualquer ferramenta que auxilia o homem na
execução de uma tarefa.
A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo.
Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a
usar 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. Se as pessoas não
puderem ou não utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir.

(NIELSEN e LORANGER, 2007, p. xvi)
Shneiderman (1998, p.74) nos apresenta as oito regras de ouro do design de
interfaces, são princípios que foram derivados heuristicamente de experiências, precisam
de validação e refinamento, mas podem ser aplicados na maioria dos sistema interativos.
 Esforce-se para ter consistência. É a regra mais violada e
consiste em manter um padrão nos menus, nas cores, no layout, nas
mensagens ao usuário que devem ser compreensíveis e limitadas.
 Habilitar atalhos para usuários frequentes. Com a frequência do
uso da ferramenta, usuários mais experientes buscam atalhos ou
formas de agilizar seu acesso.
 Oferecer um feedback informativo. Para cada ação do usuário o
sistema deve apresentar um feedback.
 Diálogos que indiquem término da ação. A ferramenta deve ter
atividades organizadas de forma sequenciada, com início e fim, e o
sistema deve apresentar um feedback quando um ciclo de atividades
for finalizado.
 Oferecer prevenção e tratamento dos erros. A ferramenta deve
ser desenhada para evitar erros graves, caso o usuário cometa
algum erro, a ferramenta deve apresentar uma mensagem
orientando-o a corrigir.
 Fácil permissão e reversão da ação. Sempre que possível, ações
devem ser reversíveis. Assim, um usuário ficará menos ansioso
sabendo que qualquer erro pode ser desfeito.
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 Suporte para controle. Usuários experientes desejam ajustar o
sistema e que ele responda as suas ações, deixando-o com a
sensação de dominar a ferramenta.
 Reduzir carga da memória. O sistema deve apresentar as
informações necessárias para seu uso, evitando o esforço do
usuário em recordar de códigos ou sequências. (SHNEIDERMAN,
1998)
Quando a Internet começou a se popularizar, a maioria das páginas eram
desenvolvidas com cores vibrantes, sobrecarregado de multimídias e com usabilidade
reduzida, pouco considerando o público alvo e suas necessidades, mas com o
amadurecimento dos desenvolvedores e dos serviços web, foi se percebendo que
formulários mal elaborados ou extensos comprometiam a satisfação do usuário e
resultavam no abandono da ferramenta. Santa Rosa e Moraes (2006) apontam que a
dificuldade de navegação, sobretudo, no preenchimento dos formulários, pode gerar
insatisfação e acarretar a desistência da realização da tarefa.
Se faz necessário ter uma visão geral do funcionamento do corpo e mente humana
para aplicar o design nos formulários virtuais de forma mais satisfatória. Fonseca,
Campos e Gonçalves (2012) nos informam que, numa analogia com os periféricos dos
computadores, as pessoas trocam informações com o meio externo através de
mecanismos de recepção e emissão de informação. Temos como exemplo, a visão que
funciona como um sensor de entrada de informação e que pode sofrer ruído pela ilusão
de ótica, outro exemplo é a resposta após o estímulo de entrada da informação, que pode
ser a necessidade de clicar em algum botão, sendo necessário considerar que a área do
botão não deve ser muito pequena, para evitar dificuldades ao se tentar selecionar com o
apoio do mouse.
Whitenton (2016) alega que quando os formulários seguem as diretrizes de
usabilidade o usuário o conclui mais rapidamente e a chance de desistência no envio é
reduzida. Ela também lista dez melhores práticas para criar um formulário que, segundo
ela, são: I. Manter o formulário curto, eliminando campos desnecessários; II. Deixar os
campos e os rótulos próximos para evitar ambiguidade, além de agrupar campos que
tratem de um mesmo tema; III. Apresentar os campos em uma única coluna para que o
usuário compreenda o fluxo de resposta como vertical; IV. Liste as informações na
sequência lógica e permitir que ele possa seguir com uso da tecla Tab do teclado; V.
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Evitar o uso do placeholder text porque ele pode provocar alguns problemas de
usabilidade, quando ele substitui os rótulos (label) dos campos, por exemplo; VI. Os
campos de entrada de texto devem possuir o tamanho aproximado do valor da entrada;
VII. Informar quais campos são obrigatórios e quais são opcionais; VIII. Caso haja algum
requisito, informar para o usuário qual o formato da informação para o campo; IX. Evitar
botões de reset, no qual o usuário possa excluir tudo o que fez de forma acidental; X.
Apresentar de forma destacada as mensagens de erro, elas precisam ser claras e
visíveis.
A importância de tornar a ferramenta agradável e estimulante para o usuário é
percebida pela popularização dos estudos desenvolvidos na área de design, interação
humano-computador e usabilidade. A cada dia que passa, os usuários se tornam mais
exigentes e as ferramentas, independente de pertencerem a instituições públicas ou
privadas, precisam acompanhar as necessidades do seu público-alvo e buscar sempre
oferecer seus serviços da melhor forma possível.

3.1 FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS DO SIGRH
Antes de fazer parte do SIGRH, o processo de avaliação de desempenho dos
servidores era aplicado através de formulários de papel, no qual, para cada pergunta já
existia uma escala pré-definida, num formato de questionário com respostas objetivas.
Nas duas avaliações funcionais esse modelo de pergunta e resposta pré-definida
permanece, por isso, podemos afirmar que o estilo de interação das avaliações funcionais
são Formulários. Através da Figura 3 é possível observar que, em fevereiro de 2016, a
UFRN possuía mais de 3.000 servidores TAE ativos, público alvo da ferramenta,
considerando as diversas possibilidades de faixa etária, sexo, formação e necessidades
especiais individuais. Sendo assim, é necessário considerar esse universo de pessoas e
suas peculiaridades ao se desenvolver funcionalidades no SIGRH, principalmente algo
que exige a participação e envolvimento de todos os servidores da instituição.
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Figura 3 - Relatório de técnico-administrativos por faixa etária e sexo

Fonte: SIGRH (2016)

Buscando melhorar a usabilidade dos formulários, Turner (2011) sugere que seu
design seja enxuto, apresentando apenas o que é necessário, que os questionamentos
sejam claros e possíveis de responder e que, para facilitar a compreensão, a forma siga
os padrões já consolidados. Já para o layout do formulário, Tuner (2011) orienta que as
formas complexas devem ser divididas em partes mais simples, que o usuário possa ver o
progresso, identificando as etapas vencidas e as que ainda precisa percorrer e se houver
a possibilidade de revelar as opções do formulário vinculadas a outras, fazê-lo
progressivamente e apenas se houver necessidade.
Miller e Jarrett (2001) recomendam que se evite a utilização de elementos muito
distintos, porque podem confundir o usuário, o uso de textos curtos, de leitura clara e que
se busque apresentar os itens em ordem natural, como ordem alfabética, por exemplo.
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Miller e Jarrett (2001), Santa Rosa e Moraes (2006) e Eguiluz [sem ano] informam
que, para o front-end, existem elementos de formulário para se obter respostas para as
perguntas e nos listam os seguintes:
Drop-down: é um elemento que ocupa pouco espaço na interface porque oculta as
opções, assim, o usuário precisa clicar na caixa para poder ver os itens disponíveis. Pode
ou não apresentar barra de rolagem, permitindo o uso do teclado para filtrar os itens que
iniciam com a letra selecionada e, de forma geral, apenas uma opção pode ser
selecionada.
Figura 4 - Drop-down box

Fonte: SIGRH (2016)

Radio button: apresenta uma lista de opções excludentes entre si, permitindo que
apenas uma seja selecionada. Normalmente, quando uma opção é selecionada, nenhuma
outra fica marcada. Algumas vezes, apenas a rotulagem do questionário não é suficiente
para que o usuário entenda o que se deseja dele, então, é necessário apresentar as
opções disponíveis.
Figura 5 - Radio button

Fonte: SIGRH (2016)

Check box: é visualmente semelhante ao Radio button, apresenta uma lista de
itens e permite que o usuário selecione uma ou mais opções. Quando existem poucas
opções o radio buttom ou o check box são melhores que o drop-down box, pois os itens
ficam expostos, sem necessidade de clicar no elemento para ter acesso as opções,
porém, ocupam mais espaço na tela.
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Figura 6 - Check box

Fonte: SIGRH (2016)

Type-in box: também conhecido como text input e text area, é uma caixa de texto
usada quando se deseja que o usuário desenvolva uma informação textual, indicado para
coletar informações pessoais como nome, endereço são tão bem conhecidos que é mais
fácil e natural digitá-los no type-in box, em alguns casos pode-se exigir uma formatação
do dado que será cadastrado. Caso exista a chance da informação ser registrada de
forma incorreta, o melhor é evitar o uso da livre escrita.
Figura 7 - Type-in box

Fonte: SIGRH (2016)

Campo oculto: sua principal função é apresentar um feedback ao usuário,
retornando uma mensagem ou aviso, permitindo que se tenha algum retorno do sistema
sobre o formulário, como a falta de preenchimento de um campo, por exemplo.
Figura 8 - Campo oculto

Fonte: SIGRH (2016)

Hyperlink: auxilia na oferta de uma rota fácil para outra página de interesse. Dessa
forma é possível se deslocar de forma rápida pelo link disponível na página, como
retornar para a página inicial do sistema, por exemplo.
Figura 9 - Hyperlink

Fonte: SIGRH (2016)
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Na elaboração de um formulário, se faz necessário o uso de alguns componentes
que auxiliarão na interação, além dos citados acima, como o Label é utilizado para
descrever os componentes de uma interface, rotulando-os e o Button, ao ser selecionado,
executa uma ação definida no código do back-end da interface. Santa Rosa e Moraes
(2006) afirmam ainda que a rotulagem dos campos tem papel fundamental no
entendimento e correto preenchimento do formulário pelo usuário, por isso deve ser
realizada com base em pesquisas sobre a compreensão do público alvo sobre o assunto.
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS
4.1 OBJETIVO
Considerando que o processo de avaliação funcional é de grande importância para
que a equipe de gestão de pessoas possa identificar a situação atual do quadro de
servidores da instituição para poder elaborar o plano de desenvolvimento de pessoas, o
objetivo da pesquisa é avaliar a usabilidade das interfaces dos formulários de avaliação
de desempenho da Resolução nº 024/2006-CONSAD (GDH) e da Resolução nº
040/2015-CONSAD e identificar a aceitação pelos servidores. Como consequência desta
avaliação, foi gerado um conjunto de sugestões que possam contribuir para o redesign da
ferramenta sob a ótica da usabilidade, buscando torná-la mais estimulante, agradável,
fácil de usar e intuitiva para os usuários. Por conseguinte, estas proposições buscam
melhorar a qualidade das informações levantadas através da aplicação do processo de
avaliação funcional para apoiar nas decisões para o desenvolvimento das estratégias de
gestão de pessoas.

4.2 JUSTIFICATIVA
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UFRN (2010),
sobre o Corpo Técnico-Administrativo, a UFRN “realiza política de promoção formadora
de pessoal especializado na gestão universitária” “associada às práticas de qualificação,
de socialização organizacional e de avaliação de desempenho”, assim, essa política
“implica na formação de servidores capazes de contribuir para a modernização da gestão
universitária e de apoiar a consecução dos objetivos institucionais”, sendo a avaliação de
desempenho necessária para acompanhar o impacto da política na gestão de pessoas.
(PDI 2010-2019, 2010, p.79)
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é uma ferramenta
organizacional e define como missão da TI como “apoiar as atividades acadêmicas e
administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a partir dos sistemas de
gestão e infraestrutura de tecnologia da informação atualizados e disponíveis aos
usuários.” (PDTI 2016-2017, p.27). Norteado pelo PDI, o PDTI guia a área da TI
mantendo-a alinhada aos objetivos estratégicos da UFRN, determinando como um dos
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objetivos da TI o aperfeiçoamento dos Sistemas Integrados de Gestão de acordo com as
necessidades decisórias dos seus usuários e às novas atualizações tecnológicas e legais.
A presente pesquisa contribui para a compreensão da necessidade da aplicação
dos conceitos de usabilidade e interação humano-computador na etapa de levantamento
dos requisitos, no qual são definidas as necessidades do sistema e como as informações
devem ser apresentadas na tela. Além de sugerir aprimoramentos para o formulário de
avaliação de desempenho, buscando deixar a ferramenta eficiente, fácil de usar e com
boa aceitação entre os usuários.

4.3 PROBLEMA
A avaliação de desempenho dos servidores é fundamental para que, através dos
critérios definidos pela equipe de Gestão de Pessoas, seja possível mensurar, em um
determinado momento, como os servidores da instituição estão, quais suas principais
fragilidades e, de acordo com os resultados, poder planejar as políticas de
desenvolvimento de pessoas mais adequadas. Assim, a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte deve avaliar o desempenho dos seus servidores técnico-administrativos
em educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas periodicamente e a
ferramenta utilizada para realizar tal avaliação é o SIGRH.
Os entrevistados da PROGESP informam que houve uma pesquisa sobre a
avaliação GDH cujo resultado foi que os envolvidos no processo de avaliação tinham um
vício de responder os formulários de forma sempre positiva, fazendo com que todos
fossem sempre bem avaliados. Isso não seria um problema se a PROGESP não tivesse
uma série de dados relativos à gestão de pessoas que mostravam que alguns servidores
que foram bem avaliados de fato tinham desempenho abaixo do esperado. Alguns dos
dados utilizados para confrontar as informações da avaliação foram os números de
processos para pedido de remoção, de alegações da chefia e de servidores em relação
as suas chefias, assim, chegaram à conclusão de que os resultados levantados através
do processo de avaliação estavam viciados e não apresentavam a realidade cotidiana de
trabalho na instituição (APÊNDICE A.2).
De acordo com os entrevistados da PROGESP, buscando aprimorar o processo de
avaliação funcional, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas junto com a Superintendência
de Informática trabalharam no desenvolvimento de um novo formulário para tornar a
avaliação definida pela Resolução nº 040/2015-CONSAD mais atrativa, simples e
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eficiente. Porém, após a implementação no SIGRH, o formulário da nova resolução não
passou por nenhum processo de validação e através deste estudo foi possível pontuar
algumas sugestões de aprimoramento da ferramenta.

4.4 HIPÓTESE
Na alteração dos formulários de avaliação funcional GDH, definida pela Resolução
nº 024/2006-CONSAD, para a definida pela Resolução nº 040/2015-CONSAD houve a
participação de especialistas em design no momento de determinar como as telas
deveriam ser apresentadas para os usuários, levando em consideração os princípios da
usabilidade e da interação humano-computador. Assim, com o envolvimento dos
especialistas em design, definiu-se como hipótese para a presente pesquisa: H1) o
formulário de avaliação da resolução mais recente é mais agradável e intuitivo do que o
formulário do GDH.

4.5 SUJEITOS DA PESQUISA
O acesso ao SIGRH é realizado através de autenticação por login e senha e o
sistema identifica as permissões de acesso através de atribuições de papéis. As de gestor
(acessos realizados pelo menu de módulos do sistema e restritos ao RH) são atribuídas
manualmente pela equipe de Suporte aos Sistemas da SINFO no SIGAdmin, por meio de
solicitação via abertura de chamado no sistema.
Já o acesso ao Portal do Servidor é dado automaticamente pelo sistema quando
ele identifica que uma pessoa cadastrada é servidor. Ainda pelo Portal do Servidor é
possível gerenciar as informações de uma unidade, quando se tem responsabilidade por
ela (chefe), podendo ser atribuída manualmente pelo RH, formalizado através de portaria,
ou automaticamente, quando o sistema é alimentado pelas informações da Fita Espelho,
disponibilizada mensalmente pelo SIAPENet.
Levando em consideração os perfis de acesso, delimitou-se uma amostra por
conveniência que abrangeu os seguintes sujeitos da pesquisa gestores de RH, os
responsáveis pela unidade (chefe) e os servidores TAE, além destes, o encarregado pelo
design dos formulários também foi envolvido na pesquisa.
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Com o objetivo de melhorar a compreensão sobre o processo de desenvolvimento
dos formulários de avaliação, considerou-se pertinente realizar uma entrevista estruturada
com alguns envolvidos como um especialista em design da SINFO/UFRN e os dois
servidores lotados na Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação da UFRN. O
grupo envolvido no processo era composto por diversos profissionais, mas apenas os três
foram entrevistados porque eram os principais responsáveis e podiam responder as
questões de forma livre, falando de suas experiências vivenciadas durante o processo.
Para realizar a presente pesquisa, como destaca o Nielsen (2000), foram
convidados três servidores sem função gerencial e três com função gerencial, chegando a
indicação de seis contribuições. Os servidores sem função gerencial pertenciam
obrigatoriamente a categoria Técnico-Administrativo em Educação, já os com função
gerencial, eram da categoria Técnico-Administrativo em Educação ou Docente. Apesar de
não ter ocorrido no caso da entrevista, é essencial para a avaliação cooperativa a
aplicação de um piloto, que será realizado com alguém da SINFO, para validar o processo
da avaliação cooperativa.

4.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Norman (2006, p. 222) defende a ideia de um design centrado no usuário, no qual
ele possa descobrir o que fazer de forma intuitiva e que tenha condições de saber o que
está acontecendo no sistema, ou seja, a interface deve ser interpretável com facilidade,
com o mínimo de instruções ou rótulos. Uma forma de atender essas características é
envolver o usuário no projeto, buscando compreender a forma que os usuários pensam
ao interagir com a ferramenta, Santa Rosa e Moraes (2008, p. 126) afirmam que os
desenvolvedores do projeto e os usuários normalmente possuem diferenças de
interesses, conhecimentos e modelos mentais, assim, o projetista não obtém êxito ao
tentar fazer o papel usuário.
Rogers, Sharp e Preece (2013) informam que um dos objetivos do design de
interação é reduzir os aspectos negativos e melhorar os positivos da experiência do
usuário, buscando desenvolver um produto interativo que, além de executar as funções
definidas, seja fácil e agradável de usar. Um foco do design de interação é avaliar o que
foi projetado, buscando um produto adequado por meio de abordagens de design
centrado no usuário. A avaliação pode ocorrer durante o processo inicial de design
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chamada de avaliação formativa e pode ser a avaliação somativa que mede o sucesso de
produtos acabados para verificar o que precisa melhorar.

Figura 10 - Fluxo dos procedimentos metodológicos

Fonte: Desenvolvido pela autora
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4.6.1 Entrevistas com representantes da DDP/PROGESP e da Equipe de Design da
SINFO
Severino (2014) define entrevista como uma técnica de levantamento de dados, na
qual o pesquisador busca compreender o que o entrevistado pensa e argumenta sobre
um determinado assunto, tratando diretamente com ele. Que existem alguns tipos de
entrevista como a não-diretiva, na qual o entrevistado fala livremente e a interferência do
pesquisador só deve ocorrer se for para incentivar o sujeito; a entrevista estruturada, na
qual a entrevista é guiada por um conjunto de perguntas previamente definidas pelo
pesquisador; história de vida, na qual a vida pessoal do informante é o objeto de pesquisa
do entrevistador.
Para Duarte (2004, p. 215), a entrevista é um "procedimento destinado a coletar
informações no campo". Quando bem realizadas, auxiliarão o pesquisador a levantar o
material da forma que cada entrevistado "percebe e significa sua realidade", permitindo
compreender a lógica entendida por um determinado grupo. O pesquisador precisa guiar
a entrevista de forma que ela atenda aos objetivos da pesquisa. Duarte (2004, p. 216)
ainda nos alerta que é necessário ser cauteloso ao analisar o conteúdo levantado na
entrevista para que a subjetividade do pesquisador em confirmar suas hipóteses não
interfira no processo de estudo das respostas.
No presente estudo foram desenvolvidos dois roteiros de entrevista (APÊNDICE
A.1), sendo um com o objetivo de levantar informações dos responsáveis pelo processo
de avaliação da UFRN, que eram dois servidores lotados na Diretoria de Desenvolvimento
de Pessoas da UFRN – DDP e o outro roteiro objetivava compreender a visão do
responsável pela equipe de design da Superintendência de Informática – SINFO da
UFRN. O primeiro roteiro foi enviado por email e respondido através de um aplicativo de
celular (whatsapp) e o segundo foi enviado e respondido através de uma aplicação de
comunicação desktop (skype). Para cada pergunta os participantes desenvolveram suas
respostas, no caso dos que responderam por meio do whatsapp, usaram a opção de
enviar mensagem de voz, que foram transcritas, encaminhadas por email para validação
dos participantes e adicionadas ao Apêndice deste trabalho, já o que respondeu através
da ferramenta skype, respondeu em texto e também faz parte do Apêndice (APÊNDICE
A.2).
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4.6.2 Avaliação Cooperativa
De acordo com Monk, Wright, Harber e Davenport (1993), a Avaliação Cooperativa
é uma técnica para obtenção de dados cujo objetivo é ajudar a identificar, com o mínimo
de esforço, os problemas mais importantes experimentados quando se usa a ferramenta.
Sendo possível aplicar em um produto já existente e que se deseja melhorar, em um
modelo parcial que permite simulação e em protótipo de trabalho completo. Para Santa
Rosa e Moraes (2008) avaliação cooperativa permite que os usuários participem
ativamente no processo de avaliação do software e não exige que o pesquisador tenha
sólidos conhecimentos na área de interação humano-computador.
A avaliação cooperativa destaca-se dentre as demais técnicas por permitir a
colaboração entre o usuário e o avaliador na análise da ferramenta, sendo o usuário
incentivado a se expressar, ao avaliador, sobre o que pensa e a sanar suas dúvidas
durante a realização das tarefas definidas para a interação, gerando uma riqueza de
dados importantes que poderão auxiliar no desenvolvimento das soluções de alguns
problemas levantados para aprimoramento do sistema, é o que dizem Veiga, Machado,
Alves, Pimenta, Silva e Carvalho (2014).
Monk, Wright, Harber e Davenport (1993) e Santa Rosa e Moraes (2008) detalham
sobre os procedimentos necessários para a aplicação da avaliação cooperativa:
 Recrutar os usuários que participarão da avaliação cooperativa. O
perfil dos recrutados deve ser similar ao do público-alvo do sistema,
considerando faixa etária, grau de conhecimento, habilidade.
 Criar a lista de tarefas que deverão ser executadas na avaliação.
 Definir como as sessões serão conduzidas – interação e
gravação.
 A partir dos dados levantados, o avaliador delibera sobre os
problemas e suas possíveis soluções.
Para realizar a avaliação cooperativa, o primeiro passo é identificar e recrutar os
usuários através de uma Carta Convite (APENDICE B.1) cujo modelo foi na pesquisa da
Maia (2015). Foi considerado que o público-alvo do software é composto por servidores
técnico-administrativos em educação e docentes ocupantes de funções administrativas da
UFRN. Monk, Wright, Harber e Davenport (1993) sugerem que a amostra varie entre 1 a 5
usuários que serão selecionados de acordo com seu perfil de servidor público federal
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ativo, alguns com e outros sem função gerencial, desde que tenham disponibilidade para
participar da avaliação cooperativa. Nielsen (2000) também legitima que com seis
usuários é possível obter dados suficientes para o levantamento de informações e
pretende-se encontrar três servidores sem função gerencial e três com função, chegando
a indicação de cinco contribuições. É importante observar que os dados levantados
através das informações passadas pelo participante só será considerado neste estudo se
o mesmo tiver assinado o Termo de Consentimento (APENDICE B.2) que foi
desenvolvido a partir do termo usado na pesquisa da Maia (2015).
Convidados os participantes, o segundo passo para a realização de uma avaliação
cooperativa é a definição das tarefas que serão executadas pelos usuários (APENDICE
B.3). Para atender as necessidades do presente estudo, os usuários acessarão o Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH localizarão os dois processos de
avaliação de desempenho e preencherão os formulários, um de cada vez. Monk, Wright,
Harber e Davenport (1993) afirmam que o sucesso da avaliação cooperativo depende da
escolha certa das tarefas. Elas devem representar tarefas reais do usuário, focando na
área do software que se pretende analisar e o moderador deve verificar o tempo gasto
pelo participante para a execução de cada tarefa e o tempo total. A avaliação cooperativa
ocorreu em um ambiente do SIGRH de uso interno da Superintendência de Informática –
SINFO/UFRN, o sistema precisou ser previamente configurado e com as etapas
anteriores à disponibilização do formulário vencidas.
Definir a condução das sessões é o terceiro passo. Monk, Wright, Harber e
Davenport (1993) orienta que a sessão seja dividida em partes: I – antes do participante
chegar; II – quando o participante chega (antes de iniciar as tarefas); III – enquanto o
participante executa as tarefas e IV – conversa após a finalização das tarefas. A quebra
da sessão em momentos possibilita que o moderador crie um check list para se organizar
e deixar cada avaliação padronizada, permitindo que o moderador tenha um guia para
auxiliar no controle de todas as etapas. Para o presente estudo, um check list foi
desenvolvido para apoiar na execução na condução das sessões (APÊNDICE B.4).
Ainda no terceiro passo, de acordo com as orientações do Monk, Wright, Harber e
Davenport (1993), para realizar a pesquisa é necessário ter o check list verificado, sendo
as principais perguntas a serem respondidas antes do participante chegar: “o sistema que
será avaliado está configurado?”, “o roteiro e o termo de consentimento estão
impressos?”, “a ferramenta de gravação está ligado?”, “você tem onde fazer as
anotações?”. Quando o participante chega ao local da avaliação cooperativa, o
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moderador deve conduzir a sessão de maneira informal, explicando o objetivo da
pesquisa, o que é a avaliação cooperativa e a importância da participação dele no
processo de avaliação do sistema, além de entregar o Termo de Consentimento
(APENDICE B.2) e o Roteiro de Tarefas (APENDICE B.3) cujo modelo foi o sugerido por
Santa Rosa e Moraes (2008). Para realizar a parte III – enquanto o participante executa
as tarefas, o moderador deve deixar claro que o objeto de avaliação é o sistema, não o
participante e que ele deve sempre expor o que pensa, suas dificuldades e sensações,
atuando como um colaborador. A interação entre o participante e o moderador deve ser
estimulada. Neste estudo, a ordem das atividades no Roteiro de Tarefas (APENDICE B.3)
foi alterada, assim, a metade dos participantes avaliou primeiro o formulário do GDH, da
Resolução nº 024/2006-CONSAD, e depois o formulário da avaliação de desempenho da
Resolução nº 040/2015-CONSAD e a outra metade o inverso.
A última parte do terceiro passo é IV – conversa após a finalização das tarefas e
Monk, Wright, Harber e Davenport (1993) orientam a manter o sistema de gravação
ligado, porque é um momento em que o participante pode fazer considerações
importantes sobre o sistema. Eles sugerem que o moderador faça algumas perguntas
sobre o sistema avaliado e sobre o próprio processo de avaliação cooperativa, como,
“qual a melhor parte do sistema?”, “qual foi a pior parte dele?”, “você achou fácil encontrar
as funcionalidades e executar as tarefas?” e sobre a avaliação cooperativa, “você achou a
gravação intrusiva?”, “o que achou do novo formulário de avaliação?”.

4.6.3 Questionário de Satisfação
Os questionários são conjunto de questões que se destinam a levantar
informações respondidas pelos sujeitos pesquisados, define Severino (2014). Existem
dois tipos de questionários, aberto, no qual se responde com suas próprias palavras e o
fechado, cujas respostas devem ser selecionadas em um grupo de opções. Severino
(2014) ainda diz que as perguntas devem ser elaboradas de forma clara e objetiva,
evitando dúvida ou ambiguidade.
Lowdermilk (2013) defende que o Questionário de Satisfação uma das melhores
formas de obter feedback de usuários porque possibilita alcançar um amplo espectro
rapidamente e recomenda o uso da escala Likert, criada pelo doutor Rensis Likert.
Fonseca, Campos e Gonçalves (2012) ressaltam que a escala Likert permite que o
participante indique seu nível de concordância em relação as afirmações que podem ser
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favorável ou desfavorável, sendo assim, a escala pode mensurar o posicionamento e
suas reações subjetivas, por isso é vastamente utilizada para avaliar a satisfação dos
participantes. Os autores ainda explicam sobre o número de opções da escala, se for
ímpar, o usuário poderá abster-se, já se for par, ele será obrigado a tomar uma decisão.
Na presente pesquisa, o modelo do questionário de satisfação usado foi o
Questionnaire for User Interaction Satisfaction – QUIS (APÊNDICE C.1). Segundo a
publicação na página do Laboratory for Automation Psychology and Decision Processes LAPDP, o QUIS é uma ferramenta desenvolvida, a partir de técnicas psicométricas, por
uma equipe de pesquisadores multidisciplinar do Human-Computer Interaction Laboratory
- HCIL da Universidade de Maryland, localizado em College Park. Santa Rosa e Moraes
(2008) explicam que os questionários são utilizados para medir e compreender a reação e
satisfação subjetiva dos usuários, assim é possível mensurar a qualidade percebida de
uso do software e o QUIS foi desenvolvido para avaliar o sistema ao longo de onze
fatores: fatores de tela, terminologia e feedback, fator de aprendizagem, capacidade do
sistema, manuais técnicos, tutoriais online, multimídia, reconhecimento de voz, ambientes
virtuais, acesso à Internet e instalação do software e ele foi projetado para ser configurado
e customizado de acordo com as necessidades de cada análise, dependendo do
interesse do pesquisador e outra consideração importante é que devemos utilizar
questionários curtos para maximizar a taxa de respostas.
Com o objetivo de padronizar os dados levantados na presente pesquisa, o
Questionário de Satisfação (APENDICE C.1), foi aplicado após a Avaliação Cooperativa
de cada processo de avaliação de desempenho. Essa ordem de aplicação foi definida
para que os participantes usassem a ferramenta e vivenciassem as experiências
necessárias para poderem responder o Questionário de Satisfação para cada processo
de avaliação de desempenho.

4.6.4 Aplicação do Piloto
De acordo com Fonseca, Campos e Gonçalves (2012), devemos validar toda a
metodologia planejada para a execução da pesquisa através da aplicação de um teste
piloto. Assim, será possível verificar, em uma sessão piloto, se as instruções da avaliação
cooperativa são suficientes, se o roteiro com as tarefas e o questionário estão claros.
Além de validar os processos, se faz necessário verificar se o ambiente onde se planeja
realizar a avaliação cooperativa está adequado e definir o tempo da sessão de forma mais
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coerente. Esse teste pode ser realizado com poucas pessoas e não é necessário que
façam parte público alvo da pesquisa, mas é essencial que a aplicação do piloto seja mais
próximo possível da sessão válida, considerando que através do teste piloto será possível
identificar possíveis falhas ou problemas no processo idealizado.
Neste estudo, foram realizados dois testes pilotos para legitimar todo o processo.
Ambos

foram

realizados

em

uma

sala

de

videoconferência

localizada

na

Superintendência de Informática, considerando que a SINFO possui duas salas muito
similares de videoconferência, a informação exata da sala não é relevante. O ambiente do
SIGRH

utilizado

para

a

aplicação

do

piloto

foi

o

de

treinamento

(treinamento.info.ufrn.br.treinamento - v4.27.3a) e foi configurado um dia antes para a
aplicação do teste piloto. Os participantes selecionados representam a categoria de
servidores técnico-administrativos em educação com vínculo ativo com a UFRN e
participaram das atividades da presente pesquisa em dias e horários distintos na segunda
quinzena de outubro de 2016, porém previamente agendado com eles.
Para a execução do piloto, foi solicitado que o participante assinasse o Temo de
Consentimento (APÊNDICE B.2) e foi explicado o objetivo da pesquisa, deixando claro
que o objeto da avaliação é o Formulário de Avaliação de Desempenho dos Servidores da
UFRN. O passo a passo de todo o piloto foi executado conforme definido no Check list
para a realização da Avaliação Cooperativa (APÊNDICE B.4), porém, é importante
informar que a ordem da avaliação dos formulários foi alternada, ou seja, o primeiro
participante iniciou com Avaliação Cooperativa com o processo GDH e o segundo com a
Avaliação de Desempenho, ao final de cada Avaliação Cooperativa, que seguiu as tarefas
definidas no Roteiro de tarefas para Avaliação Cooperativa (APÊNDICE B.3), o
participante respondeu o Questionário de Satisfação (APÊNDICE C.1).
Após a aplicação do piloto, percebeu-se que o Questionário de Satisfação carecia
questões para identificar o nível de conhecimento do usuário tanto sobre a ferramenta
quanto sobre sua habilidade com computadores. Sendo assim, na Parte I do Questionário
de Satisfação (APÊNDICE C.1), foram adicionadas duas novas questões: "6. Em geral,
com qual frequência você utiliza o SIGRH?" e "7. Quais ações você realiza com mais
frequência no SIGRH?", além de melhorar apresentação da pergunta 5, que antes era "5.
Você já realizou alguma avaliação funcional no SIGRH?" e foi alterada para "5. Você já
participou de algum processo de avaliação funcional ou de desempenho no SIGRH?".
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A Parte II do Questionário de Satisfação (APÊNDICE C.1) também foi modificada,
no “Fator – Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH”, percebeu-se a
necessidade de solicitar ao participante que comentasse cada resposta marcada para
justificar o porquê de cada avaliação.
sobre a facilidade de correção de alguma informação já cadastrada, sobre o tamanho do
formulário e sobre a percepção que o participante possui quanto ao tamanho do
questionário e ao tempo para preencher.
No "Fator – Tela do sistema" foram acrescentados mais dois itens, sendo o
primeiro "Corrigir uma informação cadastrada" e o segundo "A extensão do formulário de
avaliação". Com esses novos itens poderemos identificar a facilidade do usuário de
corrigir uma informação cadastrada anteriormente e saber se o sistema indica o tamanho
do questionário.
O "Fator – Terminologia e informações do sistema" também recebeu dois novos
itens "Percepção sobre o tamanho do questionário" e "Percepção sobre o tempo
necessário para o preenchimento". O primeiro questiona o usuário qual sua visão sobre o
tamanho do formulário, reforçando o que foi questionado no fator anterior e o segundo
trata da possibilidade de estimar o tempo necessário para seu preenchimento.
Os resultados levantados através da aplicação do piloto estão disponíveis no
Apêndice D.1.

4.7 AS INTERFACES DOS FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS DE AVALIAÇÃO
O SIGRH é o sistema desenvolvido pela SINFO/UFRN para auxiliar a
PROGESP/UFRN no planejamento das atividades que trata de gestão de pessoas.
Através dele é possível gerenciar os dados funcionais, pessoais, de dimensionamento, de
avaliação de desempenho, de capacitação, de frequência, entre outras informações que a
PROGESP entenda como necessário fazer parte do sistema. É importante observar que o
SIGRH foi desenvolvido para apoiar e complementar as informações gerenciadas pelos
sistemas estruturantes do governo federal, SIAPE, SIAPENet, SIGEPE.
Os formulários da avaliação de desempenho da UFRN são compostos por diversas
afirmações, chamadas de indicadores ou mediadores de desempenho, e o servidor deve
escolher uma resposta dentro da escala apresentada como um Radio button, ou seja, o
usuário só pode selecionar uma opção para cada afirmação. Além disso, algumas telas
dispõem de campos type-in box caso o usuário queira acrescentar algum comentário.
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É possível observar o impacto causado na usabilidade dos formulários quando se
envolve especialistas em design durante o processo de desenvolvimento da ferramenta.
Na sequência, temos prints dos formulários, com uma breve explicação sobre cada tela.

4.7.1 Interfaces dos Formulários no período 2006-1014
Todas as imagens presentes neste capítulo foram capturadas no ambiente de
sustentação, de uso exclusivo da Superintendência de Informática da UFRN para validar
a ferramenta, cuja versão do SIGRH no ambiente é sigrh-sustentacao.info.ufrn.br.defaultv4.22.10. Para acessar as funcionalidades foram usados dois logins, sendo um com o
perfil de servidor com função gerencial (chefe de unidade) e outro sem função.
Antes dos formulários serem disponibilizados para os servidores, as questões são
cadastradas pela equipe do RH responsável através do caminho no menu: SIGRH >
Avaliação Funcional > Gestão de Desempenho Humano > Cadastros/Atualizações >
Formulários > Cadastro de Formulário.
A disposição das informações nos formulários foram organizadas de forma que se
parecesse com um formulário impresso. Para responder a avaliação, o servidor só pode
selecionar uma opção por afirmação, para atender essa especificidade, o elemento de
interface usado é o radio button. No final de cada formulário, é disponibilizado um type-in
box, para que o servidor tenha liberdade de comentar o que desejar em um campo de
texto livre. O campo oculto é muito utilizado no SIGRH para notificar o servidor com uma
mensagem de sucesso ou de erro, assim, o usuário terá um feedback do sistema ao
executar uma ação, normalmente ativada pelo button cadastrar ou cancelar. Outro
elemento de interface muito utilizado dentro do SIGRH é o hyperlink apresentando abaixo
do button cadastrar ou cancelar e que direciona o usuário para o portal do servidor.
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Figura 11 - Fluxo da apresentação dos formulários de avaliação GDH - Função Gerencial

Fonte: Desenvolvido pela autora
Figura 12 - Portal do Servidor - Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

O Portal do Servidor é um dos módulos do SIGRH e através dele os servidores da
instituição podem acessar as informações disponibilizadas através do sistema. O acesso
realizado pela chefia da unidade se dá através do seguinte caminho: SIGRH > Portal do
Servidor > Avaliação > GDH > Registro (Formulários) > Gerencial. Na imagem acima é
possível observar os formulários de avaliação que estão disponíveis para os servidores
que o perfil de chefia, porém, o usuário pode acessar os formulários na sequência que
achar melhor.

41
Figura 13 - Autoavaliação - Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

A autoavaliação é o primeiro formulário da lista, no qual o servidor com perfil de
chefia e que tem a responsabilidade de gerenciar uma unidade pode, com o apoio dos
indicadores e mediadores de desempenho definidos previamente pelo RH, realizar uma
autocrítica.
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Figura 14 - Avaliação de Servidores - Função Gerencial – Parte I

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Seguindo a sequência do menu apresentado para o usuário que é chefe de
unidade, o segundo formulário apresentado para o usuário é o da avaliação dos
servidores que estão lotados em sua unidade de responsabilidade. Os servidores que
devem ser avaliados são listados conforme apresentado na Figura 14. Para acessar o
questionário de cada membro da equipe, o usuário deve selecionar a seta verde apontada
para baixo. Ao ser selecionada, a seta é alterada, aponta para cima fica vermelha, com o
objetivo de indicar que o formulário pode ser ocultado ao selecioná-la.
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Figura 15 - Avaliação de Servidores - Função Gerencial – Parte II

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Ainda na avaliação dos servidores que estão lotados na unidade de
responsabilidade do usuário, o sistema apresenta os indicadores de desempenho e para
alguns indicadores são apresentadas as Atribuições dos Cargos, que foram informadas
pela chefia no Plano Individual de Trabalho na etapa de Planejamento da avaliação.
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Figura 16 - Avaliação das Chefias Imediatamente Superiores - Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Durante o processo de avaliação de um usuário com perfil de chefe, o sistema
permite que ele avalie, por meio dos indicadores de desempenho, as chefias
imediatamente superiores, de acordo com a hierarquia da UFRN.
Figura 17 - Avaliação das Chefias Imediatamente Subordinadas - Função Gerencial - Parte I

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)
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Da mesma forma que um servidor com o perfil de chefe deve avaliar o
desempenho das pessoas sem função que estão lotadas em sua unidade de
responsabilidade, o sistema lista os servidores que possuem função, porém são
hierarquicamente subordinadas ao servidor que está realizando a avaliação.
Figura 18 - Avaliação das Chefias Imediatamente Subordinadas - Função Gerencial - Parte II

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

O sistema permite que o servidor com perfil de chefe avalie, por meio dos
indicadores de desempenho, as chefias imediatamente subordinadas, de acordo com a
hierarquia da UFRN.
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Figura 19 - Fluxo da apresentação dos formulários de avaliação GDH - Sem Função Gerencial

Fonte: Desenvolvido pela autora
Figura 20 - Portal do Servidor - Sem Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Os servidores que não possuem função de chefia acessarão a ferramenta através
do caminho: SIGRH > Portal do Servidor > Avaliação > GDH > Registro (Formulários) >
Servidor, são apresentadas as opções de autoavaliação, avaliação entre os servidores
pares e avaliação da chefia pelos servidores.
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Figura 21 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)
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Ao selecionar o formulário de autoavaliação, para montar a parte dos Indicadores
de Desempenho, o sistema usa as informações do Plano Individual de Trabalho
cadastradas pela chefia do servidor na etapa de Planejamento da avaliação. Os
mediadores de desempenho são levantados apenas no caso da autoavaliação.
Figura 22 - Avaliação entre Servidores - Sem Função Gerencial – Parte I

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

A avaliação entre servidores é a avaliação entre os pares, ou seja, todos os
servidores que foram localizados em uma mesma unidade pela chefia, montando uma
equipe de trabalho.
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Figura 23 - Avaliação entre Servidores - Sem Função Gerencial – Parte II

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Assim como na autoavaliação, o sistema organiza o formulário da avaliação entre
servidores com base no Plano Individual de Trabalho, elaborado pela chefia, porém, o
plano só é acessado pelo servidor e por sua chefia e os pares se basearão apenas nas
atribuições dos cargos exibidos no formulário. Na imagem acima, o “Planejar e executar
projetos” é uma atribuição do cargo Tecnólogo-Formação.
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Figura 24 - Avaliação da Chefia pelos Servidores - Sem Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

No formulário de avaliação da chefia, os servidores, equipe de trabalho de uma
unidade, irão avaliar sua chefia imediata, por meio dos Indicadores de desempenho. No
caso da avaliação da chefia, os indicadores são próprios para quem ocupa função
gerencial, as atribuições do cargo não são considerados.

4.7.2 Interfaces dos Formulários no período 2015
Para que o SIGRH possa montar os formulários de avaliação, antes de serem
disponibilizados para os servidores, as questões são cadastradas pela equipe do RH
através do caminho: SIGRH > Avaliação Funcional > Avaliação de Desempenho >
Cadastros/Atualizações > Formulário de Avaliação.
Todas as imagens presentes neste capítulo foram capturadas no ambiente de
testes, de uso exclusivo da Superintendência de Informática para a equipe de Controle e
Qualidade validar a ferramenta, cuja versão do SIGRH era sigrh-testes.info.ufrn.br.defaultv4.23.0, foram usados usuários com dois tipos de perfil, um de servidor com função
gerencial (chefe de unidade) e outro sem função.
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No caso dos formulários que foram criados para atender a Resolução 040/2015CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o sistema de avaliação de
desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes
ocupantes de funções administrativas da UFRN, o usuário continua só podendo
selecionar uma afirmação, sendo necessário o uso do elemento de interface radio button.
O formulário foi dividido em menus, para reduzir a impressão de ser extenso e no final de
cada formulário, é disponibilizado um campo de texto livre, type-in box. Ao começar a
preencher, o sistema salva automaticamente as respostas, porém, se percebeu a
necessidade de manter o button de finalizar avaliação para que o usuário se sinta mais
seguro. Por ser um padrão do SIGRH, o uso do campo oculto e do hyperlink
permanecem, sendo o primeiro para dar alguma mensagem para o usuário e o segundo,
para levar o usuário para o portal do servidor.

Figura 25 - Fluxo da apresentação dos formulários de avaliação de desempenho - Função Gerencial

Fonte: Desenvolvido pela autora
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Figura 26 - Caminho para acessar a avaliação - Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

O acesso realizado pelos servidores da instituição se dá através do seguinte
caminho: SIGRH > Portal do Servidor > Avaliação > Avaliação de Desempenho > Realizar
Avaliação. Diferente do processo anterior (GDH), a avaliação em questão tem um
caminho único para acessar todos os formulários. Outra consideração importante é que a
escala possui apenas três opções, atende, atende parcialmente e não atende.
O primeiro formulário apresentado para o servidor com função gerencial é o de
autoavaliação, no qual ele terá que refletir sobre seus conhecimentos, habilidades, metas
da unidade, comportamentos e atitudes, mediadores de desempenho e outras atividades,
percebendo o impacto delas em suas atividades diárias.
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Figura 27 - Autoavaliação - Função Gerencial - Etapa Conhecimento

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

A primeira etapa da tela da autoavaliação é sobre a competência conhecimento.
Torezzan e Behar (2016) definem o conhecimento como uma competência relacionada ao
saber, ou seja, o servidor irá refletir sobre sua aprendizagem do conhecimento necessário
para a realização de suas atividades.
Figura 28 - Autoavaliação - Função Gerencial - Etapa Habilidades

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)
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Em seguida, a habilidade será avaliada. A habilidade é uma competência
relacionada ao saber fazer, segundo Torezzan e Behar (2016). O servidor irá analisar seu
domínio dos processos de trabalho e das estratégias necessárias, exigidas o atendimento
de suas funções dentro da instituição.
Figura 29 - Autoavaliação - Função Gerencial - Etapa Comportamentos e atitudes

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

A terceira competência a ser avaliada é a de comportamentos e atitudes, que, de
acordo com Torezzan e Behar (2016), que envolve o equilíbrio emocional, afetivo,
motivacional e social.
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Figura 30 - Autoavaliação - Função Gerencial - Etapa Mediadores de desempenho

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Assim como no processo de avaliação anterior, o atual manteve a possibilidade do
servidor informar o que contribuiu para o desenvolvimento de suas atividades, através do
preenchimento dos mediadores de desempenho.
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Figura 31 - Autoavaliação - Função Gerencial - Etapa Outras atividades

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

A área de outras atividades pode recuperar informações já cadastradas no SIGRH,
como cursos de capacitação, participação em comissões, ocupação cargo de chefia,
tutoria em processo de avaliação. Porém, casos essas informações não existam no
sistema, o servidor poderá cadastrar e anexar uma comprovação. As outras atividades é o
local no qual o servidor pode informar que exerce atividades além das inerentes ao cargo
que ocupa.
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Figura 32 - Avaliação da equipe - Função Gerencial - Etapa Conhecimentos

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Feita a autoavaliação, o servidor com função gerencial avaliará os servidores
subordinados a ele. Da mesma forma que ele se observou no processo de autoavaliação,
ele deverá refletir sobre cada membro de sua equipe. A primeira competência a ser
avaliada é a de conhecimento, que envolve informar se o avaliado possui os
conhecimentos necessários para realizar suas atividades.
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Figura 33 - Avaliação da equipe - Função Gerencial - Etapa Habilidades

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Em seguida, o responsável pela equipe deverá informar, para cada membro, se a
pessoa possui as habilidades necessárias para executar suas atribuições.
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Figura 34 - Avaliação da equipe - Função Gerencial - Etapa Metas

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

No cadastro do plano individual de trabalho do servidor, o chefe imediato informa
quais a metas da unidade cujo trabalho do servidor auxilia para cumpri-la. Inclusive, é
possível consultar o plano individual de trabalho através do atalho disponível ao lado do
nome do avaliado.
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Figura 35 - Avaliação da equipe - Função Gerencial - Etapa Comportamentos e atitudes

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Os membros da equipe também são avaliados por seus comportamentos. O chefe
irá considerar se o servidor sabe trabalhar em equipe, tem motivação para executar suas
atividades, tem equilíbrio emocional e é responsável dentro de suas atribuições.
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Figura 36 - Avaliação da equipe - Função Gerencial - Etapa Outras atividades

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Na avaliação da equipe, o chefe deve informar, para cada avaliado, se ele se
destacou de alguma forma.
Figura 37 - Fluxo da apresentação dos formulários de avaliação de desempenho - Sem Função Gerencial

Fonte: Desenvolvido pela autora
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Figura 38 - Caminho para acessar a avaliação - Sem Função Gerencial

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

O acesso aos formulários de avaliação deve ser feito através do seguinte caminho:
SIGRH > Portal do Servidor > Avaliação > Avaliação de Desempenho > Realizar
Avaliação. Para o servidor sem função gerencial, ou seja, que não possui o papel de
chefe, o sistema apresenta três formulários de avaliação, além da institucional que não
faz parte do processo de avaliação de desempenho: autoavaliação, avaliação do chefe
imediato e avaliação dos pares.
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Figura 39 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial - Etapa Conhecimentos

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

O processo de avaliação é iniciado pela autoavaliação e a primeira competência é
o conhecimento que é o seu know-how para executar suas atividades diárias.
Uma consideração importante sobre o processo de avaliação é que, conforme o
servidor preenche os formulários, o sistema o marca, mostrando ao servidor que aquele
formulário foi concluído, é possível observar a marcação na imagem acima, na avaliação
dos pares.
Figura 40 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial - Etapa Habilidades

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)
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Em seguida, a competência que o servidor deve observar é a habilidade de acordo
com sua experiência dentro do processo de avaliação.
Figura 41 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial - Etapa Metas

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

As metas da instituição são divididas entre as unidades para que possam ser
atendidas. Para que seja possível atender uma meta, o chefe da unidade pode distribuir
as atividades entre os servidores e seu envolvimento será verificado no processo de
avaliação pelo próprio servidor e por sua chefia.
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Figura 42 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial - Etapa Comportamentos e atitudes

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

No formulário de comportamentos e atitudes, o servidor precisará pensar na sua
forma de lidar com seus pares, na sua satisfação para executar seu trabalho e se ele está
motivado na sua rotina diária.
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Figura 43 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial - Etapa Mediadores de desempenho

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Através dos mediadores de desempenho, o servidor pode informar o porquê ele
não consegue executar seu conhecimento, habilidade e atitudes. Em alguns casos, é
possível que a instituição não apresente as ferramentas necessárias.
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Figura 44 - Autoavaliação - Sem Função Gerencial - Etapa Outras atividades

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

No formulários de outras atividades, o servidor poderá informar manualmente,
mediante comprovações oficiais, ou, caso o sistema tenha a informação, que realiza
atividades além das suas atribuições do cargo.

68
Figura 45 - Avaliação do Chefe Imediato - Sem Função Gerencial - Etapa Comportamentos e atitudes

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Após a autoavaliação, o servidor sem função gerencial avaliará sua chefia
imediata, apenas na competência de comportamento e atitudes.
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Figura 46 - Avaliação dos Pares - Sem Função Gerencial - Etapa Comportamentos e atitudes

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Na avaliação dos pares, o servidor também avaliará os servidores que estão
localizados na mesma unidade pela competência de comportamentos e atitudes, já que
existe uma diversidade de cargos e atividades dentro da instituição e servidores de
diferentes áreas poderia ter dificuldade em avaliar o conhecimento e a habilidade dos
demais.

70

5 RESULTADOS E ANÁLISES
Para realizar este estudo, foram convidados seis servidores ativos do quadro da
UFRN, que se apresentaram em dias e horários distintos, entre novembro e dezembro de
2016, para realizar a Avaliação cooperativa e o preenchimento do Questionário de
Satisfação. Dentre o grupo citado, três possuíam função gerencial e três não possuíam.
Para facilitar a identificação dos colaboradores (C), eles serão listados da seguinte forma:
servidores sem função gerencial (C1, C2 e C3) e os com função gerencial (C4, C5 e C6).
O ambiente do SIGRH utilizado para realizar o presente estudo foi o de
treinamento (treinamento.info.ufrn.br.treinamento - v4.28.2a) e foi configurado conforme o
Check list (APÊNDICE B.4) antes de cada sessão para a aplicação. A avaliação GDH
funcionou bem porque já está consolidada no SIGRH, contudo, a de Desempenho,
Resolução nº 040/2015-CONSAD, é um protótipo e apresentou algumas inconsistências.
Apesar das dificuldades apresentadas pelo protótipo, os participantes puderam executar
algumas atividades para chegar às suas conclusões.
O Check list para a realização da Avaliação Cooperativa (APÊNDICE B.4) foi
usado como guia de execução em todas as sessões. Foi solicitado que o participante
assinasse o Temo de Consentimento (APÊNDICE B.2) e informado o objetivo da
pesquisa. A ordem da avaliação dos formulários foi alternada, ou seja, três participantes
iniciaram com Avaliação Cooperativa com o processo GDH e os demais com a Avaliação
de Desempenho. Ao fim de cada Avaliação Cooperativa, de acordo com as tarefas
definidas no Roteiro de tarefas (APÊNDICE B.3), o participante respondia o Questionário
de Satisfação (APÊNDICE C.1).
Cinco sessões ocorreram em uma sala de videoconferência localizada no prédio
Sede Superintendência de Informática - SINFO, apenas uma ocorreu no Prédio Anexo da
SINFO. Os equipamentos contidos nas salas são muito similares, a mudança de sala não
afetou a reunião.
Através da Tabela 1 é possível verificar o perfil dos participantes, de acordo com o
que eles responderam na Parte I do Questionário de Satisfação (APENDICE C.1), que foi
aplicado durante a sessão. Na Tabela 1 e na Tabela 2 a primeira coluna trata da
Identificação do Colaborador, sendo nomeada apenas de ID.
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Tabela 1: Demonstrativo dos participantes – Parte I
ID
C1

Gênero
Masculino

Faixa Etária
de 41 a 50 anos

Função administrativa
Sem

Ano de admissão
1995

C2

Feminino

acima de 50 anos

Sem

1979

C3

Feminino

de 31 a 40 anos

Sem

2009

C4

Masculino

de 31 a 40 anos

Com

2013

C5

Masculino

acima de 50 anos

Com

1979

C6

Masculino

de 41 a 50 anos

Com

2006

Fonte: Desenvolvido pela autora

Dos seis participantes, dois eram do gênero feminino e quatro do masculino. Dois
tinham de 31 a 40 anos, dois de 41 a 50 anos e dois estavam acima dos 50 anos.
Tabela 2: Demonstrativo dos participantes – Parte II

C1

Frequência de uso
do SIGRH
Semanalmente

Participou do processo
de avaliação no SIGRH?
Sim

C2

Anualmente

Sim

C3

Diariamente

Sim

C4

Semanalmente

Sim

C5

Mensalmente

Sim

Não informado.

C6

Semanalmente

Sim

Homologar Férias, Afastamentos, Capacitações.

ID

Ações mais frequentes no SIGRH
Férias, Plano de Saúde, Avaliação.
Férias e Avaliação.
Portal do Servidor e Módulo Administração de
Pessoal.
Férias, Afastamentos, Módulo Administração de
pessoal, Escritório de ideias, Dimensionamento.

Fonte: Desenvolvido pela autora

Na Tabela 2, todos os participantes informaram que já tinham alguma experiência
com o SIGRH, no qual um o acessava diariamente, mensalmente e anualmente e os
outros três, semanalmente. De acordo com o respondido na Parte I do Questionário de
Satisfação (APENDICE C.1), 100% dos participantes alegaram já ter participado de algum
processo de avaliação funcional ou de desempenho no SIGRH.

5.1 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA
O roteiro das atividades (APÊNDICE B.3) é apresentado na Figura 47, mas a
análise dos formulários de avaliação é iniciada a partir do acesso ao Portal do Servidor,
porque o ambiente escolhido para realizar esta pesquisa foi o de treinamento
(treinamento.info.ufrn.br.treinamento - v4.28.2a). O ambiente de treinamento tinha
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algumas

particularidades,

como

o

endereço

de

acesso

(https://treinamento.info.ufrn.br/sigrh/) que não era de conhecimento dos usuários. Ao
acessar o ambiente, o sistema apresentava um erro de execução e os participantes
precisavam ser orientados até chegarem ao Portal do Servidor.
Figura 47 - Fluxo do roteiro de tarefas (APÊNDICE B.3)

Fonte: Desenvolvido pela autora

Durante a definição dos sujeitos da pesquisa, foi identificado que de acordo com o
perfil do usuário, o sistema se comportaria de uma forma. Mesmo com um roteiro das
atividades (APÊNDICE B.3) único, os usuários puderam navegar entre os formulários e
executar as atividades considerando a sua realidade, como por exemplo, não ter uma
chefia para avaliar. Lembrando que os colaboradores foram organizados da seguinte
forma: servidores sem função gerencial (C1, C2 e C3) e os com função gerencial (C4, C5
e C6).
A aplicação da Avaliação Cooperativa antes do Questionário de Satisfação foi
fundamental para que os usuários navegassem no sistema, executassem as ações
necessárias objetivando o desenvolvimento de um olhar crítico para responderem o
questionário após terem experimentado o uso da ferramenta.


1ª Tarefa - Acesse o formulário de avaliação: A primeira tarefa consiste em
acessar os formulários de avaliação. Como a tarefa seguinte era realizar a
autoavaliação, então, o caminho que o usuário deve seguir é o de acessar a
autoavaliação por meio da tela do Portal do Servidor.
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o 1ª Tarefa GDH - Acesse o formulário de avaliação
A Figura 48 e a Figura 49 mostram o caminho que o usuário precisa percorrer no
sistema para acessar os formulários.
Figura 48 - 1ª tarefa GDH - Acessar os formulários de avaliação – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)
Figura 49 - 1ª tarefa GDH - Acessar os formulários de avaliação – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Em três sessões, esta foi a primeira tarefa que o usuário deveria realizar. Mesmo
sendo experientes no uso da ferramenta, alguns usuários sentiram a necessidade de que
o caminho da funcionalidade fosse explicado.
Todos informaram que o acesso aos formulários não é intuitivo e que o sistema
exige muita coordenação do usuário, por um deslize do mouse é necessário recomeçar
todo o caminho.
o 1ª Tarefa Desempenho - Acesse o formulário de avaliação
O caminho para realizar esta tarefa é apresentado na Figura 50 e Figura 51,
lembrando que o usuário possui visualizações distintas de acordo com seu perfil de
acesso.
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Figura 50 - 1ª tarefa Desempenho - Acessar os formulários de avaliação – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Figura 51 - 1ª tarefa Desempenho - Acessar os formulários de avaliação – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Esta foi a primeira tarefa em três das seis sessões realizadas e por ser um
protótipo, quatro usuários precisaram confirmar o caminho da funcionalidade.
Existe apenas uma forma de acesso para os formulários de avaliação.



2ª Tarefa - Realize a autoavaliação: Na segunda tarefa, os usuários devem
realizar sua autoavaliação.
o 2ª Tarefa GDH - Realize a autoavaliação
No GDH, o formulário de autoavaliação é apresentado em uma única tela, dividida

em Indicadores de Desempenho e Mediadores de Desempenho, no qual, cada um possui
uma escala, mas nas duas, o usuário deve escolher um valor de 1 (insuficiente) a 4
(acima do esperado)
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Figura 52 - 2ª tarefa GDH - Realize a autoavaliação – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)
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Figura 53 - 2ª tarefa GDH - Realize a autoavaliação – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Quatro participantes informaram que a terminologia utilizada nas questões não é
clara. Como consequência, o avaliador pode não compreender o que se é perguntado e a
responda incorretamente.
Durante a navegação, as instruções no cabeçalho do formulário não foram
observadas pela maioria dos participantes.
Observações e comentários dos participantes:
C1: A aparência do formulário não é tão bonita, se compararmos com a de
Desempenho.
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C2: 1. O tamanho da letra poderia ser maior, mas o problema também pode ser o
tamanho da tela do notebook que estou usando. A tela que eu uso no trabalho é maior.
C3: 1. O formulário aparenta ter um volume muito grande informações que
confunde. Dá impaciência de responder, podendo induzir o avaliador ao erro.
C3: 2. O caminho para acessar o formulário é ruim, a vantagem é que o usuário
sabe que está na autoavaliação, porque foi a opção que ele selecionou.
C4: 1. As instruções estão apresentadas no cabeçalho estão claras.
C4: 2. A escala também é clara, mas a escala utilizada não é adequada, porque o
"acima do esperado" é muito subjetivo e que pode comprometer o resultado.
C4: 3. A escala e a legenda deveriam estar mais próximas.
C4: 5. O texto é direto e objetivo.
C4: 6. O destaque entre as linhas facilita a navegação e evita equívocos. Mas, a
distância entre as questões e a escala deveria ser menor.
C4: 7. A divisão do formulário para mostrar que a parte superior trata dos
indicadores e a parte inferior dos mediadores facilita a compreensão.
C4: 8. A mensagem de sucesso é claro e a cor verde da letra me indica que deu
certo.
C5. O campo “Comentários” não é obrigatório, mas a ferramenta não diferencia o
que é de preenchimento obrigatório e o que é opcional.
C6: 2. Falta alguma questão que trate do relacionamento entre unidades, já que a
execução de algumas atividades minhas podem depender dos outros setores.
o 2ª Tarefa Desempenho - Realize a autoavaliação
A autoavaliação do processo Desempenho é composta por 6 (seis) etapas, no qual
o usuário precisa avaliar suas competências. A escala utilizada varia de acordo com a
etapa apresentada na tela.
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Figura 54 - 2ª tarefa Desempenho - Realize a autoavaliação – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)
Figura 55 - 2ª tarefa Desempenho - Realize a autoavaliação – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

A maioria dos participantes selecionou o botão “Finalizar Avaliação” para confirmar
as informações cadastradas na autoavaliação. Porém, o objetivo do botão “Finalizar
Avaliação” é de finalizar todo o processo, então, ao selecionar a opção o sistema
apresentava uma mensagem de erro informando que havia formulários pendentes.
Os participantes sentiram falta de uma confirmação do sistema ao finalizar o
cadastro da autoavaliação. Um dos participantes informou que seria interessante que o
sistema apresentasse um check por etapa, assim, não seria necessário retornar para as
etapas anteriores para consultar se existe alguma pendência.
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Dois participantes disseram que as cores utilizadas no sistema não são claras, que
o fundo verde com a letra branca dificulta a leitura e que deixar a aba do formulário em
branco tira o destaque. Apenas um dos participantes aprovou o uso das cores e alegou
que a mudança nas cores da aba facilita a compreensão de sua localização dentro do
processo.
Observações e comentários dos participantes:
C1: 1. Ao acessar os formulários, o participante não compreendeu bem a aba
"Chefe Imediato", foi alegado que era a visão dos formulários pela chefia dele e não o
formulário para ele avaliar seu chefe.
C2: O participante informou que a sequência das telas é confusa.
C3: 1. A disposição dos formulários em abas também foi visto negativamente.
C4: 1. Informou que a disponibilização dos formulários em abas é muito positivo,
porque é possível navegar entre os formulários facilmente.
Figura 56 - Questões dos Mediadores de desempenho

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C1: 2. Na questão 5.1 dos Mediadores de desempenho, o participante ficou com
dúvida em quem seria o "gestor".
C6: 1. Os textos dos Mediadores de desempenho não são claras. Fico sem
entender o que querem avaliar.
Figura 57 - Botão de Finalizar Avaliação

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C1: 4. O botão “Finalizar Avaliação” aparenta inativo e apenas quando passo o
cursor por cima é que percebo que está habilitado.
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C6: 2. O botão "Finalizar Avaliação" serve para finalizar todo o processo e não
deveria existir enquanto eu não finalizasse o preenchimento de todos os formulários.
C3: 2. A escala de metas deveria ser "Atingiu" ou "Não atingiu", nem deveria ter a
opção "Atingiu parcialmente".
C4: 2. Quando a opção da escala "Atende parcialmente" ou "Não atende" é
selecionada, o sistema permite que o usuário informe sugestões de capacitação.
C4: 3. O sistema permite a navegação pelas abas acima do formulário e pela
opção "Próxima etapa".



3ª Tarefa - Realize a avaliação de um membro da equipe: A terceira tarefa
solicita que o usuário acesse o formulário de avaliação da equipe ou pares, de
acordo com seu perfil, selecione um dos membros e realize a avaliação dele. Os
servidores listados são os que foram localizados no sistema pela chefia da
unidade.
o 3ª Tarefa GDH - Realize a avaliação de um membro da equipe
O sistema lista todos os servidores que estão numa mesma Unidade, chamada de

Unidade de Localização.
Ao lado do nome do servidor, é apresentada uma seta verde, apontando para
baixo. Quando o usuário a seleciona, o sistema modifica a posição da seta, altera sua cor
para vermelha e apresenta a avaliação do servidor.
No fim da tela existe o botão de cadastrar, podendo o usuário responder todos os
formulários e selecionar apenas uma vez a opção.
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Figura 58 - 3ª tarefa GDH - Realize a avaliação de um membro da equipe – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)
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Figura 59 - 3ª tarefa GDH - Realize a avaliação de um membro da equipe – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

A explicação do uso da seta para exibir e ocultar os formulários de avaliação está
na instrução, localizado no cabeçalho da avaliação, mas poucos participantes leram o
texto. A maioria realizou a tarefa sem dificuldades.
Alguns participantes informaram que não foi fácil de perceber que ao finalizar um
formulário é preciso preencher os outros formulários. Também informaram que o sistema
deveria emitir algum alerta por ter avaliações pendentes, caso o usuário tentasse sair do
formulário sem finalizar todas as avaliações.
Sobre o processo de avaliação dos pares ou equipe, a maioria dos participantes
sem função gerencial disse que o avaliador pode tender a avaliar o outro positivamente.
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Observações e comentários dos participantes:
C2: O participante não tinha experiência nesta tarefa e sentiu dificuldades para
finalizar a tarefa.
C3: A navegação entre os formulários é muito ruim, deveriam existir links na tela
que facilitasse a navegação do usuário.
C4: 1. O uso das setas para apresentar e ocultar o formulário foi claro.
C6: 1. O uso da seta verde para expandir o formulário não é muito intuitivo, mas já
a viu em outras funcionalidades do sistema.
C4: 2. A escala e sua legenda somem da tela, fazendo com que o usuário precise
memorizar as informações da escala.
Figura 60 - Parte da tela de Comprovante de preenchimento e envio de formulário

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C4: 3. Na tela de comprovante de preenchimento, o participante percebeu que o
sistema exibe apenas as notas por questão e ele sugeriu que fosse apresentado um valor
parcial do avaliado.
o 3ª Tarefa Desempenho - Realize a avaliação de um membro da equipe
A avaliação dos pares e a avaliação da equipe são diferentes. Na de pares, o
usuário avalia os servidores pelos Comportamentos e Atitudes. Já avaliação da equipe,
todas as dimensões são avaliadas pelo usuário.
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Figura 61 - 3ª tarefa Desempenho - Realize a avaliação de um membro da equipe – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)
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Figura 62 - 3ª tarefa Desempenho - Realize a avaliação de um membro da equipe – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)

Durante a Avaliação Cooperativa, os participantes não demonstraram dificuldades
para realizar esta tarefa. Porém, o ambiente não se comportou adequadamente, já que
não salvou as informações cadastradas pelos participantes.
Observações e comentários dos participantes:
C3: 1. A terminologia "Pares" não é apropriada. Ela é muito técnica, pode gerar
confusão. O sistema deveria apresentar uma descrição mais clara da avaliação.
C3: 2. Outra sugestão é cada formulário fosse apresentado em uma cor diferente.
C3: 3. O participante sentiu falta de um botão para finalizar a etapa e sugeriu que
os formulários fossem apresentados separados, invés de separar por abas. Alegou que
alterando a visualização seria mais fácil saber o que está sendo feito e o que falta fazer.
C6: 1. A escala usada não permite destacar algum servidor muito bom do que é
bom. No GDH existe a opção "Acima do esperado", senti falta de algo equivalente.
Figura 63 - Barra de progresso

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)
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C6: 2. As setas, localizadas ao lado dos círculos que representam os servidores, só
deveriam existir se houvesse informações suficientes.
C6: 3. Quando o servidor selecionado está com a avaliação concluída, o check fica
muito discreto.



4ª Tarefa - Retorne para a autoavaliação: Na quarta tarefa, o usuário precisa
navegar entre os formulários. O principal objetivo desta tarefa é que ele perceba o
grau de dificuldade para a mudança de tela e para o ajuste de uma informação já
cadastrada.
o 4ª Tarefa GDH - Retorne para a autoavaliação
A navegação entre os formulários ocorre apenas através do menu Avaliação. Na

Figura 48 e Figura 49 é possível ver o caminho de acesso.
Todos os participantes conseguiram realizar esta tarefa.
Observações e comentários dos participantes:
Figura 64 - Mensagem do sistema

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C2: O sistema apresentou uma mensagem informando que o formulário da
autoavaliação já havia sido preenchido e, apesar de ter lido a mensagem, o participante
informou que a mensagem não possuía destaque.
C4: Deveria existir um link na tela que possibilitasse navegar entre os formulários.
o 4ª Tarefa Desempenho - Retorne para a autoavaliação
O usuário não precisa acessar o menu Avaliação para navegar entre os
formulários, já que todos os formulários que ele deverá preencher são apresentados em
abas.
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Figura 65 – Forma de navegação entre os formulários de avaliação - SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Figura 66 - Forma de navegação entre os formulários de avaliação - COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Todos os participantes informaram que a navegação entre os formulários é muito
fácil.
Observações e comentários dos participantes:
C1: O sistema não apresenta nenhuma notificação quando o formulário é
finalizado.
C4: Com a navegação pela aba, facilmente dá para acessar o formulário.



5ª Tarefa - Realize a avaliação do membro da equipe restante: As telas para
realizar a quinta tarefa, o usuário acessa a mesma tela informada na terceira
tarefa.
o 5ª Tarefa GDH - Realize a avaliação do membro da equipe restante
A Figura 58 e a Figura 59 são as telas que os participantes deveriam acessar para

realizar esta tarefa.
A maioria dos participantes indicou que o sistema deveria destacar as avaliações
que já foram realizadas, para evitar que o usuário precise consultar cada formulário para
descobrir quais os pendentes.
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Observações e comentários dos participantes:
Figura 67 - Lista dos servidores da equipe

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C1: Não é intuitivo que precisamos preencher outros formulários.
C3: 1. Não dá para saber que posso avaliar todos os servidores de uma só vez,
apenas clicando nas setas.
C4: 1. No formulário de avaliação, deveria existir na tela um link para consultar o
Plano Individual de Trabalho do servidor, que é realizado pela chefia na etapa
Planejamento da avaliação, caso seja necessário conhecer os critérios definidos pela
chefia.
C2: Os textos dos formulários são confusos.
Figura 68 - Parte da tela de Comprovante de preenchimento e envio de formulário

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C3: 2. Seria interessante que na tela de comprovante houvesse um link para
acessar o formulário de avaliação de cada servidor da equipe.
C4: 4. Na tela de avaliação, o sistema deveria ter uma opção de salvar o que foi
cadastrado, sem sair da tela do formulário e ir para a tela de comprovante.
o 5ª Tarefa Desempenho - Realize a avaliação do membro da equipe
restante
Os participantes não encontraram problemas para retornar ao formulário. Todos os
participantes viram como positivo a apresentação da barra de progresso quando um
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formulário é preenchido, além do check que é apresentado na imagem que representa o
servidor que teve o formulário finalizado.
Figura 69 - Barra de progresso

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Observações e comentários dos participantes:
Figura 70 - Mensagem de erro

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C1: 1. Quando eu clico em “Finalizar Avaliação”, o sistema me mostra uma
mensagem, listando os formulários pendentes, mas não informa quais foram finalizados.
C1: 2. A mensagem de erro não é clara.
C3: Realmente, um botão para finalizar cada etapa faz falta.


6ª Tarefa - Realize a avaliação da chefia superior, porém, tente finalizá-la sem
preencher todas as opções: Na sexta tarefa, o usuário avalia sua chefia, porém,
deve finalizar antes de responder todas as questões para verem qual a mensagem
que o sistema apresenta. É importante observar que alguns servidores com função
gerencial, não tinham uma chefia para avaliar, então, foi solicitado que deixassem
uma opção em branco em outro formulário.
o 6ª Tarefa GDH - Realize a avaliação da chefia superior, porém, tente
finalizá-la sem preencher todas as opções
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Figura 71 - Formulário de avaliação da chefia pelos servidores – SEM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)
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Figura 72 - Formulário de avaliação da chefia pelos servidores – COM função gerencial

Fonte: SIGRH v4.22.10 (2016)

Foi solicitado que o participante deixasse uma questão sem resposta, porém, um
dos participantes preencheu tudo e não verificou a mensagem que o sistema apresentou
nesta tela.
Observações e comentários dos participantes:
Figura 73 - Mensagem de erro

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C1: Ao tentar finalizar o questionário deixando uma opção sem responder, o
sistema indica qual a questão está sem resposta.
Figura 74 - Cabeçalho do formulário de avaliação

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)
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C3: Algumas informações apresentadas na tela são desnecessárias, como o nome
do servidor e a sua unidade de exercício, já que ele é avaliado na unidade de localização.
C4: 1. Realizou a avaliação da chefia subordinada e percebeu que era a única tela
que não tinha uma explicação do objetivo da avaliação
C4: 2. A mensagem de erro é clara e o vermelho destaca e chama a atenção.
Porém, o sistema deveria colocar um destaque no formulário para facilitar a identificação
do problema.
C5 e C6: As avaliações da chefia superior e da subordinada estavam indisponível.
o 6ª Tarefa Desempenho - Realize a avaliação da chefia superior, porém,
tente finalizá-la sem preencher todas as opções
Figura 75 - Formulário de avaliação da chefia imediata

Fonte: SIGRH v4.23.0 (2016)
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A versão da avaliação estava instável e não salvava automaticamente as
informações que os participantes cadastravam. Então, ao preencher a avaliação, a única
opção era o botão “Finalizar Avaliação” que encerra todo o processo. Como o sistema não
salvava nenhuma informação, a única mensagem de erro apresentada era a lista de
formulários não concluídos.
Observações e comentários dos participantes:
Figura 76 - Mensagens do sistema

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

C1: O sistema sempre apresenta a mesma mensagem de erro.
C4: Percebi que o sistema apresenta uma mensagem informando que os dados
são salvos automaticamente, então não senti necessidade de um botão para finalizar os
cadastros.

Principais ocorrências observadas através da Avaliação Cooperativa:
1. GDH:
1.1.

No final de todos os formulários, existe um botão para cadastrar e, ao clicar
no botão, o sistema informa que a avaliação foi cadastrada com sucesso.

1.2.

A forma de acesso pelo menu é muito ruim, deveria existir um link nas telas
para navegar entre os formulários.

2. Desempenho:
2.1.

A maioria dos participantes precisou de algo que finalizasse o cadastro do
formulário de avaliação. A ferramenta só apresentava a opção de finalizar
todo o processo de avaliação e quando eles a selecionava, o sistema
apenas listava as informações pendentes.
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2.2.

Ao finalizar um cadastro, o sistema não apresentou nenhuma mensagem de
sucesso. Porém, o protótipo não estava salvando automaticamente o que
era inserido pelo participante.

Sugestões gerais dos participantes:
C2 - A PROGESP deveria investir em formas de capacitar os usuários para
entenderem a necessidade da avaliação de desempenho funcional e ensinar como usar a
ferramenta.
C3 - O sistema deveria emitir uma mensagem final para o usuário, informando que
todos os processos foram finalizados e que não existem pendências.
C3 - Se houve uma nova localização, em um processo de avaliação aberto e o
usuário já finalizou o processo de avaliação, o sistema deve notificar o usuário que
existem novos servidores na unidade dele que precisam ser avaliados.
C6 - O sistema deveria ter, no Portal do Servidor, uma ferramenta de busca, que
seja possível buscar por alguma funcionalidade e o resultado seja uma lista de
funcionalidades com, com o caminho para chegar até ela e uma breve descrição.
C6 – Deveria ser possível para a chefia da unidade consultar a evolução do
servidor, apresentando a nota de cada item por processo de avaliação. Isso iria permitir
que o gestor pudesse planeja estratégias para sua equipe.

5.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO (QUIS)
Ao final de cada Avaliação Cooperativa os participantes responderam um
Questionário de Satisfação (APÊNDICE C.1) que é uma adaptação do Questionnaire for
User Interaction Satisfaction do Shneiderman (1998), cujo objetivo era mensurar a
satisfação do usuário em relação ao processo de avaliação funcional do SIGRH.
Para melhorar a visualização das respostas, cada item do questionário tem um
gráfico correspondente, contendo as respostas dos participantes por processo de
avaliação. As respostas consideradas nesta pesquisa foram as de 1 a 2, que
representavam um sentimento negativo em relação à questão e as de 4 a 5, que
indicavam uma sensação positiva. Os participantes que responderam com o valor 3, se
posicionaram de forma neutra.
Todos os gráficos estão disponíveis no Apêndice E.1 desta pesquisa.
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1. Fator – Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH: O
objetivo deste fator é mensurar cinco sensações dos participantes sobre o
sistema de avaliação funcional.
Terrível a Maravilhoso: No processo de avaliação GDH, um usuário considerou os
formulários terríveis e dois os consideraram maravilhoso. No processo Desempenho,
cinco pessoas julgaram o formulário maravilhoso.
Frustrante a Satisfatório: No GDH, quatro usuários informaram que os formulários
são satisfatórios e no Desempenho, cinco afirmaram que os formulários são satisfatórios.
Maçante a Estimulante: Para o processo de avaliação GHD, dois usuários o
avaliaram como maçante e outros dois como estimulante. Sobre os formulários do
processo Desempenho, quatro participantes consideraram estimulante.
Difícil a Fácil: O GDH foi avaliado por dois usuários como fácil e por um como
difícil. Os formulários do Desempenho foram definidos como difícil por um participante e
como fácil por cinco.
Inadequado a Adequado: Os formulários do GHD foram considerados como
inadequados por um usuário e como adequado por cinco. Os formulários do processo
Desempenho foram considerados adequados por todos os participantes.
As reações informadas no QUIS foram verificadas durante a Avaliação Cooperativa
e, em algumas situações, o participante reagia de uma forma durante a Avaliação
Cooperativa, mas avaliava de forma amena ou positiva o formulário de avaliação de um
processo.
2. Fator – Tela do sistema: Este fator tem como objetivo medir as impressões
dos participantes sobre nove questões que tratam da apresentação das
informações na tela do sistema.
Questão Forma e tamanho da letra: No GDH, quatro usuários consideraram o
tamanho e a forma da letra de fácil leitura e um que a leitura é difícil. No formulário de
Desempenho, três alegaram que é de fácil leitura e dois que é de difícil leitura.
O processo GDH não oferece nenhuma opção para o usuário aumentar o tamanho
da letra utilizada, mas o de Desempenho oferece. Na Figura 77 é possível observar a
opção de aumentar e reduzir o tamanho da fonte, que não foi utilizada por nenhum
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usuário durante a Avaliação Cooperativa. Mesmo oferecendo uma solução, o processo de
avaliação Desempenho teve uma avaliação pior que o GDH.
Figura 77 - Cabeçalho do sistema Desempenho - SIGRH

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Questão Destaques existentes na tela: Os destaques do GDH foram
considerados úteis por quatro dos participantes e inúteis por dois. Os do Desempenho
cinco os avaliaram como úteis e um como inúteis.
Os formulários do GDH possuem destaques estáticos, como é possível ver na
Figura 72 as instruções de uso, as questões, o título do formulário. Os destaques do
Desempenho são dinâmicos, como é possível observar na Figura 78 que o sistema
destaca a questão onde o cursor está, além das abas dos formulários e das suas etapas.
Figura 78 - Destaques da tela - Desempenho

Fonte: SIGRH v4.28.2 (2016)

Quantidade de informações apresentadas na tela: Quatro dos participantes
responderam que neste critério o GDH é adequado e um que é inadequado. No processo
de Desempenho, 100% dos usuários o consideraram adequado.
No GDH, a autoavaliação, por exemplo, o formulário é composto por apenas uma
tela e no processo Desempenho (Figura 52 e Figura 53), é dividido em seis telas,
contendo um número maior de questões (Figura 54 e Figura 55). Os formulários do
Desempenho são mais extensos, mas as informações foram dispostas de forma que os
participantes os avaliaram melhor que os do GDH.
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Sobre os formulários de Desempenho, o participante C3 declarou que as telas são
bem clean, mas o tamanho da letra, os destaques os tornam confusos. A disposição dos
formulários não deixa muito claro onde estou e o que falta fazer.
Organização da informação na tela: A organização da informação do GDH foi
considerada por três usuários como confusa e por dois como clara. O critério no
Desempenho foi avaliado como claro por cinco participantes.
Considerando o que foi explicado no item “Quantidade de informações
apresentadas na tela”, apesar do processo Desempenho exigir mais respostas do usuário,
a forma que o formulário foi organizado causou uma impressão positiva nos participantes
em relação ao GDH. O usuário C3 disse que o GDH não é um sistema bonito, mas você
sabe onde as funcionalidades estão.
Retornar para a tela anterior: Dois dos participantes informaram que é difícil
retornar para a tela anterior no GDH e um que é fácil. 100% avaliaram como fácil retornar
para a tela anterior no Desempenho.
Na Figura 48 e Figura 49 é possível verificar o caminho que o usuário precisa
realizar para acessar qualquer formulário do processo GDH. Foi considerado extenso
pelos usuários e algumas vezes, durante a navegação, perderam o controle do mouse e
precisavam recomeçar todo o caminho. A navegação entre as telas do processo
Desempenho foi considerada muito mais fácil porque o acesso a todos os formulários fica
disponível durante toda a navegação, como é possível ver na Figura 78.
Corrigir uma informação cadastrada: Este critério no GDH foi avaliado como fácil
por três participantes e como difícil por dois. No processo Desempenho, cinco informaram
que é fácil e um que é difícil.
Nos dois processos, ao acessar o formulário que se deseja atualiza, o sistema
apresenta a mesma tela do cadastro inicial, porém, com as respostas informadas
anteriormente pelo usuário.
Sequência das telas: Quatro participantes informaram que a sequência das telas
do GDH é clara e um que é confusa. Cinco avaliaram como claro o mesmo critério do
Desempenho e um como confuso.
Um dos participantes comentou que ao finalizar o preenchimento de um formulário
do GDH, o sistema não deixa claro que existem outros formulários. No Desempenho,
todos os formulários são apresentados em abas para o usuário.
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As cores utilizadas: As cores utilizadas nas telas do GDH foram consideradas
adequadas por quatro usuários e como inadequadas por dois. As cores das telas do
Desempenho foram avaliadas como adequadas para quatro usuários e inadequadas para
um respondente.
De forma geral, os dois processos foram bem avaliados pela maioria dos
participantes, contudo o processo GDH recebeu mais nota negativa que o Desempenho.
O participante C1 relatou que as cores do Desempenho não estão muito boas, o contraste
entre o verde e a letra branca é difícil de ver.
A extensão do formulário de avaliação: Três participantes avaliaram que a
extensão dos formulários de avaliação do GDH é adequada e um a considerou
inadequada. A extensão dos formulários do processo Desempenho foi considerada
adequada por 100% dos participantes.
Conforme foi tratado na questão “Quantidade de informações apresentadas na
tela”, os formulários Desempenho possuem mais questões que o GDH, porém, a forma
com que são apresentadas influencia na percepção dos usuários sobre a extensão do
formulário.
3. Fator – Terminologia e informações do sistema: Através dos itens deste
fator, busca-se levantar a opinião dos participantes sobre o conteúdo
apresentado nos formulários de avaliação do SIGRH.
Os textos apresentados em tela: O critério foi considerado claro por quatro
respondentes para o processo GDH e confuso por um. No caso dos textos no
Desempenho foram considerados claros por todos os respondentes.
Enquanto navegavam no sistema, a maioria dos participantes informou que as
questões apresentadas nos formulários do GDH são confusas e sentiram dificuldades em
entender. O usuário C5 disse que algumas terminologias precisam ser ajustas para
melhorar o entendimento das perguntas. Porém, mesmo sendo bem avaliado por todos, o
processo de avaliação Desempenho também gerou questionamentos.
As mensagens de erro apresentadas: Cinco participantes informaram que as
mensagens de erro do GDH são claras. As mensagens de erro do processo Desempenho
foram avaliadas como claras por quatro usuários e como confusas por um.
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Durante a realização desta pesquisa, como o processo de avaliação Desempenho
era um protótipo, apenas uma mensagem de erro era apresentada (Figura 76). A Figura
73 e a Figura 64 são algumas mensagens apresentadas no GDH.
As instruções de uso: Este critério foi considerado claro por três respondentes e
confuso por um, no caso do GDH. Na avaliação Desempenho, todos consideraram claro.
Na Figura 52 e Figura 53 é possível ver que no topo do cabeçalho do formulário
existe uma breve explicação de uso, o participante C5 informou que é necessário ter um
destaque diferente. Nos formulários do processo Desempenho (Figura 54 e Figura 55, por
exemplo), o sistema apenas apresenta uma descrição da etapa do formulário.
A posição das instruções na tela: No GDH, cinco participantes consideraram que
a posição das instruções é adequada e, no processo Desempenho, seis consideraram
adequada.
Ao realizar uma operação, o resultado é previsível?: Cinco usuários informaram
que o resultado do GDH é sempre previsível. No caso da avaliação Desempenho, quatro
avaliaram como previsível.
Existe a possibilidade do resultado deste quesito ter sido afetado pelo
comportamento instável do protótipo, no caso da avaliação Desempenho. O sistema não
salvava as informações cadastradas e não marcava o formulário que foi respondido.
A apresentação da mensagem de erro: Quarto usuários informaram que a
apresentação da mensagem de erro no GDH é agradável. No processo Desempenho, foi
considerado como agradável por todos os participantes.
A Figura 76 é a única mensagem que o sistema Desempenho apresenta na versão
do sistema utilizada para a Avaliação Cooperativa e a Figura 73 e a Figura 64 são
algumas mensagens apresentadas no GDH.
Percepção sobre o tamanho do questionário: Para o GDH, este critério foi
avaliado como adequado por dois respondentes e inadequado por um. No caso do
processo Desempenho, cinco usuários o consideraram adequado.
O participante C1 comentou que não é possível ter alguma percepção em nenhum
dos processos, porque só é possível ver um formulário por vez.
Percepção sobre o tempo necessário para o preenchimento: Quatro
participantes avaliaram a percepção sobre o tempo necessário para o preenchimento do
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GDH como inadequado e um como adequado. Na avaliação Desempenho, três a
consideraram como adequado e um como inadequado.
Mesmo com três avaliações positivas para o processo Desempenho, nenhum dos
dois oferecem informações para o usuário quantificar o tempo necessário para seu
preenchimento.
4. Fator – Aprendizagem de uso: Através deste fator é possível identificar a
opinião dos participantes sobre a facilidade de uso da ferramenta.
O preenchimento dos formulários de avaliação é: Quatro usuários informaram
que o GDH é fácil de preencher e um avaliou como difícil. Os formulários do processo
Desempenho foram considerados de fácil preenchimento por cinco participantes.
O GDH não foi bem avaliado porque possui uma navegação entre formulários mais
complicada e não oferece um destaque dinâmico nas questões.
Ao finalizar o preenchimento, a resposta do sistema: Este critério, no caso do
GDH, foi avaliado como claro por quatro participantes. No processo de Desempenho, três
informaram que a resposta é clara e dois que é confusa.
O GDH não gera nenhuma notificação para o usuário quando o processo de
avaliação é finalizado, já o Desempenho apresenta um check ao lado de cada formulário
(Figura 54, na aba “Pares”), assim, quando todos os formulários estiverem marcados, o
processo foi finalizado. Porém, por inconsistência do ambiente, nenhum usuário chegou a
finalizar todo o processo, mesmo executando todas as atividades da Avaliação
Cooperativa.
Os passos necessários para finalizar uma tarefa: Três pessoas consideraram os
passos necessários do GDH como lógico e uma como ilógico. Todos os participantes
consideraram os passos do processo Desempenho como lógico.
A maioria dos usuários informou que a forma com que os formulários são
disponibilizados dá a impressão de algo desconexo, não que faz parte de conjunto de
formulários. Na avaliação Desempenho, a apresentação em abas permitiu uma percepção
de todo o processo de avaliação.
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5.3 RECOMENDAÇÕES PARA O REDESIGN DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL TRATADA
PELA RESOLUÇÃO 040/2016 – CONSAD/UFRN
Através

da

análise

dos

dados

levantados

através

dos

procedimentos

metodológicos desta pesquisa foi possível compreender as principais dificuldades dos
usuários.
Com o objetivo de tornar o uso da ferramenta mais agradável, seguem algumas
recomendações para o aprimoramento dos formulários de avaliação do processo
Desempenho:


Durante o preenchimento de um formulário, caso alguma questão fique sem
resposta, o sistema deve informar qual questão ficou em branco e ela deve ser
destacada na tela.



O sistema precisa ter mais de uma mensagem de erro (Figura 76) e ela precisa
explicar o problema de forma mais detalhada.



O sistema deve ter instruções mais claras sobre o processo de avaliação para que
o usuário compreenda qual seu principal objetivo e a importância de sua
participação.



Ajustar as cores utilizadas (Figura 77). O uso da letra branca no fundo verde em
uma tela pequena dificulta a leitura.



Além de salvar automaticamente, o sistema deve oferecer ao usuário a opção de
salvar manualmente o que ele cadastrou.



Ao clicar “Finalizar Avaliação” (Figura 57), a mensagem do sistema deve ser
dividida em blocos informando o que foi concluído e quais as pendências.
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6 CONCLUSÃO
Com base nos dados levantados através da aplicação dos instrumentos utilizados
para esta pesquisa foi possível chegarmos a conclusão sobre a avaliação da usabilidade
dos formulários de avaliação de desempenho da Resolução nº 024/2006-CONSAD (GDH)
e da Resolução nº 040/2015-CONSAD. Os formulários do GDH obtiveram mais respostas
e comentários negativos que os de Desempenho. Porém, os formulários de Desempenho
também receberam algumas críticas, mostrando a necessidade de aprimoramentos
visando evoluir sua interface de forma a torná-la amigável, facilitando assim a aceitação
por parte de seus usuários, aprimorando a qualidade das informações obtidas através da
avaliação funcional para apoiar nas estratégias de gestão de pessoas.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa abrangeu apenas a etapa de Registro (preenchimento dos
formulários) dos processos de avaliação funcional dos servidores da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN, definidas pela Resolução nº 024/2006-CONSAD (GDH)
e da Resolução nº 040/2015-CONSAD (Desempenho). Porém, é importante deixar claro
que o processo de avaliação funcional é mais amplo do que foi estudado neste trabalho e
envolve outras etapas, além do preenchimento do formulário de avaliação, citadas no
Capítulo 2.2.
Em 2016, embora exista um protótipo do processo de avaliação funcional da
Resolução nº 040/2015-CONSAD (Desempenho), o sistema não foi utilizado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é previsto que a primeira aplicação seja
tratada como um piloto pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN. O que
possibilita a continuidade desta pesquisa ou a análise do processo de avaliação através
de outras perspectivas.
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APÊNDICE A.1 – ENTREVISTA ESTRUTURADA - ROTEIROS
Perguntas da entrevista estruturada PROGESP
1. Que tipo de informação se pretende levantar com a avaliação da Resolução nº
024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que dispõe sobre o sistema de
avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos
docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN?
2 . Porque a PROGESP sentiu a necessidade de atualizar o processo de avaliação
submetendo uma nova resolução para os conselhos da UFRN?
3. O que se pretende avaliar com o processo de avaliação da Resolução nº 040/2015CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o sistema de avaliação de
desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes
ocupantes de funções administrativas da UFRN?
4. Acredita que houve alguma atualização da metodologia de avaliação?
5. Quais as principais diferenças entre as metodologias das duas resoluções? Houve
obrigação de fazer o ajuste pela força da lei?
6. O que, na Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que dispõe
sobre o sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em
educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, fez com que
se visse a necessidade de atualizar o processo?
7. Para a definição dos formulários, existia uma comissão envolvendo vários perfis, como
representantes da PROGESP, responsáveis pelo processo de Avaliação na UFRN, e da
SINFO, analista de requisitos, equipe de design e docentes pesquisadores com
conhecimento em design, usabilidade e experiência do usuário. O que fez a PROGESP
solicitar para a SINFO esse trabalho pioneiro no SIGRH com foco no design dos
formulários?
8. Acredita que o novo modelo de formulário utilizado no processo de avaliação da
Resolução nº 040/2015-CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o
sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em
educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, será recebido
de que forma pelos servidores da UFRN?
9. Qual a expectativa da PROGESP ao elaborar em conjunto com a SINFO formulários
cuja facilidade de uso foi a principal preocupação?
Perguntas da entrevista estruturada Equipe de Design da SINFO
1. Como chegou a demanda da participação de design na elaboração das telas para a
Avaliação de Desempenho?
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2. Qual foi a principal preocupação da equipe de design ao desenvolver as telas?
3. Quais os princípios de design aplicados no desenvolvimento das telas?
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APÊNDICE A.2 - RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS ESTRUTURADAS
RESPOSTA DOS REPRESENTANTES DA DDP/PROGESP
Entrevistado PROGESP 1
1. Que tipo de informação se pretende levantar com a avaliação da Resolução nº
024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que dispõe sobre o sistema de
avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos
docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN?
A avaliação definida na Resolução nº 024/2006-CONSAD é a primeira avaliação de
desempenho da UFRN para os servidores técnico-administrativos que aconteceu para
atender as exigências dos órgãos de controle em relação a se ter algum tipo de critério
para a progressão funcional do servidor técnico-administrativo. Então, para que o servidor
possa progredir, formalmente ele precisa realizar alguma avaliação de desempenho, pelo
menos é o que preconiza a legislação federal, então a Resolução nº 024/2006-CONSAD,
primeiramente ela veio atender essas exigências dos órgãos de controle e possibilitar que
os servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes ocupantes de funções
administrativas da UFRN tivessem a oportunidade de terem, pela primeira vez, uma
avaliação de desempenho de fato. É importante dizer que na época que a avaliação foi
implantada eu ainda não trabalhava no setor, as informações que estou passando são de
pessoas que me contaram quando cheguei na DDP, mais especificamente na
Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação - CAA.
2. Porque a PROGESP sentiu a necessidade de atualizar o processo de avaliação
submetendo uma nova resolução para os conselhos da UFRN?
Essa necessidade veio primeiramente porque a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
nos vários encontros que ela tem, se propôs a fazer uma pesquisa referente ao impacto
da avaliação de desempenho dos técnico-administrativos na UFRN e a partir desses
dados percebeu-se o seguinte, que a avaliação de desempenho não estava tendo o
impacto

esperado,

culturalmente

se

estabeleceu

que

todos

os

servidores

necessariamente teriam a avaliação positiva, dentro do esperado, porque o objetivo final
da avaliação é justamente a progressão por mérito que tem impacto no orçamento, na
remuneração do servidor. Então, foi uma avaliação que culturalmente não conseguiu ter
êxito no que preconiza a legislação federal, que é de fato conceder a progressão do
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servidor mediante um desempenho, o que estava havendo era um mascaramento de
dados, por exemplo, todos os anos, a partir da pesquisa da CPA, se percebeu que de
2006 a 2009 existiu uma tendência dos servidores de estarem dentro do esperado e
acima do esperado, enquanto o desempenho insuficiente e abaixo do esperado
decresceu de forma considerável, chegando, inclusive, em 2009, a não ter nenhum
servidor com o desempenho abaixo do esperado ou insuficiente. Então, percebeu-se
também através do trabalho realizado pela Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas que
esses dados não coincidem com a realidade dos servidores da UFRN, porque existiam
muitas situações de remoção e de acompanhamento de servidores com aquela velha
cultura de que no serviço público não se trabalha, então se percebeu que a chefia
imediata tinha muito receio em de fato avaliar de forma coerente o servidor também por
uma pressão desse próprio servidor, já que ele poderia ficar se progredir e,
consequentemente, não ter um aumento na sua remuneração. Então se viu necessário
mudar a resolução visando minimizar as lacunas que a resolução de 2006 tinha e
atualizar o instrumento de avaliação.
3. O que se pretende avaliar com o processo de avaliação da Resolução nº 040/2015CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o sistema de avaliação de
desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes
ocupantes de funções administrativas da UFRN?
A intenção da avaliação de desempenho não muda, é importante frisar que estamos
buscando aprimorar como essa avaliação acontece, então buscamos melhorar
minimizando as lacunas na resolução, acrescentando como a resolução acontece de
forma detalhada e prevendo algumas exceções, principalmente focando no instrumento
de avaliação, fazendo a chefia a avaliação da chefia ter um peso maior na nota, dentro da
fórmula, o servidor e a equipe de trabalho terão um peso também. O que se mudou foi a
metodologia dessa avaliação, mas o objetivo da avaliação permanece o mesmo, então, a
meu ver, as duas resoluções possuem o mesmo objetivo, alterando apenas a
metodologia.
4. Acredita que houve alguma atualização da metodologia de avaliação?
Com certeza, a grande diferença dessa avaliação é a metodologia. No instrumento que foi
criado em 2006, a gente tinha uma avaliação 360º, isso significa que em todos os
indicadores da avaliação todos os servidores se avaliavam, ou seja, em um ambiente de
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trabalho, que existe uma chefia, o servidor a ser avaliado e sua equipe de trabalho todas
essas pessoas da equipe, incluindo a chefia iam avaliar o servidor de forma igual em
todos os indicadores de desempenho. Foi percebido, a partir de estudos e capacitações,
que, o ideal, é que a avaliação de 360º aconteça apenas na dimensão dos
comportamentos, os pares do servidor não têm muitas condições de avaliar a dimensão
da produtividade e qualidade do trabalho, que compete a chefia imediata do servidor
avaliado porque ela planejou com o servidor suas atribuições e realizou o
acompanhamento a execução feita pelo servidor. Nesse sentido, a principal modificação
na nova avaliação de desempenho e no novo instrumento foi que a avaliação 360º só
será utilizada na dimensão de comportamentos e atitudes, já a dimensão que se refere a
produtividades, qualidade e quantidade do trabalho, planejamento do trabalho será
avaliada pela chefia imediata e pelo servidor que se auto avaliará. Então, o novo
instrumento foi dividido em três dimensões de avaliação, avaliar o conhecimento (se o
servidor tem know-how para executar suas atividades) do servidor, avaliar as habilidades
(para pôr em prática seu conhecimento) e, por fim, comportamentos e atitudes (se o
servidor chega no horário ou se atende bem o público).
5. Quais as principais diferenças entre as metodologias das duas resoluções? Houve
obrigação de fazer o ajuste pela força da lei?
Acredito que já tratei da diferença entre as metodologias nas respostas anteriores, que na
avaliação de 2006 o instrumento era organizado de forma que todos avaliassem todas as
dimensões e nessa nova avaliação, a avaliação 360º se restringe a avaliar
comportamentos e atitudes, que na resolução de 2015 a fórmula foi alterada, dando as
respostas da chefia um peso maior, diferente da autoavaliação e da avaliação dos pares,
com o objetivo de balancear o resultado da avaliação, já que, com pesos iguais, como
ocorria na resolução de 2006, o servidor conseguia “ajustar” sua nota para ficar pelo
menos dentro do esperado, mesmo se a chefia não o avaliasse positivamente. A
metodologia não sofreu alterações por força da lei, a lei apenas diz que é necessário ter
uma avaliação de desempenho para que o servidor possa progredir por mérito, mas a
forma como essa avaliação será feita é muito particular de cada instituição, a decisão de
mudar veio a partir da vivência do trabalho na Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas,
pelos acompanhamentos realizados e pela pesquisa feita pela Comissão Permanente de
Avaliação.
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6. O que, na Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que dispõe
sobre o sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em
educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, fez com que
se visse a necessidade de atualizar o processo?
O que foi percebido na resolução de 2006 é que ela possuía muitas lacunas, por exemplo,
ela não especificava como deveria ocorrer a avaliação de desempenho dos servidores
cedidos, em afastamento, dos que ingressaram recentemente na instituição, então, a
equipe da CAA tinha um consenso, porém não estava legalmente estabelecido através de
resolução. A partir da resolução 040 de 2015, que, inclusive tem portaria para detalhar
casos mais específicos, detalhamos, por exemplo, o caso do servidor que acabou de
ingressar na instituição, se a data de admissão é menor que 6 meses para se acontecer
uma avaliação, ele é dispensado dessa avaliação, então a falta de detalhamento da
resolução anterior foi uma das motivações para elaborar uma nova.
7. Para a definição dos formulários, existia uma comissão envolvendo vários perfis, como
representantes da PROGESP, responsáveis pelo processo de Avaliação na UFRN, e da
SINFO, analista de requisitos, equipe de design e docentes pesquisadores com
conhecimento em design, usabilidade e experiência do usuário. O que fez a PROGESP
solicitar para a SINFO esse trabalho pioneiro no SIGRH com foco no design dos
formulários?
A PROGESP estava com o conhecimento de um trabalho inovador de gameficar alguns
acessos nos sistemas da UFRN, pelo menos no SIGRH, e como o instrumento de
avaliação de desempenho, a ideia é que ele seja um instrumento objetivo, fácil de
manusear, para que nem o servidor e nem a chefia se sintam enfadados em responder
aquilo, pelo menos é o que preconiza a literatura referente a avaliação de desempenho, é
que o instrumento ele seja, objetivo e direto, sem perder sua qualidade. Algumas chefias
possuem uma grande quantidade de servidores subordinados e, considerando que
existem diversas atribuições, pode haver um desestimulo em responder um questionário
tão extenso, prolixo. O objetivo era enxugar o questionário e a gameficação caiu como
uma luva nesse processo para evitar o cansaço por parte do servidor ao responder o
formulário e que ele se sinta estimulado.
8. Acredita que o novo modelo de formulário utilizado no processo de avaliação da
Resolução nº 040/2015-CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o

115

sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em
educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, será recebido
de que forma pelos servidores da UFRN?
Eu acredito que toda mudança causa um certo impacto, pelas experiências que tivemos
no final de 2014, nós convidamos a comunidade acadêmica a expor o que existia de novo
sobre avaliação de desempenho, de novo instrumento e tivemos como respostas diversos
questionamentos e críticas, tanto negativas quanto construtivas. No comparativo do
modelo de 2006 e do de 2015, o novo modelo foi mais bem avaliado, demonstrando uma
aceitação dos respondentes. Durante essa pesquisa, percebemos uma não aceitação do
sindicato dos servidores TAES, não pelo instrumento, mas pelo fato da avaliação da
chefia ter um peso maior, pois entendia que prejudicaria o servidor, mas o DDP havia
realizado estudos que embasava essa necessidade de manter essa diferença nos pesos,
já que a chefia é quem avalia e acompanha a atividade profissional do servidor, até para
que essa avaliação não esteja condizente com a realidade. Com esses novos resultas, a
intenção é que a CAA possa realizar um melhor acompanhamento efetivo (assistente
social, psicólogos) dos servidores que ficaram abaixo da expectativa.
9. Qual a expectativa da PROGESP ao elaborar em conjunto com a SINFO formulários
cuja facilidade de uso foi a principal preocupação?
O principal objetivo da PROGESP foi desenvolver a gestão de pessoas. A finalidade do
processo de avaliação não é um instrumento por um instrumento, a finalidade é fazer um
trabalho a médio e longo prazo, porque existe uma cultura de que a avaliação de
desempenho é apenas para a progressão por mérito e não é assim, a avaliação serve
para se perceber quais são as lacunas de desempenho daquele servidor, o que ele
precisa melhorar, o que ele tem forte de ponto positivo e que possa ser aproveitado, para
que se possa identificar se ele precisa de uma capacitação, se ele está bem adaptado ao
ambiente de trabalho. A principal preocupação de fato foi a gestão de pessoas e como
desenvolvê-las, mas podemos citar preocupações secundárias como, aprimorar o
processo, ter impacto em outras políticas da universidade, como dimensionamento,
capacitação… então a avaliação de desempenho impactará nessas políticas também, já
que ela pode e deve alimentar o planejamento das capacitações oferecidas pela
universidade, então, se o servidor tem baixo desempenho em determinadas dimensões,
como a capacitação pode auxiliar nesse quesito, já sobre o dimensionamento, quando a
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chefia solicita a remoção de um servidor, mas o avalia bem, é necessário identificar qual o
real interesse dela nessa solicitação.

Entrevistado PROGESP 2
1. Que tipo de informação se pretende levantar com a avaliação da Resolução nº
024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que dispõe sobre o sistema de
avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos
docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN?
Com a Resolução nº 024/2006-CONSAD, que é a resolução anterior que dá orientações
sobre a avaliação de desempenho, se buscava não só identificar os padrões de
desempenho dos nossos servidores, tanto a partir da autoavaliação, da avaliação de sua
chefia e, também, a partir da avaliação de sua equipe, se buscava, além desses
resultados, o feedback das práticas de gestão, porque os gestores também eram
avaliados e da instituição, como a infraestrutura oferecida e a postura gerencial afeta no
desempenho do servidor, levantadas através dos mediadores de desempenho. Então,
tanto para Técnico Administrativos quando para Docentes, com função administrativa, as
informações levantadas orientariam uma série de outros processos, entre eles, a mais
conhecida é o da progressão por mérito.
2. Porque a PROGESP sentiu a necessidade de atualizar o processo de avaliação
submetendo uma nova resolução para os conselhos da UFRN?
A PROGESP sentiu necessidade de atualizar o processo de avaliação, a partir da
submissão de uma nova resolução, a partir de uma avaliação, que durou alguns anos,
que vem desde 2012, iniciada por uma pesquisa da Comissão Própria de Avaliação –
CPA, que identificou alguns sérios vícios associada ao modelo de avaliação da Resolução
nº 024/2006-CONSAD, notadamente a tendência de superavaliação por parte de todos os
atores institucionais, ou seja, as avaliações positivas ou superpositivas vinham
aumentando exponencialmente com o passar dos anos e as avaliações dentro ou abaixo
do esperado vinham reduzindo drasticamente, ao ponto de não termos, em todo esse
tempo, um servidor que tenha sido avaliado como insuficiente. Tal levantamento não seria
um problema se a PROGESP não tivesse uma série de outros dados, relativos às práticas
de gestão de pessoas, que mostram de fato existem muitos servidores que apresentam
desempenho abaixo do esperado. Observamos isso pelo número de processos de
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remoção, de alegações da chefia e de alegações dos servidores em relação às chefias,
basicamente, nós cruzamos esses dados com os levantados na avaliação de
desempenho e percebemos que isso não aparece na avaliação de desempenho, o que
mostrava que o instrumento não gerava resultados confiáveis, que estava viciado e que
apresentava o retrato objetivo da realidade cotidiana de trabalho na instituição. Além da
falta de confiabilidade, o instrumento era considerado maçante, demorado de responder,
o sistema não fornecia sempre as informações necessárias, nesse formato anterior, e as
algumas pessoas nem conseguiam realizar avaliação dentro do sistema, o que elevava o
número de avaliações fora do prazo.
3. O que se pretende avaliar com o processo de avaliação da Resolução nº 040/2015CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o sistema de avaliação de
desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes
ocupantes de funções administrativas da UFRN?
Em relação a nova resolução, o que se pretende avaliar, além dos aspectos citados na
questão 1 (um) que permanecem, o desempenho dos servidores em todos os níveis,
busca-se também, a partir da avaliação institucional, um feedback estruturado para a
instituição em relação as suas políticas de segurança do trabalho, de saúde, de qualidade
de vida, de gestão de pessoas, sobre sua eficácia e como essas políticas estão refletindo
no cotidiano dos servidores, se estão afetando, ou não, nos seus desempenhos e buscase, também, uma avaliação mais coerente com a realidade observada.
4. Acredita que houve alguma atualização da metodologia de avaliação?
Sim, definitivamente a metodologia de avaliação foi atualizada. Houve mudanças
significativas tanto no questionário de avaliação, que antes ele era dependente do Plano
Individual de Trabalho cadastrado para os servidores e agora trata-se de um questionário
unívoco cujas poucas alterações considera se ocupa, ou não, função de gestão, mas é
um instrumento mais curto, objetivo e de rápido preenchimento e que estabelece critérios
gerais para a avaliação dos servidores, independente de espaço de trabalho e das suas
atribuições. O Plano Individual de Trabalho, assim como o Plano de Ação Gerencial,
continua obrigatório, como pré-requisitos, mas não vão influenciar no formato do
formulário gerado. Além disso, a outra mudança na metodologia é que, agora, o servidor
avaliará sua equipe e sua chefia imediata apenas no tocante a comportamentos e atitudes
observáveis, o que vai eliminar uma incoerência da metodologia do instrumento anterior,
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que era o servidor ser obrigado a avaliar todos os seus colegas e chefia a partir de
critérios que ele não conhecia, muitas vezes por diferenças de áreas e de atribuições,
então tanto por conhecimentos técnicos, como por não possuírem as mesmas atribuições,
consideramos que era inviável a continuidade desse processo e agora os servidores só
avaliarão esses outros atores a partir de seus comportamentos e atitudes, o que também
encurtará o tempo de resposta do instrumento. A outra diferença na metodologia é a
inclusão de uma avaliação institucional junto a avaliação de desempenho e uma conexão
com o Levantamento de Necessidade de Capacitação – LNC para permitir sugerir cursos
para suprir lacunas de desempenho dos servidores, identificadas na avaliação.
5. Quais as principais diferenças entre as metodologias das duas resoluções? Houve
obrigação de fazer o ajuste pela força da lei?
Além das diferenças na metodologia que respondi na questão anterior, identificamos
também que uma característica textual, referente as escalas da resolução anterior,
estavam contribuindo para aquele viés da superavaliação, então, o item da escala acima
do esperado estava sendo considerado mínimo pela comunidade. Recebemos muitas
reclamações de servidores que foram avaliados como dentro do esperado porque houve
uma distorção na comunidade, onde acima do esperado seria o único resultado aceitável.
Para evitar esse vício na nova resolução, o conceito será acessível de outra forma, sendo
assim, após muitos estudos, a escala geral mudou de insuficiente, abaixo do esperado,
dentro do esperado e acima do esperado para não atende, atende parcialmente e atende.
Existe um conceito de supera que só é alcançado se o servidor realizar algumas
atividades, listadas na resolução, que estão além das atribuições comum do servidor,
como participações em comissões, exercer cargo de chefia, participar de capacitações
com mais de 20h naquele ano, enfim, ser destaque de alguma forma na sua área de
desempenho. Então, são informações que o próprio sistema vai puxar do seu banco de
dados, gerando algumas pontuações extras e o servidor também pode informar
manualmente,

sendo

necessário

anexar

comprovações,

as

suas

capacitações,

participações em comissões, caso o sistema não tenha essa informação para recuperar.
Se o servidor tiver uma avaliação muito boa no formulário padrão, a partir dessas
pontuações extras, o servidor poderá alcançar o conceito supera, que é uma forma de
diminuir o vício e reconhecer os servidores que estão indo além de suas atribuições.
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6. O que, na Resolução nº 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006, que dispõe
sobre o sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em
educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, fez com que
se visse a necessidade de atualizar o processo?
Sugiro que consulte a resposta da questão 2 porque parte da resposta está lá, mas, mais
especificamente em relação a resolução percebemos que ela não previa algumas
circunstâncias específicas de melhor organização quanto a recursos, melhor clareza das
instâncias que devem ser acionadas no dos servidores optarem por interpor recursos as
suas avaliações, também sentimos necessidade de alterar a escala, que constava em
resolução, de atualizar uma série de redações deficientes que abriam margens para
interpretações não unívocas e o peso estatístico da avaliação de cada uma dos atores,
em relação aos servidores sem função gerencial e com função gerencial, suas chefias,
antes tínhamos 50% e 50%. Identificamos que o uso desse peso contribuía com o vício na
medida em que os poucos gestores ou servidores, que realizavam avaliações coerentes,
tinham suas avaliações suprimidas a medida que a pessoa avaliada se avaliava acima do
esperado, então, isso equilibrava a nota e mascarava os resultados, então a partir de uma
série de negociações, alteramos os pesos e sugiro que consulte a nova avaliação para
ver em detalhes essa mudança.
7. Para a definição dos formulários, existia uma comissão envolvendo vários perfis, como
representantes da PROGESP, responsáveis pelo processo de Avaliação na UFRN, e da
SINFO, analista de requisitos, equipe de design e docentes pesquisadores com
conhecimento em design, usabilidade e experiência do usuário. O que fez a PROGESP
solicitar para a SINFO esse trabalho pioneiro no SIGRH com foco no design dos
formulários?
A ideia de uma comissão envolvendo profissionais das mais diversas áreas, que
participaram tanto da composição do conteúdo quanto das fórmulas dos formulários, vem
no sentido de tornar essa avaliação numa composição coletiva, que atenda as
necessidades dos mais diferentes atores institucionais, e que permita um novo fôlego a
um processo que, como foi dito, estava viciado e vinha perdendo credibilidade na
instituição. Então a ideia de reunir todos esses profissionais nesse esforço coletivo foi
aproveitar esse contexto de mudança para oferecer uma ferramenta moderna, autêntica e
eficiente de avaliação para toda a instituição. A parceria com a SINFO para a inserção do
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novo modelo no SIGRH foi e é crucial para que todas essas mudanças fossem incluídas
dentro do sistema e a SINFO é nossa parceira natural para que o que conseguimos até
então fosse possível e para nos apoiar quando a nova avaliação for concretizada.
8. Acredita que o novo modelo de formulário utilizado no processo de avaliação da
Resolução nº 040/2015-CONSAD, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o
sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em
educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN, será recebido
de que forma pelos servidores da UFRN?
A expectativa é que a nova resolução e o novo conteúdo de avaliação sejam recebidos de
maneira positiva pela comunidade, no sentido que buscamos validar através de quatorze
etapas de teste desse novo processo através de um modelo piloto, várias delas
envolvendo consulta pública à comunidade, enfim, esse modelo foi elaborado com a
contribuição da comunidade acadêmica. Esperamos que as pessoas se vejam e vejam
suas necessidades atendidas nesse modelo, que vai rodar numa primeira versão de teste,
está previsto na resolução, então, não é a versão definitiva e esperamos que seja
recebida de forma positiva, embora no início haverá necessidade de atualizar todos os pré
requisitos do sistema (Plano de ação gerencial e Plano individual de trabalho) e poderá
gerar algum transtorno, mas é inicial, já que esses pré requisitos serão ser reaproveitados
automaticamente, evitando que algumas pessoas deixem de participar do processo de
avaliação pela falta de alguma informação que poderia ser reaproveitado por sua chefia.
Então, as expectativas são as melhores, mas esperamos que as pessoas nos apontem o
que está deficitário e o que se precisa mudar.
9. Qual a expectativa da PROGESP ao elaborar em conjunto com a SINFO formulários
cuja facilidade de uso foi a principal preocupação?
A colaboração junto a SINFO, buscando a facilidade no uso dos formulários do sistema,
também é uma tentativa de resposta aos feedback maciços que recebemos da
comunidade de que o formulário não era atrativo, era maçante, cansativo de responder,
que muitas vezes não salvava as informações a contento, onde, no meio do
preenchimento as informações se perdiam, então, havia uma série de problemas e a
SINFO ofereceu todo o apoio para aproveitar as necessidades de mudanças que seriam
apenas de sistema para que se alinhasse com alteração da identidade visual, com a
usabilidade do formulário, que tornasse a experiência de preenchimento mais tranquilo,
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fácil e instigante. Porque o objetivo é que as pessoas preencham a avaliação e que sejam
informadas de forma mais eficiente que a avaliação está em vigor, que nada escape ao
processo para que ele se torne mais eficaz.
RESPOSTAS DO DESIGN DA SINFO
Entrevistado SINFO 1
1. Como chegou a demanda da participação de design na elaboração das telas para a
Avaliação de Desempenho?
A demanda veio por meio da Diretoria de Sistemas, a partir de uma reunião entre
membros da PROGESP, do Escritório de Ideias. A organização das etapas, reuniões e
entregas foi gerenciada por eles.
2. Qual foi a principal preocupação da equipe de design ao desenvolver as telas?
Manter a consistência e padrões entre as páginas. Por exemplo: havia telas
anteriores ao preenchimento da avaliação de desempenho. Foi necessária uma
readequação das telas aos novos elementos de interface, para que o usuário pudesse
sentir-se no controle das ações realizadas no SIGRH. Outra preocupação foi a arquitetura
da informação, que considero 80% do planejamento da interface, e diz respeito a como
organizar o conteúdo e rotular as informações, orientando o usuário por meio de textos de
fácil entendimento e uma lógica de navegação coerente entre seções e etapas de
preenchimento de formulário, principal ação realizada durante a avaliação.
3. Quais os princípios de design aplicados no desenvolvimento das telas?
Especificamente, foram adotados princípios de usabilidade em formulários e, num
aspecto mais abrangente, buscou-se verificar e aperfeiçoar a satisfação dos usuários com
o preenchimento do instrumento e a cultura da avaliação de desempenho na instituição.
Identificou-se uma grande percepção negativa dos servidores quanto ao instrumento, pelo
fato de ele implicar em progressões. Por esse motivo, muitos acabam por avaliar de
maneira superficial seus pares, por questões de convivência, e a si mesmos, por causa da
progressão. Além disso, a avaliação requer várias etapas, tornando o preenchimento dos
formulários uma atividade extensa e desestimulante. Assim, acrescentamos elementos na
interface que informam o progresso do preenchimento e conclusão das etapas, bem como
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descrições sobre cada uma, levando a um maior entendimento da importância de tais
etapas para os servidores.
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APÊNDICE B.1 – AVALIAÇÃO COOPERATIVA - CARTA CONVITE - ADAPTADA DE
MAIA (2015)

Carta Convite

Convidamos você para participar de nossa pesquisa de mestrado, cujo tema é
Estudo Comparativo dos Formulários Eletrônicos da Avaliação de Desempenho dos
Servidores Técnico-Administrativos da UFRN no período de 2006 a 2016 sob a ótica da
Ergonomia e Usabilidade.
A sua participação se efetivará a partir da realização das atividades propostas para
o levantamento de dados para a pesquisa que serão: participação da avaliação
cooperativa dos formulários do processo de avaliação de desempenho do Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH e preenchimento de um
questionário de satisfação. Todas as atividades serão realizadas com uma duração média
de 1h (hora) em uma sala de videoconferência da Superintendência de Informática, no
Campus central da UFRN.
Enfatizamos que o foco da avaliação é o Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Humanos – SIGRH e que você atuará como um coavaliador da ferramenta.
Para isso, será necessário executar todas as atividades definidas no roteiro e responder o
questionário de satisfação. A atividade será registrada (áudio e vídeo) no todo ou em
parte. As informações serão utilizadas exclusivamente na presente pesquisa e seu nome
não será divulgado.
Caso necessite de qualquer informação adicional, entre em contato através do
telefone 84 99990-4904 ou por email fernanda@info.ufrn.br.
Agradecemos desde já a sua participação.
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APÊNDICE B.2 – AVALIAÇÃO COOPERATIVA - TERMO DE CONSENTIMENTO ADAPTADA DE MAIA (2015)

Termo de Consentimento

Pelo presente termo, eu _____________________________________________,
portador do RG n. _________________ emitido pelo(a) _________________, vinculado a
Universidade

Federal

do

Rio

Grande

do

Norte

como

_____________________________________________________, declaro ceder à aluna
pesquisadora do curso de mestrado profissional em design Fernanda Pessoa Coutinho
Fernandes Lima, matrícula n. 2015109807, sem quaisquer restrições quanto aos seus
efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais das
informações obtidas por meio da Avaliação Cooperativa à pesquisadora aqui referida, na
cidade de Natal, Rio Grande do Norte, em ______ de ___________ de 2016.

A pesquisadora acima fica autorizada a utilizar, divulgar e publicar, para fins
acadêmicos, o mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não, bem como
permitir a terceiros, acesso ao mesmo para fins idênticos, com a ressalva da garantia, por
parte dos referidos terceiros, da integridade do seu conteúdo. A pesquisadora se
compromete a preservar minha avaliação cooperativa no anonimato, identificando minha
fala com nome fictício ou símbolos não relacionados à minha verdadeira identidade.

Natal, ______ de ______________ de 2016.

_________________________________
Entrevistado
_________________________________
Aluno pesquisador
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APÊNDICE B.3 – ROTEIRO DE TAREFAS PARA AVALIAÇÃO COOPERATIVA ADAPTADA DE SANTA ROSA E MORAES (2008)

Obrigada por ajudar neste estudo cujo objetivo é avaliar a usabilidade dos
formulários de avaliação de desempenho dos servidores da UFRN do Sistema Integrado
de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH.
Através deste estudo, queremos mensurar a facilidade ou dificuldade de uso do
sistema. Para isso, precisamos que você diga em voz alta tudo o que pensa enquanto
executa as atividades abaixo, me explicando como acha que o sistema deve se comportar
e se as informações estão claras. Sempre que surgir alguma dúvida, pergunte-me que
poderei sugerir o caminho.
Lembre-se que este estudo é sobre o SIGRH, ele quem está sendo avaliado.

Lista de atividades:
1 – Informe seu usuário (a senha = login) para acessar o Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Humanos – SIGRH
2 – Avaliação dos formulários da Avaliação:
2.1. Através do “Portal do Servidor”, acesse o formulário de avaliação.
2.2. Na lista dos formulários de avaliação
Realize a auto avaliação
Realize a avaliação de um membro da equipe
Volte para a auto avaliação
Realize a avaliação do membro da equipe restante
Realize a avaliação da chefia superior, porém, tente finalizá-la sem
preencher todas as opções.
2.3 Responder o Questionário de Satisfação
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APÊNDICE B.4 – CHECK LIST PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA

1. Antes do participante chegar:
1.1 – Saber qual seu login no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos –
SIGRH.
1.2 – Identificar a chefia do participante e cadastrar, caso o participante não seja chefe:
1.2.1 – Realizar o dimensionamento dos servidores subordinados - "Localizar o
servidor"
1.2.2 – "Atribuições da Unidade"
1.2.3 – "Plano de Ação Gerencial"
1.2.4 – "Plano Individual de Trabalho" (do participante e de dois colegas de equipe)
1.3 – Acessar o SIGRH com o login do usuário para ver se o sistema está configurado
corretamente.
1.4 – Preparar o ambiente:
1.4.1 – Ligar os equipamentos de gravação
1.4.2 – Ter impresso o Roteiro de tarefas para Avaliação Cooperativa (APÊNDICE
B.3) e o Termo de Consentimento (APÊNDICE B.2) para o usuário.
2 – Na presença do participante (antes de iniciar as tarefas):
2.1 – Se apresentar, agradecer pela participação, explicar o que será feito, deixar
claro que o participante é um coavaliador da ferramenta e solicitar que ele sempre
verbalize.
2.2 – Entregar o Termo de Consentimento (APÊNDICE B.2).
2.3 – Explicar sobre a presente pesquisa e entregar o Roteiro de tarefas para
Avaliação Cooperativa (APÊNDICE B.3).
3 – Durante a execução das tarefas
3.1 – estimular o participante a expor o que pensa em voz alta.
3.2 – perguntas que ajudam no processo
3.2.1 – como acessar a funcionalidade?
3.2.2 – existe outro caminho para acessar a funcionalidade?
3.2.3 – a navegação no SIGRH é clara?
3.2.4 – o que você espera que aconteça?
3.2.5 – o que você está fazendo agora?
3.2.6 – as informações contidas no sistema estão claras?
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3.2.7 – o que você acha da aparência do sistema?
3.2.8 - O que foi positivo ou negativo durante a navegação no sistema?
3.3 – Aplicar o QUIS após a finalização da Avaliação Cooperativa, assim, cada
processo de avaliação será analisado após o usuário ter vivenciado cada situação.
3.3.1 – Solicitar que o participante, fale suas considerações sobre o
preenchimento do formulário de avaliação no SIGRH.
4 – Conversa final com o participante.
4.1 – conversar com o participante para saber se existe alguma informação a mais.
4.1.1. Qual processo de avaliação se destacou mais? Por quê?
4.1.2. A gravação causou algum desconforto?
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APÊNDICE

C.1

QUESTIONNAIRE

–

QUESTIONÁRIO

FOR

USER

DE

SATISFAÇÃO

INTERACTION

-

ADAPTADA

SATISFACTION

–

QUIS

DO
DO

SHNEIDERMAN (1998).

Questionário de Satisfação

Participante número: ______
Parte I
1.Gênero
a. Masculino
b. Feminino
2. Faixa etária
a. até 20 anos
b. de 21 a 30 anos
c. de 31 a 40 anos
d. de 41 a 50 anos
e. acima de 50 anos
3. Qual seu vínculo com a UFRN?
a. Técnico-Administrativos em Educação SEM função gerencial
b. Técnico-Administrativos em Educação COM função gerencial
c. Docente
4. Em que ano você foi admitido na UFRN?
5. Você já participou de algum processo de avaliação funcional ou de desempenho no
SIGRH?
a. Sim
b. Não
6. Em geral, com qual frequência você utiliza o SIGRH?
a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Mensalmente
d. Anualmente
e. Nunca
7. Quais ações você realiza com mais frequência no SIGRH?
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Parte II
Participante número: ______
Formulário de avaliação: ( )GDH ( )Desempenho
6. Realizada a avaliação cooperativa, por favor, para cada questão, indique com um “x” a
opção que mais se aproxima da sua impressão sobre o formulário de avaliação,
considerando a escala de 1 a 5, considerando a proximidade do valor com o sentimento.
As questões são agrupadas em fatores e cada grupo avalia uma característica do
sistema.
Fator – Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH
Por favor, marque as alternativas que mais se aproximam do seu sentimento sobre os
formulários de avaliação.
1
2
3
4
5
Terrível
Maravilhoso
Frustrante
Satisfatório
Maçante
Estimulante
Difícil
Fácil
Inadequado
Adequado
Por favor, comente o que motivou a selecionar cada resposta.
Fator – Tela do sistema
1
Forma e tamanho da letra
Destaques existentes na tela
Quantidade de informações
apresentadas na tela
Organização da informação na
tela
Retornar para a tela anterior
Corrigir uma informação
cadastrada
Sequência das telas
As cores utilizadas
A extensão do formulário de
avaliação

2

3

4

5

Difícil de ler
Inútil
Inadequado

Fácil de ler
Útil
Adequado

Confuso

Claro

Difícil
Difícil

Fácil
Fácil

Confuso
Inadequado
Inadequado

Claro
Adequado
Adequado

Fator – Terminologia e informações do sistema
1
Os textos apresentados em tela
As mensagens de erro
apresentadas
As instruções de uso
A posição das instruções na tela
Ao realizar uma operação, o

2

3

4

5

Confuso
Confuso

Claro
Claro

Confuso
Inadequado
Nunca

Claro
Adequada
Sempre
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resultado é previsível?
A apresentação da mensagem de
erro
Percepção sobre o tamanho do
questionário
Percepção sobre o tempo
necessário para o preenchimento

Desagradável

Agradável

Inadequado

Adequado

Inadequado

Adequado

Fator – Aprendizagem de uso
1
O preenchimento dos formulários
de avaliação é
Ao finalizar o preenchimento, a
resposta do sistema
Os passos necessários para
finalizar uma tarefa

2

3

4

5

Difícil

Fácil

Confuso

Claro

Ilógico

Lógico
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APÊNDICE D.1 - RESULTADO DO PILOTO DA AVALIAÇÃO COOPERATIVA E DO
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
No presente estudo, foram aplicados dois pilotos para a validação do processo e
neste capítulo os dados levantados serão apresentados, sendo as informações coletadas
na primeira aplicação nomeada de p1 e as no segundo piloto de p2.

Avaliação Cooperativa do GDH (Resolução nº 024/2006-CONSAD)
1ª Tarefa GDH - Através do “Portal do Servidor”, acesse o formulário de avaliação
Por já terem experiência com o sistema de avaliação dos servidores, os usuários
conheciam o caminho do formulário da avaliação funcional, mas informaram que a
terminologia usada no sistema não é simples e o caminho é muito extenso.

2ª Tarefa GDH - Na lista dos formulários de avaliação, realize a autoavaliação
Os usuários informaram que o campo "Comentários", presente no formulário,
disseram que não sabiam o que informar no campo e, normalmente, não o preenchiam
porque não é um campo de preenchimento obrigatório.
Um dos usuários disse que a terminologia utilizada no questionário é confusa e era
necessário ler várias vezes para entender a questão. A escala de avaliação também foi
criticada, um dos usuários disse que era difícil identificar o que se espera do servidor,
para poder preencher o formulário.
Todos os usuários informaram que, de forma geral, o formulário é usável.

3ª Tarefa GDH - Na lista dos formulários de avaliação, realize a avaliação de um
membro da equipe.
Um dos usuários demonstrou muita dificuldade em acessar os formulários através
do menu com o mouse, por ser um caminho longo, foi necessário mais de uma tentativa
para acessar a funcionalidade. Além do problema para acessar, o usuário criticou o
tamanho reduzido da fonte utilizada no sistema.
O formulário deveria ter algo que destacasse qual questão está sendo analisada,
assim, o usuário teria menos chance de errar a resposta que se deseja.

4ª Tarefa GDH - Na lista dos formulários de avaliação, retorne para a autoavaliação
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Os usuários demonstraram que mudar de formulário era trabalhoso e sempre que
houvesse necessidade de mudar de formulário era necessário seguir o mesmo caminho
extenso.

5ª Tarefa GDH - Na lista dos formulários de avaliação, realize a avaliação do
membro da equipe restante
Ao realizar a tarefa, não foi identificado nenhuma nova dificuldade para realizar o
preenchimento do formulário.

6ª Tarefa GDH - Na lista dos formulários de avaliação, realize a avaliação da chefia
superior, porém, tente finalizá-la sem preencher todas as opções
Um usuário considerou a mensagem de erro como clara e objetiva, porém, o outro
informou que o sistema deveria destacar no formulário onde o erro ocorreu, facilitando a
visualização do problema.

Observações realizadas pelos participantes durante a avaliação cooperativa:
“O tamanho do formulário pode ser extenso, porque depende do plano de trabalho
do servidor que será avaliado.”
“A terminologia para a escala dos indicadores não é adequado, já que a gente
tende a responder tudo como "dentro do esperado" ou "acima do esperado", por
ser subjetivo, é difícil compreender o que se espera do servidor avaliado.”
“As questões são complicadas e exigem um tempo para que se compreenda.”
“O tamanho da letra é muito pequena, isso dificulta a leitura.”
“O campo "Comentários" gera dúvida sobre o preenchimento.”
“As mensagens de notificação não estão bem localizadas e os campos com erro
deveriam ser destacados para facilitar a identificação do problema.”

Sugestões dos Participantes:
“Atalhos de teclado para não ter que usar tanto o mouse.”
“Quando o mouse passasse sobre uma linha, ela fosse destacada para que fosse
possível identificar em qual linha estou.”
“Ao apresentar uma mensagem de erro, o sistema deveria destacar no formulário
onde está o problema, para ficar mais fácil de visualizar.”
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Avaliação Cooperativa do formulário da Resolução nº 040/2015-CONSAD
1ª Tarefa Desempenho - Através do “Portal do Servidor”, acesse o formulário de
avaliação
Os usuários acharam o caminho para o formulário mais simples. O sistema
apresenta o plano de trabalho do servidor e o participante foi avisado que as informações
do plano de trabalho eram fictícias.
Durante a navegação no sistema, encontramos alguns erros de sistema, mas foi
possível realizar as tarefas e coletar as informações necessárias. O processo de
avaliação da Resolução nº 040/2015-CONSAD ainda está em desenvolvimento.

2ª Tarefa Desempenho - Na lista dos formulários de avaliação, realize a
autoavaliação
A tarefa foi realizada sem nenhum tipo de dificuldade, os usuários informaram que
as questões são mais claras e o destaque da questão facilita a leitura. Um deles informou
que reduziria ainda mais o caminho de acesso ao formulário.
Um dos usuários ainda criticou o tamanho da fonte utilizada no formulário.

3ª Tarefa Desempenho - Na lista dos formulários de avaliação, realize a avaliação
de um membro da equipe
Um dos usuários sempre clicava no botão "Finalizar Avaliação" quando terminava
de preencher um formulário, o outro percebeu que o sistema salvava automaticamente os
dados cadastrados, porém, ele criticou que o sistema não dava nenhum feedback e isso o
deixava confuso, porque ele não sabia se as informações estavam ou não salvas.
Realizada a avaliação de um membro da equipe, um dos usuários elogiou a
ferramenta quando viu que o sistema apresenta uma barra de progresso e que o sistema
coloca um check ao lado de cada formulário preenchido.

4ª Tarefa Desempenho - Na lista dos formulários de avaliação, retorne para a
autoavaliação
Nenhum dos usuários sentiu dificuldade para navegar entre os formulários, todos
acharam intuitivo.
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5ª Tarefa Desempenho - Na lista dos formulários de avaliação, realize a avaliação
do membro da equipe restante
Durante a execução da tarefa, nenhuma dificuldade foi apresentada.

6ª Tarefa Desempenho - Na lista dos formulários de avaliação, realize a avaliação
da chefia superior, porém, tente finalizá-la sem preencher todas as opções
Os usuários não criticaram as mensagens de erro que o sistema apresentou.

Observações realizadas pelos participantes durante a avaliação cooperativa:
“O caminho para acessar o formulário é bem mais fácil”
“O destaque de cada questão facilita a visualização de qual questão se está
analisando.”
“O tamanho da letra é muito pequena, isso dificulta a leitura.”
“A barra de progresso auxilia muito.”
“O check informando que a avaliação foi finalizada ajuda.”

Sugestões dos Participantes:
“É possível deixar o acesso mais simples”
“O SIGRH salva os dados automaticamente, mas não indica isso em canto
nenhum.”
“Além do botão para finalizar a avaliação, é necessário um botão para salvar os
dados da etapa que foi preenchido pelo usuário.”

Questionário de Satisfação do Piloto 1 (P1)
Após a avaliação cooperativa de um formulário de avaliação de desempenho, foi
aplicado um questionário de satisfação para padronizar as respostas e aprimorar a
visualização dos resultados obtidos.
A escala utilizada foi de 1 a 5, quanto menor o valor, mais aproximado do
sentimento negativo e quanto maior for o valor da escala selecionado, maior será o
sentimento positivo.

135

Fator – Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH
Figura 79 - Piloto 1 - Fator: Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH

Fonte: Desenvolvido pela autora

Fator – Tela do sistema
Figura 80 - Piloto 1 - Fator: Tela do sistema

Fonte: Desenvolvido pela autora

Fator – Terminologia e informações do sistema
Figura 81 - Piloto 1 - Fator: Terminologia e informações do sistema

Fonte: Desenvolvido pela autora

136

Fator – Aprendizagem de uso
Figura 82 - Piloto 1 - Fator: Aprendizagem de uso

Fonte: Desenvolvido pela autora

Questionário de Satisfação do Piloto 2 (P2)
Realizado a aplicação do Piloto 1, foi realizado um segundo piloto para validar os
ajustes realizados.
Fator – Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH
Figura 83 - Piloto 2 - Fator: Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH

Fonte: Desenvolvido pela autora

Fator – Tela do sistema
Figura 84 - Piloto 2 - Fator: Tela do sistema

Fonte: Desenvolvido pela autora
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Fator – Terminologia e informações do sistema
Figura 85 - Piloto 2 - Fator: Terminologia e informações do sistema

Fonte: Desenvolvido pela autora

Fator – Aprendizagem de uso
Figura 86 - Piloto 2 - Fator: Aprendizagem de uso

Fonte: Desenvolvido pela autora
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APÊNDICE E.1 – GRÁFICOS GERADOS A PARTIR DO QUESTIONÁRIO DE
SATISFAÇÃO
Em cada sessão, imediatamente após a avaliação cooperativa dos formulários de
avaliação de desempenho (CAPÍTULO 5.1), foi aplicado um Questionário de Satisfação
(APÊNDICE C.1) com o objetivo de melhorar visualização das informações levantadas.
A escala utilizada foi de 1 (um) a 5 (cinco), quanto menor o valor, mais aproximado
do sentimento negativo e quanto maior for o valor da escala selecionado, maior será o
sentimento positivo. O valor 3 (três) indica um meio termo, não sendo negativo e nem
positivo.
1. Fator – Reações gerais sobre o processo de avaliação do SIGRH
Através deste fator busca-se perceber qual a impressão dos usuários sobre todo o
processo do sistema de avaliação de desempenho funcional.
As Reações gerais são muito subjetivas e os participantes normalmente não
justificavam suas respostas.
1.1.

Terrível a Maravilhoso

Figura 87 - Terrível a Maravilhoso

Fonte: Desenvolvido pela autora

Metade dos participantes informou que o GDH não é maravilhoso e nem terrível,
um respondeu que ele tende para o terrível e dois que ele tende para o maravilhoso. Para
a de Desempenho, a maioria dos usuários considerou que o sistema tende para
maravilhoso, respondendo de 4 a 5, e um que o sistema tende ao meio termo.
1.2.

Frustrante a Satisfatório
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Figura 88 - Frustrante a Satisfatório

Fonte: Desenvolvido pela autora

Os formulários do GDH foram avaliados por quarto participantes como satisfatório e
dois como nem frustrante e nem satisfatório. Já os de Desempenho, cinco pessoas
responderam que o sistema é satisfatório e um que o sistema não chega a ser frustrante e
nem satisfatório.
1.3.

Maçante a Estimulante

Figura 89 - Maçante a Estimulante

Fonte: Desenvolvido pela autora

Dois participantes consideraram o processo GDH como maçante, dois que o
sistema não é maçante e nem estimulante e dois que tende para estimulante. O de
Desempenho obteve uma avaliação estimulante duas neutras e três tendendo para
estimulante.
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1.4.

Difícil a Fácil

Figura 90 - Difícil a Fácil

Fonte: Desenvolvido pela autora

Um dos respondentes informou que a GDH tente para o difícil, três atribuíram um
valor neutro e dois consideraram que tende para o fácil. A avaliação Desempenho obteve
uma resposta informando que é difícil, cinco alegando que é fácil.
1.5.

Inadequado a Adequado

Figura 91 - Inadequado a Adequado

Fonte: Desenvolvido pela autora

Para cinco participantes, a avaliação GDH tende para adequado e uma pessoa
informou que é inadequado. A avaliação Desempenho é avaliada por todos como
adequada.
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2. Fator – Tela do sistema
Através deste fator buscou-se identificar qual a opinião dos colaboradores sobre as
telas do sistema. Foram apresentados 9 (nove) itens para serem avaliados.
2.1.

Forma e tamanho da letra

Figura 92 - Forma e tamanho da letra

Fonte: Desenvolvido pela autora

Para o GHD, quatro participantes responderam de 4 a 5, informando que a forma e
o tamanho da letra é fácil de ler, um informou que tende a difícil de ler e um respondeu de
forma neutra. Para o Desempenho, três participantes informaram de 4 a 5, um respondeu
de forma neutra e dois responderam de 1 a 2, considerando que é difícil de ler.

2.2.

Destaques existentes na tela

Figura 93 - Destaques existentes na tela
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Fonte: Desenvolvido pela autora

Os destaques existentes nos formulários do GDH foram avaliados como útil pelos
quatro participantes que responderam de 4 a 5, dois marcaram de 1 a 2, considerando os
destaques inúteis. Os do Desempenho foram considerados como úteis pela maioria que
informou de 4 a 5 e apenas uma pessoa indicou como inúteis os destaques existentes na
tela.
2.3.

Quantidade de informações apresentadas na tela

Figura 94 - Quantidade de informações apresentadas na tela

Fonte: Desenvolvido pela autora

O critério quantidade de informações apresentadas na tela do GDH foi avaliado
com adequado (entre 4 e 5) por quatro participantes, um respondeu de forma neutra e um
informou que é inadequado. Todos avaliaram como adequado (entre 4 e 5).
2.4.

Organização da informação na tela
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Figura 95 - Organização da informação na tela

Fonte: Desenvolvido pela autora

Três usuários classificaram como confuso, o critério de organização da informação
na tela no GDH. Um colocou uma resposta neutra e dois informaram que tendia para
clara. No caso do critério em questão, no Desempenho, cinco responderam que é claro e
um respondeu que não é confuso e nem claro.
2.5.

Retornar para a tela anterior

Figura 96 - Retornar para a tela anterior

Fonte: Desenvolvido pela autora

Dois participantes informaram que retornar para a tela anterior no GDH é difícil, três
responderam que não é fácil e nem difícil e um que é fácil. Todos os participantes
classificaram como fácil retornar para a tela anterior no Desempenho.
2.6.

Corrigir uma informação cadastrada
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Figura 97 - Corrigir uma informação cadastrada

Fonte: Desenvolvido pela autora

No critério de corrigir uma informação cadastrada do processo GDH, quatro
usuários consideraram fácil, um informou que não é difícil e nem fácil e dois avaliaram
como difícil. No Desempenho, cinco participantes responderam que é fácil e um informou
que é difícil.
2.7.

Sequência das telas

Figura 98 - Sequência das telas

Fonte: Desenvolvido pela autora

Quatro usuários consideraram que a sequência de telas do GDH é clara, um
respondeu que não é confusa e nem clara e um participante informou que é confusa. O
critério, no processo de Desempenho, foi avaliado como claro para a maioria dos
participantes e um respondeu como confuso.
2.8.

As cores utilizadas
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Figura 99 - As cores utilizadas

Fonte: Desenvolvido pela autora

As cores utilizadas no GDH foram consideradas adequadas por quatro
participantes e dois responderam que eram inadequadas. Na avaliação Desempenho,
quatro informaram que as cores eram adequadas, um respondeu que não era inadequado
e nem adequado e um respondeu que é inadequado.
O equipamento utilizado para realizar a Avaliação Cooperativa foi um notebook e
um equipamento de videoconferência da Polycom, para realizar as gravações. As
imagens do notebook eram transferidas para uma televisão existente na sala de
videoconferência da Superintendência de Informática. As cores apresentadas no
notebook e na televisão eram diferentes, sendo as apresentadas na televisão mais
nítidas.

2.9.

A extensão do formulário de avaliação

Figura 100 - A extensão do formulário de avaliação
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Fonte: Desenvolvido pela autora

Para três usuários, a extensão dos formulários do GDH é adequada, dois
responderam que nem adequada e nem inadequada e um como inadequadas. No caso
dos formulários do processo Desempenho, todos os participantes informaram que é
adequada.

3. Fator – Terminologia e informações do sistema
Foram apresentados 8 (oito) itens com o objetivo de coletar as impressões dos
usuários sobre as informações e as formas que apresentadas em tela.
3.1.

Os textos apresentados em tela

Figura 101 - Os textos apresentados em tela

Fonte: Desenvolvido pela autora
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No GDH, os textos apresentados em tela foram definidor como claros, um dos
participantes informou que não eram claros e nem confusos e um que era confuso. Todos
avaliaram como claros, no Desempenho.
3.2.

As mensagens de erro apresentadas

Figura 102 - As mensagens de erro apresentadas

Fonte: Desenvolvido pela autora

As mensagens de erro do GDH foram avaliadas como claras por cinco
participantes e como nem confusas e nem claras por um. As do desempenho foram
consideradas claras por quatro usuários, como confusas por um e nem claras e nem
confusas por um.
3.3.

As instruções de uso

Figura 103 - As instruções de uso

Fonte: Desenvolvido pela autora
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Três participantes consideraram as instruções de uso do GDH como claras, dois
como nem claras e nem confusas e um como confusas. Todos informaram as instruções
do Desempenho como claras.
3.4.

A posição das instruções na tela

Figura 104 - A posição das instruções na tela

Fonte: Desenvolvido pela autora

A posição das instruções na tela do GDH foi avaliada como adequada por cinco
usuários e como nem adequada e nem inadequada por um. No caso do Desempenho,
todos avaliaram como adequada.
3.5.

Ao realizar uma operação, o resultado é previsível?

Figura 105 - Ao realizar uma operação, o resultado é previsível?

Fonte: Desenvolvido pela autora
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Cinco participantes informaram que, no GDH, ao realizar uma operação o resultado
é sempre previsível e um se manteve neutro. No Desempenho, três concordaram que o
resultado é previsível e dois responderam de forma neutra.
Por ser um protótipo, durante a Avaliação Cooperativa, a avaliação Desempenho
não apresentou os resultados previsíveis. Não salvou as informações cadastradas pelos
usuários, não marcou a finalização do preenchimento de um formulário.
3.6.

A apresentação da mensagem de erro

Figura 106 - A apresentação da mensagem de erro

Fonte: Desenvolvido pela autora

A apresentação da mensagem de erro no GDH foi avaliada por quatro usuários
como agradável e dois informaram que não era desagradável e nem agradável. No caso
do Desempenho, todos os usuários consideraram o critério agradável.
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3.7.

Percepção sobre o tamanho do questionário

Figura 107 - Percepção sobre o tamanho do questionário

Fonte: Desenvolvido pela autora

Três participantes informaram que, no GDH, a percepção sobre o tamanho do
formulário não era nem adequado e nem inadequado, dois avaliaram como adequado e
um como inadequado. A percepção no Desempenho foi avaliada pela maioria dos
usuários como adequada e um se posicionou de forma neutra.
3.8.

Percepção sobre o tempo necessário para o preenchimento

Figura 108 - Percepção sobre o tempo necessário para o preenchimento

Fonte: Desenvolvido pela autora

Sobre a percepção do tempo necessário para o preenchimento do formulário, no
GDH, quatro usuários informaram que era inadequada, um informou que é adequada e
um respondeu que não é inadequada e nem adequada. No Desempenho, três
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consideraram adequada, dois responderam de forma neutra e um

considerou

inadequada.
4. Fator – Aprendizagem de uso
Através do levantamento deste fator, por meio da análise dos 3 (três) itens, os
usuários puderam informar o grau de dificuldade em usar a ferramenta.
4.1.

O preenchimento dos formulários de avaliação é

Figura 109 - O preenchimento dos formulários de avaliação é

Fonte: Desenvolvido pela autora

O preenchimento dos formulários do GDH foi considerado fácil por quatro
participantes, nem fácil e nem difícil por um e difícil por um. Cinco usuários informaram
que o preenchimento dos do Desempenho é fácil e um se manteve neutro.
4.2.

Ao finalizar o preenchimento, a resposta do sistema

Figura 110 - Ao finalizar o preenchimento, a resposta do sistema

Fonte: Desenvolvido pela autora

152

Quatro participantes informaram que a resposta do sistema ao finalizar o
preenchimento do formulário do GDH é claro e dois responderam que não é confuso e
nem claro. A resposta do sistema, no caso do Desempenho, foi considerado claro por três
usuários, um se manteve neutro e dois informaram que é confuso.
O processo de avaliação chamada de Desempenho nesta pesquisa não estava
funcionando corretamente. O sistema não salvava as informações cadastradas pelos
usuários e, por isso, não chegou a finalizar os cadastros em nenhuma sessão.
4.3.

Os passos necessários para finalizar uma tarefa

Figura 111 - Os passos necessários para finalizar uma tarefa

Fonte: Desenvolvido pela autora

