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A qualidade de uso possui um conjunto de características, que facilita as atividades dos usuários 
no decorrer da interação e percepção das funcionalidades usadas no sistema (LIMA; MERINO; 
TRISKA, 2018). Uma dessas características da qualidade de uso é a usabilidade (ISSO 9241-11, 
1998). Segundo Barbosa et al. (2021) a usabilidade pode ser avaliada pelos métodos de inspeção, 
investigação e observação. Neste projeto de iniciação científica, adotamos uma abordagem 
exploratória, por meio de um levantamento bibliográfico e de análise qualitativa dos estudos 
primários coletados e selecionados. Nesta pesquisa, foram analisados estudos primários nos 
mecanismos, scholar google, a biblioteca digital ACM, Researchgate, Springer Link, 
ScienceDirect e IEEE Explore. A metodologia seguiu os seguintes passos: 1) coleta dos estudos 
primários nos mecanismos de busca por meio do uso das strings de busca “Web Usability 
evaluation, Heuristic Evalutation e Usability questionnaire”; 2) leitura do título, resumo e 
palavras-chave do artigo para identificar sua utilidade perante os critérios de seleção da 
investigação; 3) leitura completa e análise das informações extraídas dos artigos selecionados; 4) 
síntese das informações e geração dos resultados do levantamento bibliográfico. Dos 15 artigos 
resultantes foi possível identificar: três produções primárias Wahyuningrum, Kartiko e Wardhana 
(2020), Gheorghe-Moisii, Ianculescu, Pribeanu (2018) e Costa (2016) que atenderam aos 
objetivos da pesquisa (quadro 1), doze produções primárias não atenderam todos os requisitos. 
 

Quadro 1 – Produções Primárias que atenderam o objetivo da pesquisa. 

Artigos 
Sistema 
avaliado 

Tipo do 
sistema 

Critério de 
qualidade 

de uso 

Tipo do 
método 

avaliativo 

Método de 
avaliação 

Objetivo 

Wahyuningrum
, Kartiko e 
Wardhana 
(2020) 

Shopee Web Usabilidade Inspeção e 
Investigação 

Avaliação heurística 
baseada em tarefas e 
questionário System 
Usability Scale (SUS) 

Avaliar 
usabilidade do 
sistema web 
Shopee 

Gheorghe-
Moisii, 
Ianculescu, 
Pribeanu 
(2018) 

ACCU-CHEK, 
CompletLife e 
CGM Diabet 

Web Usabilidade Inspeção 
Inspeção baseada em 
tarefas 

Avaliar a 
usabilidade de 
três sistemas 
web para 
tratamento de 
diabetes 

Costa (2016) 
NaPontaDaLíng
ua Mobile  

Usabilidade e 
Experiência 
do Usuário 
(UX) 

Inspeção e 
Observação Userbility e UUGA 

Desenvolver 
ferramenta 
Userbility para 
avaliar 
usabilidade e UX 

Fonte: dos autores, 2021.  
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Os três artigos apresentados no quadro 1, avaliaram a usabilidade de sistemas interativos, com o 
intuito de identificar possíveis falhas na usabilidade do sistema. Os autores buscaram entender a 
perspectiva dos usuários nas avaliações realizadas por especialistas (avaliação por inspeção) e por 
usuários finais (avaliação por investigação). Pode-se compreender pela análise dos trabalhos 
primários que, ao aplicar dois ou mais métodos de avaliação de usabilidade como, métodos de 
avaliação baseados em especialistas e métodos baseados nas interações dos usuários com o 
sistema, permitem uma melhor qualidade na avaliação de usabilidade. A diversidade de métodos 
de avaliação de usabilidade pode favorecer na identificação de problemas que, os usuários não 
são capazes de perceber ou identificar com precisão e entender as dificuldades dos usuários ao 
realizarem suas ações no sistema. Os eventos dos artigos escolhidos para esta IC possuem 
abrangência nacional e internacional, considerados importantes em suas respectivas áreas. Foi 
observada a falta de pesquisas realizadas e publicadas a respeito de avaliação de usabilidade nos 
sistemas de avaliação de competências. Desta forma, os artigos selecionados foram focados em 
avaliações de usabilidade com foco em sistemas web. Para trabalhos futuros é proposto um 
Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) a respeito da avaliação de usabilidade em sistemas 
de avaliação de competências e a avaliação de outros critérios de qualidade de uso, como: 
acessibilidade, comunicabilidade e experiência do usuário - UX. Dentre os objetivos de pesquisa 
desta iniciação científica os itens [a, b, c] foram executados e [d, e] estão em andamento, sendo: 
a) pesquisar e analisar testes de usabilidade para o Peer Skills Assessment System - PSAS; b) 
criar e aplicar os cenários de testes de usabilidade para o PSAS; c) criar protótipo das melhorias 
de usabilidade e sistema de ajuda para o PSAS; d) projetar e implementar as melhorias de 
usabilidade do PSAS; e e) Atualizar cadastro dos dados de “demonstração”. 

 

Palavras-Chaves: Usabilidade, Avaliação de Usabilidade, Avaliação Heurística, Avaliação de 
Competências. 
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