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Introdução 
 

 
 

O projeto de mestrado da aluna da FEEC / UNICAMP Jomara Bindá (Bindá, 2013) almeja avançar o 

estado da arte no reconhecimento robusto de códigos de barra bidimensionais (conhecidos como códigos QR) 

visando viabilizar o uso dessas técnicas para a criação de um Sistema de Resposta à Audiência (SRA) em Visão 

Computacional. SRAs são mecanismos para obter, em tempo real, reações e respostas da plateia durante uma 

apresentação, reunião, ou aula (Kay, 2009). Normalmente, os SRAs são implementados com clickers, pequenos 

controle-remotos que enviam as respostas a um receptor de infravermelho ou radiofrequência. No entanto, os 

custos desses sistemas são muito elevados, tanto pela aquisição dos dispositivos, quanto pelo treinamento para 

usá-los e sua manutenção. 

O projeto de Jomara Bindá (Bindá, 2013) propõe uma solução em que ao invés de clickers, os 

alunos possuem códigos de barra bidimensionais (e.g., códigos QR) impressos em folhas de papel que são 

capturados pela câmera de um smartphone ou tablet e identificados por um sistema. Os códigos de barra 

capturados estão associados a um número de identificação do aluno para uso em análises pedagógicas. A 

orientação dos códigos é usada para fornecer respostas de múltipla escolha. 

Durante o projeto os códigos QR foram substituidos para os chamados TopCodes (Tangible Object 

Placement Codes)[1]. Com eles tivemos uma alteração significante no fluxo do aplicativo, porém a idéia inicial 

foi mantida. 

O trabalho presente almeja contribuir signitificamente com o projeto de (Bindá, 2013) ao apresentar 

soluções e experimentos que testam a usabilidade da interface com o usuário com o objetivo de deixar a 

utilização o mais simples, sugestiva, segura e agradável possível. 

 

 
1.1 funcionamento do aplicativo PaperClickers 

 
Durante o projeto descrito nesse trabalho, o aplicativo PaperClickers teve uma modificação. Foi alterado o 

seu fluxo e os códigos a serem usados pelos alunos. Inicialmente os alunos tinham em posse um código QR 

impresso que, ao ser analisado pelo aplicativo juntamente com a sua posição, era possível detectar a qual aluno o 

código pertencia e qual era a alternativa escolhida para uma certa pergunta. 

Na versão atual, os códigos utilizados são os TopCodes. Com eles foi possível tornar mais sugestívo e 

simples o fluxo. As imagens seguintes representam o fluxo e as telas do aplicativo. 

 
Figura 1 - primeira tela, seleção de turma 



 

 
Figura 2- Segunda tela - seleção da questão 

 Nesse ponto pode-se escolher voltar para a primeira tela, com o ícone à esquerda. Fazer a chamada dos 

alunos com o ícone da direita e capturar as respostas com o ícone central. Pode-se também alterar o número da 

questão . Após a realização da chamada, automaticamente retorna-se a tela da figura 2. Portanto a figura 3 será a de 

captura da chamada.  

    

 
Figura 3- tela de captura de presença 

 

 
Figura 4- tela de análise de presença 

 Após essa tela, retorna-se à tela de questões automaticamente (figura 2). É possível passar diretamente para 

a próxima tela (sem registrar a presença) a partir da figura 2, escolhendo-se a pergunta e pressionando obter 

respostas. 



 

 
Figura 5- tela de captura das respostas 

 

 
Figura 6- tela de análise das respostas 

 

 
Figura 7 - gráfico das respostas 

 

 

 
1.2  Objetivos 

 
O trabalho presente almeja contribuir signitificamente com o projeto de (Bindá, 2013) ao apresentar 

soluções e experimentos que testam a usabilidade da interface com o usuário com o objetivo de deixar a 

utilização o mais simples, sugestiva, segura e agradável possível. 

  



 

 

2 Metodologia 
 

Em um primeiro momento foram feitos testes preliminares em diversos dispositivos para chegar a uma 

versão estável do do aplicativo. Com essa versão foi possível construir um plano de testes, um roteiro e um 

formulário para avaliação do mesmo com usuários.  

 As próximas tabelas mostram um pouco dos dispositivos testados, erros encontrados e sugestões. 

 
Dispositivos testados 

a. Motog 2ª g , Android 5.0.2 

b. S3, Android 4.3 

c. Galaxy win, Android 4.2.2 

d. Moto E, Android 4.4.4 

e. S4 mini, Android 4.4.2 

f. S4, Android 4.3 

 

Erros encontrados nos primeiros testes 

codigo problema 

1 Trava logo após tirar as fotos 

2 Trava algumas vezes na questão 2 

3 Não reconhece 2 fotos corretas 

4 Reiniciando o aplicativo, ele trava algumas vezes 

5 Pasta ImagesAttendence não apaga ao início do aplicativo 

6 Trava antes de tirar a primeira foto 

7 Reconhece presença, dá erro aleatórios em algumas perguntas (com retry funciona) 

8 Travou algumas vezes na terceira foto da primeira questão (algumas loop) 
Tabela 1- código dos erros 

 

 

Modelo Versão android Problemas Crítico* Códigos 

Motog 2ª g 5.0.2 sim 
 

2,3,4 

S3 4.3 sim sim 1 

Galaxy win 4.2.2 sim sim 1 

Moto E 4.4.4 sim 
 

2,3 

S4 mini 4.4.2 sim 
 

2,3 

s4 4.3 sim sim 6 
Tabela 2 - modelos e erros encontrados 

*crítico = não deixa o aplicativo rodar 

 

A seguinte tabela se refere a um exemplo de sugestões e reclamações preliminares para melhoria do 
aplicativo.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Sugestões/Reclamações  

 Local do botão da câmera.  

Celular trava a tela muito rápido a tela durante a execução do app. 

Acelerômetro desligado pode gerar inconsistências. 

Tamanho do botão da câmera. 

Durante as fotos falta identificação da questão. 

Acrescentar menu explicando primeira foto da presença com possibilidade de pulá-lo 

Botão de retry/done não é sugestivo. Usuarios apertaram retry após uso com sucesso. 

Desenho do ‘deslizar’  foi confundido com um 'check' várias vezes  

Apareceu bolinha vermelha que causou duvidas  

Sugestão de campo para deixar explicado o que tem que fazer, desde o início. 
Presença continua gerando duvidas e o fato de tirar 3 fotos também. 

Botão de ‘mais’ causou duvidas tbm. 
Tabela 3 - Sugestões e reclamações preliminaries 

Todos essas informações foram passados para Jomara Bindá (Bindá, 2013) para que fosse criado uma 

versão do aplicativo estável para que pudéssemos colocar usuários para testá-lo. Com o aplicativo estável o 

suficiente, criamos o roteiro de testes [Anexo A] e o formulário de perguntas para o usuário [Anexo B]. 

Os testes foram planejados para uma sala como as das duas imagens seguintes (figura 8 e figura 9): 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Simulação da sala de testes 

Figura 8- sala simulada ângulo da câmera 



 

 

 

 O roteiro de testes (Anexo B) e o questionário dos usuários (Anexo C) foram criados de acordo com os 

seguintes critérios e verificando as seguintes hipóteses: 

 

Hipóteses: 

● Avaliação da legibilidade de visualização de dados:  

Hipótese: resultados de telas individuais são legíveis e facilmente interpretáveis para o usuário. 

● Avaliação da legibilidade de visualização de dados:  

hipótese: resultados telas (gráficos e outros) estão legíveis e facilmente interpretável para o usuário. 

 

Recursos a serem testados: O teste vai alcançar as seguintes características: 

1. Interface do aplicativo  

a. qualidade da interação do usuário com o sistema; 

b. Uso eficiente, facilidade de aprender a usar o sistema. 

2. Funcionalidade do aplicativo 

a. Resolve totalmente o problema do usuário; 

b. O design permite que o usuário execute as tarefas exigidas facilmente e 

eficientemente. 

 

Recurso que não foram testados: 

1. hardware do dispositivo: 

a. Bateria de carregamento ou características originais; 

b. Sistema de resposta rápido 

2. Aprendizagem do usuário: 

a. Conhecimento do usuário aumenta através do uso 

3. Marketing: 

a. Comparação entre produtos semelhantes 

 

Abordagem:  

O nosso teste usará o Conceito de validação por treinamento. Ele permite identificar e mudar problemas de 

interação antes  desenvolvimento das aplicações terminarem. Essa avaliação faz uso de um protótipo do aplicativo. 

Nós não consideramos as características do usuário (sexo, idade, experiência) como parâmetro durante o 

experimento. O experimento será conduzido em um ambiente controlado, com base em voluntários. O experimento 

local será na sala localizada no nosso departamento.  

 

As técnicas de avaliação envolve: 

● Análise de gravação da interação com o usuário 

● Observação e acompanhamento das interações do usuário; 

● Questionamentos de opinião do usuário; 



 

 

 

Critérios de validação:  

1. Item aprovado:  

a. usuário tinha uma boa impressão da interface; 

b. utilizador gostou do sistema, 

c. o usuário considerou o recurso de sistema útil. 

2. Item falhou: 

a. usuário tinha dificuldade em usar a interface, 

b. o usuário ficou confuso com o sistema, 

c. o usuário tinha impressão negativa sobre o sistema 

 

Critérios de suspensão: Se o usuário se sentir desconfortável ou intimidado pela  gravação de vídeo, ele pode 

deixar sem qualquer notificação ou prejuízo anterior. 

Durante o experimento, alguns problemas inesperados podem acontecer. Estes problemas podem ser devido um 

problema tecnológico que pode suspender o experimento até que seja resolvido. 

 

Resultados e conclusões: 
 

Realizamos os testes de usuários com 11 voluntários no dia 12/06/2015. Geramos uma grande 

informação de dados.  

Os dados foram obtidos de quatro maneiras: 

- Gravados na tela do SmartPhone 

- Gravados pela câmera em sala  

- Gravação em áudio de uma entrevista formal presente no roteiro (Anexo A) 

- Respostas para o formulário (Anexo C).  

Chegamos nas seguintes conclusões analisando os dados gerados: 

 
Conclusão  retirada a partir das respostas do formulário: 

 

a.  Primeira tela: seleção de classe: 

i. Resultados ainda inconclusivos sobre a sugestão de uma tela de introdução 

ii. O fato de o aplicativo ser utilizado exclusivamente na horizontal incomodou a maioria dos usuários e deverá 

ser pensado uma alternativa. 

iii. Com relação às múltiplas turmas, ocorreram algumas dúvidas, porém foi bem aceita a opção. 

Observações: 

-Alguns usuários se surpreenderam sobre a tela ficar na posição horizontal. 

 

b. Segunda tela: escolha do número da questão:  

i. No geral a caixa de seleção do número da questão foi bem aceita. 

ii. O módulo de chamada separado das perguntas foi bem aceito 

iii. O ícone de chamada foi bem aceito, porém a análise dos vídeos e das entrevistas nos trouxe que foi difícil ser 

encontrado pela primeira vez. Um dos usuários inclusive se perdeu ao ser perguntado sobre como realizar a 

chamada. 

iv. O ícone de voltar foi muito bem aceito 

 

 

Observações:  



 

-Houveram algumas sugestões sobre deixar mais claro, mais sugestivo sobre o que significa cada ícone, principalmente 

o ícone de presença.  

-Houve também uma sugestão de simplificar o aplicativo retirando a opção de várias perguntas. Segundo o usuário, essa 

opção é desnecessária. Alguns usuários também citaram o fato de que na medida em que o número de perguntas fique 

grande,  começa a ficar inviável alterná-las com a interface atual. 

 

 

c. Tela de captura de presenças  

i. No geral as instruções foram bem aceitas. Houveram algumas reclamações sobre a facilidade de leitura. 

ii. A disposição dos círculos nas telas foram bem aceitos, porém houveram algumas reclamações com relação a 

velocidade de atualização dos mesmos. 

iii. Apesar de ter sido considerado de fácil entendimento, houveram bastante reclamações sobre o tempo de 

resposta ao toque para finalizar a filmagem. 

 

Observações: 

-Os usuários não entenderam direito o funcionamento da filmagem. Quase todos os usuários não entenderam que uma 

vez que os círculos de feedback aparecem a resposta para aquele código já foi gravada. Todos consideraram que 

somente quando todos os círculos estavam presentes na tela que era significado de sucesso. 

-Houve sugestão para um botão que finalizaria a filmagem. 

 

d. Quarta tela: grade de presenças 

i. Foi muito bem aceito a disposição dos resultados 

ii. Os ícones foram muito bem aceitos. 

iii. Foi muito bem aceito a forma de alterar manualmente a presença. 

iv. O ícone referente a ‘conclusão’ ’foi considerado por alguns dos usuários como confuso. 

Observações: 

-Houveram sugestões para se alterar a cor dos ícones de ausente e presente. 

-O ícone de ‘conclusão’ causou algumas dúvidas. 

 

e. Quinta tela: respostas dadas pelos alunos 

i. A disposição dos resultados foi muito bem aceita. 

ii. Foi bem aceita a forma de alterar as respostas dada por um aluno. Porém, alguns acharam pouco sugestivo essa 

opção. 

iii. O ícone do gráfico foi muito bem aceito. 

iv. O ícone referente a ‘tentar de novo’ ’foi considerado pelos usuários como confuso. 

Observações: 

-O ícone de ‘tentar de novo’ causou algumas dúvidas. 

-Não ficou claro que as respostas do ‘tentar de novo’ eram acrescentadas às respostas recebidas anteriormente. Os 

usuários refizeram todo o procedimento. Não ficou claro também que esse ícone retornava somente para a tela de 

filmagem. 

 

f. Sexta tela  

i. O gráfico foi muito bem aceito. 

ii. A tecla ‘tentar novamente’ foi bem aceita, porém alguns usuários entenderam que ela voltaria para as telas 

iniciais. 

iii. A tecla ‘nova pergunta’ foi  bem aceito. 

iv. O botão de ‘voltar’ gerou bastante dúvidas com relação a quanto ele voltaria. 

Observações: 

Nessa tela os usuários não acrescentaram sugestões.  
 

 
Conclusão  retirada a partir dos vídeos e dos áudios: 

 

Buscamos validar ou não a interface com base nos seguintes parâmetros: 

a. usuário tinha uma boa impressão da interface 

b. utilizador gostou do sistema 

c. o usuário considerou o recurso de sistema útil. 

Com base nos vídeos e nos áudios conseguimos um retorno positivo com relação à idéia da aplicação 

juntamente com a sua utilidade educacional. Praticamente todos os usuários gostaram da sugestão de uso, de sua 



 

simplicidade  e acharam que o aplicativo seria bem fácil de ser colocado em prática em escolas públicas, por 

exemplo. 

Tivemos retorno também de algumas dúvidas e dificuldades encontradas que estão listadas a seguir: 

 Dúvidas com relação ao uso dos códigos pelo aluno 

 Dificuldades no encontro do ícone de presença. 

 Dúvidas com relação aos ícones de retorno (o quanto retornava cada ícone). 

 Dúvidas com relação ao uso dos círculos de feedback e do uso da câmera. 

Com base nessas dificuldades chegamos na conclusão de que tivemos alguma falha no roteiro com relação a 

explicação de que cada aluno estaria segurando um código e que o lado que esse código fosse exibido representaria a 

letra escolhida pelo aluno.  

Concluímos também que o ícone de presença realmente precisa de alguma alteração para torná-lo mais 

sugestivo e que os ícones de retorno precisam de alguma maneira de identificação de para onde irão voltar. 

Pudemos sugerir também uma pequena alteração e que resolva praticamente todos os problemas citados. 

Como validamos praticamente toda a interface e ícones, com exceção de poucas dificuldades, a sugestão seria a de 

acrescentar ao primeiro uso do aplicativo um ‘tutorial de primeiro uso’. Nele seriam sanadas dúvidas como 

localização e utilidade de ícones e de como deveria ser melhor aproveitada a câmera do celular. 

De maneira geral as críticas foram muito positivas e nos surpreendemos com o retorno dos usuários e do 

apoio que nos deram. 
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Apêndice A – Roteiro de testes com usuários 

 
Roteiro de Testes com Usuários 

 

1. Roteiro geral do aplicador 

a. Configuraçoes preliminares 

i. Distribuir na sala os códigos para os testes com o paperclicker 

ii. Verificar se o sistema virtualclicker esta preparado  

iii. Preparar a camera para filmagem 

iv. Verificar se o questionário esta funcionando 

b. Relação de materiais para cada participante 

i. um Termo de Consentimento 

ii. um smartphone / computador 

iii. um formulario de coleta de opiniao 

c. Recepção do participante 

i. Cumprimentar o participante. O aplicador diz: Bom dia / Boa tarde / Boa noite 

ii. Perguntar se o participante esta pronto para participar do experimento. O aplicador diz: 

“Você esta pronto?” 

iii. Perguntar se o participante precisa de algo. O aplicador diz: “”Você gostaria de um copo de 

água? Precisa ir ao banheiro?” 

d. Procedimento geral: 

i. Após a recepção do participante, fazer um resumo geral do projeto. O aplicador diz:  

“Imagine um programa de auditório em que o apresentador deseja obter 

uma resposta da plateia a respeito de uma enquete, por exemplo 

na Dança dos Famosos quando a platéia vai votar, no Domingão do 

Faustão, da Rede Globo. Muitas vezes são usados dispositivos chamados 

clickers para receber um grande número de respostas simultâneas. 

Paperclickers / Virtualclicker são projetos que visam a criação de sistemas 

de resposta a audiência de baixo custo e complexidade de implantação. O 

objetivo é levar às escolas rurais ou periféricas a possibilidade de trabalhar 

com técnicas pedagógicas ativas, sem a necessidade de adquirir um 

sistema de "clickers", cujo custo é proibitivo para essas instituições.” 

ii. Colocar o sujeito na atitude mental correta:  "Quem está sendo avaliado neste experimento 

é o aplicativo, não é você. Se houver alguma dificuldade em executar uma tarefa, não se 

preocupe, isso é sinal de que o aplicativo precisa ser melhorado, e nós queremos muito 

descobrir isso agora. Não fique preocupado ou constrangido com as dificuldades pois trata-

se de um software que ainda está em desenvolvimento, então suas facilidades e 

dificuldades serão indicativas do que precisa mudar.” 

iii. Fazer um resumo geral do experimento. O aplicador diz: “Queremos fazer testes de 

validação do design de interação e interface do projeto, simulando uma sala de aula, e 

para isso, precisamos de "professores" nessa sala. Tudo o que você precisará fazer é usar 

o aplicativo e seguir o roteiro que será dado para os testes. 

Você irá representar o professor na nossa simulação. Os alunos serão representados pelos 

códigos visuais distribuidos nas carteiras a sua frente. Você irá utilizar a aplicação para 

obter as respostas dos nossos alunos.” 

iv. Assegurar o participante quanto à confidencialidade do experimento, ressaltando que os 

vídeos não serão divulgados. O aplicador diz: “Esse teste será filmado para analise da 

pesquisa. Gravaremos tanto o que acontece na sala de aula, quanto a tela do celular, as 

ações e o áudio do usuário. Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em 

sigilo e nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe 



 

de pesquisadores. Na divulgação dos resultados deste estudo, seu nome não será citado e 

o vídeo não será divulgado. Os vídeos serão destruídos em 24 meses a partir da data de 

hoje.” 

v. Falar sobre o termo de consentimento. O aplicador diz: “Por favor, leia este termo de 

consentimento cuidadosamente.” O participante faz isso silenciosamente. 

vi. Após aproximadamente 3 minutos, o aplicador faz a pergunta: “Alguma dúvida com relação 

ao termo de consentimento?” O aplicador esclarece as informações do termo ao 

participante. 

vii. Finalizado essa etapa, o aplicador entrega nas mãos do participante o smartphone / mostra 

o computador com o sistema e o roteiro do experimento. 

viii. Então, o aplicador se dirige ao canto da sala, deixando o participante à vontade para 

executar o experimento. 

e. Finalizando o experimento 

i. Ao final, confirmar com o participante se o roteiro do experimento foi seguido. O aplicador 

diz: “Você terminou o experimento? Você completou o roteiro?” 

ii. Perguntar ao participante se ele aceitaria de fazer uma avaliação informal do experimento. 

O aplicador diz: “Gostaríamos de saber sua opinião com relação ao paperclickers / 

virtualclicker. Vamos começar com uma entrevista informal? Você se importaria em 

conversarmos alguns minutos? A participação nessa entrevista é opcional. Você aceita?”  

iii. Se o participante aceitar a entrevista informal, o aplicador irá fazer as seguintes perguntas. 

Lembrar o participante que a entrevista será gravada para analise da pesquisa (reforçar 

confidencialidade): 

1. O que você achou da ideia proposta? 

2. Você acha que essa proposta funcionaria numa sala de aula? 

3. O que você faria para melhorar a ideia proposta? 

iv. Perguntar ao participante se ele aceitaria fazer uma avaliação mais formal do experimento. 

O aplicador diz: “Seria importante agora para nós que você respondesse esse questionário 

com perguntas um pouco mais específicas. Isso também é opcional. Essa etapa não sera 

gravada. Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. 

Você aceitaria?”  

v. Se o participante aceitar responder o questionário, o aplicador diz: “Por favor, responda 

esse questinário.Você pode escrever sua sugestão, crítica ou opinião de cada tela ao final 

do formulário. E também você tem a opção de responder o questionário de forma anônima. 

Não hesite em ser sincero e fazer críticas, pois nesta etapa estamos em busca disso.” O 

aplicador, então, se afasta do participante, para que ele possa responder o questionário de 

forma privada. 

vi. Terminada essa etapa, o aplicador se despede com um agradecimento. O aplicador diz: 

“Obrigado por contribuir com nosso trabalho. Sua ajuda foi muito importante.” 

 

 

2. Roteiro do participante do paperclickers 

 

O participante irá receber o seguinte roteiro: 

 

Bem vindo ao experimento do Paperclicker! Sua ajuda é muito importante. Gostaríamos de pedir sua contribuição para 

analisar o design de interação e interface da aplicação. Lembre-se que estamos avaliando a aplicação, e não você!  Se 

houver alguma dificuldade em executar uma tarefa, não se preocupe, isso é sinal de que o aplicativo precisa ser melhorado. 

Não fique preocupado ou constrangido com as dificuldades pois trata-se de um software que ainda está em 

desenvolvimento, então suas facilidades e dificuldades serão indicativas do que precisa mudar. Ao final do teste, se você 

topar, faremos algumas perguntas sobre o que você achou. 

 

Você irá fazer 3 testes da aplicação. Por favor, siga as seguintes instruções: 

 

Cenário 1: 



 

“No início do experimento, você recebeu um smartphone. Neste smartphone está instalado uma aplicação chamada 

Paperclickers. Abra esta aplicação. 

Suponha que você seja professor da turma IA004-A. Verifique se o nome da turma aparece na tela do paperclickers. Então, 

comece a aplicação abrindo uma sessão para essa turma. 

Imagine que seus alunos já estão na sala de aula e que você deseja realizar a chamada. Através do aplicativo verifique quem 

são os alunos presentes. 

Perceba que a presença do aluno 155 não foi detectada.  Altere a situação do aluno 155 de ausente para presente. Após 

alterar a situação do aluno 155, finalize a chamada. 

E volte para a tela inicial.” 

 

Você terminou o primeiro teste do aplicativo. Vamos para o próximo! 

 

Cenário 2: 

“Suponha agora que  você está em uma sala de aula diferente da anterior. Então, selecione a turma IA012-A e abra uma 

sessão para essa nova turma. 

Imagine que você como professor gostaria de saber a opinião da turma sobre um tópico. Então, suponha que você fez uma 

pergunta para a turma e deseja obter a resposta. 

Colete as respostas da questão e analise os resultados. Você pode dizer quantos alunos responderam “A”?  

Perceba que a resposta dada pelo aluno 151 não foi detectada. Altere a resposta do aluno 151 para “C”.  

Estas respostas podem ser sumarizadas num gráfico. Então, use o aplicativo para visualizar o gráfico. 

Suponha agora que você gostaria de fazer uma nova questão para a turma.  

Entao, inicie uma nova questão na aplicação e colete as respostas desta segunda questão. 

Analise os resultados, verifique o gráfico e volte para a tela inicial.” 

 

Cenário livre : 

 

Agora você está livre ! Brinque com o aplicativo por alguns minutos, tente coisas diferentes. Não se preocupe : não há nada 

que você possa fazer dentro do aplicativo que vá causar problemas irreversíveis. 

 

 

Terminou o teste do aplicativo ! Muito obrigado a nos ajudar a testá-lo. 
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Responda às perguntas que deseja preencher automaticamente e
pressione "Enviar".

Formulário de avaliação - paperclickers

Insira seu nome (Opcional)

Primeira tela - Introdução/Escolha da classe

Contraste a tela inicial atual do sistema (acima) com
a alternativa mostrada abaixo

Editar este formulário

Anexo B - formulário entregue aos usuários

https://docs.google.com/forms/d/1Z3FXqsH-4Mj2yNI9rAhz5uKFijH8q6Pv6YgC8w4zYMc/edit
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1 - "Prefiro a forma atual." (o sistema abre direto na tela de seleção de classe)

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não
concordo

nem discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

2 - "Preferiria a forma alternativa, com uma tela de introdução separada."
(A tela introdutória iria ser a primeira tela a aparecer, duraria menos de 1 segundo e passaria
automaticamente para a tela de seleção de classe)

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não
concordo

nem discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

3 - O aplicativo atualmente obriga o usuário a usar o modo horizontal (paisagem)
(A alternativa seria o leiaute mudar automaticamente quando o dispositivo é reposicionado)

Nem reparei
nisso

Notei e achei
bom

Notei e achei
indiferente

Notei e me
incomodou
um pouco

Notei e achei
ruim : preferia
a alternativa

4 - O aplicativo atualmente oferece múltiplas turmas e pede ao usuário para selecionar
uma. O que você achou ?

Acho desnecessário o
controle de várias

turmas

Gosto da idéia de
várias turmas, mas

achei confuso o jeito
atual

Gosto da idéia de
várias turmas e achei
prático o jeito atual

Sugestões ou criticas para a seleção de classe
Por favor, digite aqui qualquer idéia, sugestão ou crítica para a seleção de classe
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Página 2

1 - o que você achou da caixa de seleção do número da questão? (Marque todas as
alternativas relevantes)

 Achei importante cada questão ter um número único

 É fácil entrar o número da questão pelo teclado virtual

 Não entendi a necessidade de selecionar o número da questão

 Fiquei surpreso quando o número da questão mudou sozinho

 Os controles são chatos de clicar e usar

 Achei bom o número da questão aumentar automaticamente

 Os controles são fáceis de usar

 Outro: 

2 - A opção de fazer a chamada separadamente das outras perguntas é
conveniente/importante

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Nem
concordo

nem discordo

Discordo
particialmente

Discordo
totalmente

Segunda tela - Escolha do número da questão
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3 - O que você achou do ícone acima? (Marque todas as alternativas relevantes)

 Sugestivo

 Posição inconveniente

 Ininteligível

 Fácil de usar

 Feio

 Grande demais

 Fácil de clicar

 Bonito

 Escondido

 Fácil de entender

 Confuso

 Pequeno demais

 Outro: 

4 - O que você achou do ícone acima? (Marque todas as alternativas relevantes)

 Grande demais

 Ininteligível

 Bonito

 Pequeno demais

 Sugestivo

A pergunta 3 se refere ao seguinte ícone

A pergunta 4 se refere ao seguinte ícone
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 Fácil de usar

 Feio

 Posição inconveniente

 Escondido

 Fácil de clicar

 Confuso

 Fácil de entender

 Outro: 

Sugestões ou crítica sobre esta tela
Digite aqui qualquer sugestão, crítica, dica, informação sobre esta tela — será valioso para nós

Página 3

Terceira tela - Captura de presenças/chamada

Terceira tela - Captura de respostas



18/06/2015 Formulário de avaliação  paperclickers

https://docs.google.com/forms/d/1Z3FXqsH4Mj2yNI9rAhz5uKFijH8q6Pv6YgC8w4zYMc/prefill#start=publishanalytics 6/14

1- O que você achou das instruções na tela de captura de presença/respostas? "Filme a
sala inteira [para registrar a presença] / Clique na tela quando terminar" (Marque todas as
alternativas relevantes)

 Claras

 Atrapalham a filmagem

 Confusas

 Fáceis de entender

 Difíceis de ler

 Não incomodam

 Outro: 

2- Você percebeu que de vez em quando aparecem círculos nessas telas ? O que você
achou ? (Marque todas as alternativas relevantes)

 Notei, mas nem me importei

 Achei legal a idéia dos círculos

 Achei confusos os círculos

 Nem notei os círculos

 Entendi a função dos círculos

 O feedback dos círculos é muito lento

 Outro: 

3- O que você achou da forma de finalizar a filmagem na tela de captura de
presença/respostas (Marque todas as alternativas)
(Queremos saber se você encontrou alguma dificuldade)

 A tela não responde bem ao clique

 Tive que fazer várias tentativas para finalizar

 A tela é sensível demais ao clique
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 As instruções não são claras de como se termina a filmagem

 É fácil finalizar por acidente

 É fácil de executar a operação

 É fácil de entender o que deve ser feito

 Outro: 

Sugestões ou críticas para esta tela
Por favor, digite aqui qualquer informação, crítica, sugestão para esta tela

Página 4

1- O que você achou da disposição dos resultados? (Marque todas as alternativas
relevantes)

 Foi fácil entender quem estava presente e quem estava ausente

 É fácil clicar por acidente nos ícones

 A informação é bem organizada

 A tela deveria conter mais alunos

 Entendi facilmente que os ícones podiam ser clicados

Quarta tela - tela de grade da presença
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 Os ícones deveriam ser maiores

 Outro: 

2 - O que você achou dos ícones de presente / ausente ? (Marque todas as alternativas
relevantes)

 Pequeno demais

 Fácil de clicar

 Preferia ter a foto dos alunos no lugar dos ícones

 Fácil de entender

 Feio

 Confuso

 Sugestivo

 Preferia ter o nome dos alunos no lugar dos números

 Grande demais

 Bonito

 Outro: 

3- O que você achou da forma de alterar manualmente a presença dos alunos (ausente
para presente, por exemplo)?

Muito Ruim Ruim Irrelevante Bom Muito Bom

4 - O que você achou do ícone ? (Marque todas as alternativas relevantes)

Ícones para a pergunta 2

A pergunta 4 se refere ao seguinte ícone
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 Fácil de entender

 Feio

 Sugestivo

 Fácil de clicar

 Bonito

 Pequeno demais

 Posição inconveniente

 Confuso

 Fácil de usar

 Ininteligível

 Grande demais

 Escondido

 Outro: 

Sugestões ou críticas
Digite aqui qualquer informação que você ache relevante nessa tela para o melhor
desenvolvimento do aplicativo.

Página 5

Quinta tela - grade das respostas dadas pelos alunos
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1- O que você achou da disposição dos resultados? (Marque todas as alternativas
relevantes)

 As cores das alternativas A, B, C e D são bem distintas

 É fácil entender o que o ícone com o "x" significa

 Entendi facilmente que os ícones podiam ser clicados

 Os ícones deveriam ser maiores

 A tela deveria conter mais alunos

 A informação é bem organizada

 É fácil clicar por acidente nos ícones

 Outro: 

2- O que você achou da forma de alterar a resposta dada por um aluno? (Marque todas as
alternativas relevantes)

 Os ícones são fáceis de clicar

 Achei importante : melhor que lutar com a câmera por causa de um ou dois alunos

 Achei difícil perceber que é possível alterar manualmente

 É inútil : prefiro insistir com a câmera

 Modifiquei por acidente uma resposta e fiquei confuso

 Outro: 

Pergunta 3 referente ao seguinte ícone
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3 - O que você achou do ícone? (Marque todas as alternativas relevantes)

 Confuso

 Ininteligível

 Fácil de entender

 Escondido

 Fácil de clicar

 Bonito

 Sugestivo

 Fácil de usar

 Pequeno demais

 Feio

 Grande demais

 Posição inconveniente

 Outro: 

4 - O que você achou do ícone? (Marque todas as alternativas relevantes)

 Bonito

 Feio

 Grande demais

 Fácil de entender

 Ininteligível

 Fácil de clicar

 Confuso

 Fácil de usar

 Escondido

 Sugestivo

 Pequeno demais

Pergunta 4 referente ao seguinte ícone
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 Posição inconveniente

 Outro: 

5 - Sobre o retorno para a tela de filmagem:

 Não usei, não entendi que podia fazer isso

 Não usei, não precisei filmar mais

 Usei, e entendi que acrescentaria as respostas faltantes àquelas já reconhecidas

 Usei, e entendi que o processo recomeçava do zero

 Outro: 

Sugestões ou críticas
Digite aqui qualquer informação que você ache relevante nessa tela para o melhor
desenvolvimento do aplicativo.

Página 6

1- O que você achou do gráfico?
(Gostaríamos de saber se foi fácil a sua interpretação)

Ruim Irrelevante Bom

Sexta tela - gráfico de resultados
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Muito Ruim Muito Bom

2 - O que você achou (no primeiro uso) que o botão "Tentar novamente" faria ?
(Caso não tenha usado, imagine agora o que ele faria.)

 Encerraria  a questão e voltaria à tela de seleção de turma

 Encerraria e questão e voltaria à tela de seleção do número da questão

 Manteria a questão e voltaria à tela de filmagem das respostas

 Manteria a questão e voltaria à tela de grade de respostas

 Outro: 

3 - O que você achou (no primeiro uso) que o botão "Nova pergunta" faria ?
(Caso não tenha usado, imagine agora o que ele faria.)

 Encerraria  a questão e voltaria à tela de seleção de turma

 Encerraria e questão e voltaria à tela de seleção do número da questão

 Manteria a questão e voltaria à tela de filmagem das respostas

 Manteria a questão e voltaria à tela de grade de respostas

 Outro: 

4 - O que você achou que o ícone acima faria ?
(Caso não tenha usado, imagine agora o que ele faria.)

 Encerraria  a questão e voltaria à tela de seleção de turma

 Encerraria e questão e voltaria à tela de seleção do número da questão

 Manteria a questão e voltaria à tela de filmagem das respostas

 Manteria a questão e voltaria à tela de grade de respostas

 Outro: 

Sugestões ou críticas
Digite aqui qualquer informação que você ache relevante nessa tela para o melhor
desenvolvimento do aplicativo.

A pergunta 4 se refere ao seguinte ícone
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Resumo ANEXO C -  resumo das respostas do formulário



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



  



 



  



 

  



 



 


