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RESUMO

Uma mídia que está em permanente construção e reconstrução, como a internet, a 

avaliação apresenta-se como prática muito importante. Jakob Nielsen aconselha que 

um site passe por uma revisão, por exemplo, a cada seis meses. Sendo assim, este 

trabalho apresenta uma metologia usada para analisar os Web Sites de Instituições 

Arquivisticas  da  Região  Sudeste,  por  meio  da  aplicação  de  um instrumento  de 

avaliação, tendo por objetivo constatar a utilização das Diretrizes do Conarq para 

Criação de Web Sites Arquivísticos. Feita essa avaliação e efetuadas as conclusões 

após a análise dos resultados, essa pesquisa visa destacar os pontos negativos e 

positivos a fim de mostrar a necessidade de constantes avaliações, pois a página de 

um Arquivo Público não deve ser só um folheto de propaganda, mas um repositorio 

de informações arquivísticas, e portanto deve seguir as recomendações do Conarq.

Palavras-chave:  analise  de  sites,  instrumento  de  avaliação,  Arquivos  Públicos 

Estaduais.



ABSTRACT

A media that is under permanent construction and reconstruction, as the Internet, the 

assessment is presented as very important practice. Jakob Nielsen advises that a 

site undergoes a revision, for example, every six months. Thus, this paper presents a 

methodology used to analyze the Web sites of Archival Institutions in the Southeast 

Region, through the application of an assessment tool, whose objective evidence of 

the use of Conarq Guidelines for Creating Web Sites Archival. Made this assessment 

and made the findings after analyzing the results, this research aims to highlight the 

negative and positive points to show the need for constant evaluation, since the page 

of a Public Archive should not be just a flyer, but a repository of archival information, 

and therefore must follow the recommendations of Conarq.

Keywords: Analyzing the Web sites, assessment tool, Public Archives.
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1. Introdução

Com a proliferação de páginas na internet, passa a ser muito importante a avaliação 

de como as informações sobre os serviços e produtos oferecidos pelos Sites de 

Arquivos Públicos, são disponibilizadas. Quando o Arquivo físico passa a fazer parte 

do mundo virtual, os usuários passam a considerar se o conteúdo e a qualidade das 

informações  atendem  às  suas  expectativas.  Por  isso  os  sites  de  Instituições 

Arquivísticas  devem  ser  elaborados  com  base  em  diretrizes  que  priorizem  o 

conteúdo da informação e o acesso a ela, devem ser constantemente monitorados e 

avaliados no sentido de garantir que todo esse esforço seja direcionado para obter 

resultados que atendam as necessidades do público potencial. 

Os  aspectos  em  relação  ao  conteúdo  e  à  forma  como  são  apresentados  são 

importantes e complementares. Não é satisfatório ter informações relevantes se o 

acesso é difícil, assim como não basta que o site seja bem estruturado, com muitos 

recursos, se as informações não são suficientes para o usuário. 

Segundo Trochim (1996) “a avaliação de sítios web se configura como a fase final  

de  um  ciclo  que  engloba  também  a  conceitualização,  o  desenvolvimento  e  a 

implementação do mesmo” (TROCHIN, 1996, apud FURQUIM, 2005 p. 7). Furquim 

(2005) apresenta um modelo geral de avaliação cuja concepção é a de que: 

“existem  diferentes  fases  no  ciclo  de  vida  de  um  sítio  ou 

portal, assim como diferentes questões de avaliação e métodos associados 

a  cada  fase,  deixando  evidente  a  necessidade  de  um  dispositivo  de 

avaliação seja de sites, portais, blogs ou serviços eletrônicos”.  

Os  governos  se  unem  às  novas  tecnologias  da  comunicação  e  da  informação 

elaborando portais  na Internet  que agregam informações,  serviços e permitem a 

aproximação  do  cidadão  às  atividades  públicas  dos  seus representantes.  Afinal, 

estes  portais  podem  auxiliar  na  renovação  do  espaço  público,  otimizando  os 

serviços prestados ao cidadão, aumentando a transparência das atividades públicas, 

servindo como uma central  de  informações da cidade,  tanto  para  os  moradores 

como  para  o  turista,  viabilizando  o  contato  com  os  representantes  públicos  e 

promovendo a interação e discussão de problemas locais. 



A disponibilização do conteúdo torna-se ineficaz, se não há um planejamento dos 

recursos a serem oferecidos. Também deve ser organizado o “espaço” do portal, 

sendo fundamental planejar o “design da interface”. A interface precisa ser simples e 

sistematizada, sem deixar de ser criativa, uma vez que o público a que o portal se 

destina é amplo e abrange diferentes níveis de conhecimento. A apresentação da 

interface  deve  permitir  o  acesso  tanto  para  o  usuário  com  conhecimentos  da 

sistemática  da “navegação”  quanto  àqueles  que ainda não possuem habilidades 

técnicas para lidar com a Internet. 

“A produção e gestão de um website passam, neste contexto, a ser uma das 

estratégias potencialmente mais eficazes de difusão dos arquivos. O website 

de uma instituição arquivística  é um instrumento de prestação de serviços 

dinâmico e atualizável. Um website deste tipo é, antes de tudo, um serviço de 

informação.  Conceber  e  gerenciar  o  website  do  arquivo  como serviço  de 

informação  significa  abordá-lo  como  um  espaço  virtual  que  favoreça,  a 

distintos  tipos  de  usos  e  usuários,  o  acesso  às  informações  sobre  a 

instituição,  sobre  seus  serviços,  sobre  seus  acervos,  sobre  as  diversas 

formas de acesso, etc.“ (Jardim: 2002) 

As Instituições Arquivísticas se utilizam das Diretrizes do Conarq para elaboração do 

conteúdo  e  acesso  informacional  de  sua  página  na  Web?  O  instrumento  de 

avaliação pode responder essa hipótese?

Segundo Arouck (2001, apud EIRAS, 2005, p. 36):

”Diversos modelos teóricos para avaliação de sistema de informação foram 

propostos na literatura. Entretanto a maioria dos trabalhos indica os atributos 

a avaliar, sem definir claramente o modo como essas características devem 

ser avaliadas”. 

O analista de site ou mesmo o Gestor de Arquivo não possui hoje uma metodologia 

capaz de fazer a avaliação de todo um site e de estrutura. Como as metodologias 

até agora foram desenvolvidas para outros formatos, como livros, revistas, jornais e 

demais peças gráficas, e adaptadas para avaliações de sites, sempre se mostraram 

insuficientes para avaliar o conteúdo específico de um site.

A pesquisa bibliográfica mostrou que há escassez de trabalhos sobre avaliação das 



interfaces  dos  ambientes  virtuais  de  Instituições  Arquivísticas  ou  de  Sites  de 

conteúdos  específicos.  Esta  pesquisa  vai  ajudar  a  preencher  essa  lacuna, 

particularmente  quanto  à  avaliação  de  sites  de  Instituições  Arquivisticas.  The 

Internet Dictionary define interface como “a parte de um programa que interage entre 

um usuário e uma aplicação, ou seja, é aquilo que se vê na tela do computador”.

Os recursos tecnológicos são pouco utilizados pelos arquivos públicos. Uma forma 

de prevenir a degradação dos documentos é restringir o acesso aos pesquisadores, 

através  da  reprodução  dos  fundos  de  arquivos  em  diferentes  suportes  como 

microfilmagem,  CD-ROM,  DVD  e  outros,  muito  pouco  utilizados  nos  arquivos 

brasileiros. Segundo Ohira (2001) [...] pesquisa realizada na Internet, encontrou-se 

14 arquivos públicos estaduais com home-page, e em sua maioria, com informações 

de  caráter  institucional  e  promocional  dos  recursos  e  serviços  oferecidos  pelos 

mesmos”. 

Devido  a  esta  importância  este  trabalho  visa  avaliar  websites  de  instituições 

arquivísticas,  através  de  instrumento  específico  concebido  para  este  fim.  Este 

Instrumento de avaliação foi desenvolvido sob a perspectiva da necessidade de um 

aprimoramento contínuo tanto dos parâmetros e critérios utilizados para a avaliação 

quanto  das  formas  de  análise.  Tal  instrumento  também  é  uma  ferramenta  que 

permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, sites e portais, sendo 

de grande valia para os desenvolvedores e publicadores de conteúdo. 

Por considerarmos de fundamental importância a efetiva interação entre usuário e 

instituições arquivísticas por meio de websites, esta pesquisa será enviada a cada 

um dos arquivos que foram selecionados para que possam conhecer os objetivos e 

resultados do estudo, para que programem as melhorias, caso assim lhes convier.

2. Objetivos
 
Esta pesquisa tem dois objetivos: 

• Propor um instrumento de avaliação para sites de instituição arquivística e a 



aplicação  do  mesmo  para  avaliar  a  interface  de  quatro  sites  dos  Arquivos 

Públicos Estaduais da Região sudeste;

• Verificar  como  os  mesmos  têm  se  utilizado  da  web  como  canal  de 

comunicação e divulgação de seus conteúdos informacionais,  utilizando as 

diretrizes do Conarq e e-Arq. 

3. Metodologia

“O método quadripolar constitui-se como dispositivo de investigação que não pode 

se restringir somente a uma visão tecnológica ou instrumental, devendo ser vista de 

forma  a  superar-se  o  debate  entre  "quantitativo"  e  "qualitativo"  e  promover  a 

interdisciplinaridade. Uma investigação que se cumpre em cada estudo e se reinicia, 

prolonga,  corrige  e  supera  no  plano  de  estudo  seguinte,  implicando  sempre  a 

experimentação do uso desses quatro pólos:

  o pólo epistemológico, onde se opera a permanente construção do objeto 

científico  e  a  definição  dos  limites  da  problemática  de  investigação, 

reformulando  sempre  os  parâmetros  discursivos  e  os  critérios  de 

cientificidade que orientam todo o processo de investigação.

 o pólo teórico, onde está a racionalidade do sujeito que conhece e aborda o 

objeto;  também  a  formulação  de  leis,  hipóteses,  teorias  e  conceitos  de 

operação dentro do contexto teórico elaborado.

 o pólo técnico aonde se consuma através de instrumentos, o contato com a 

realidade  objetiva,  aferindo  a  capacidade  de  validação  do  dispositivo 

metodológico, se desenvolve através da observação de casos e de variáveis;  

da avaliação retrospectiva (a massa documental acumulada sem a gestão de 

documentos) e prospectiva (segue uma idéia de sistema com projeção de 

eliminação).

 o pólo morfológico onde se formalizam os resultados da investigação através 

da representação do objeto em estudo e da exposição de todo o processo de 

pesquisa e análise, que permite a construção científica a seu respeito.”



Fonte:  Ribeiro, 2007. Esquematização do Método Quadripolar.

Este  estudo  está  dividido  em  quatro  fases:  epistemológica,  responsável  pela 

construção do objeto - o instrumento de avaliação, definindo os requisitos, as notas, 

os critérios. A segunda fase: teórica, com a construção das referências e compilação 

de autores. A terceira fase: técnica, com a validação do instrumento, observação e 

avaliação dos sites, coleta de dados, testes e ajustes. Na quarta fase: morfologia, 

onde  são  estruturados  os  dados  da  pesquisa,  e  apresentado  os  resultados  e 

análises. A avaliação com o instrumento se utilizou da técnica diagnóstica, realizada 

mediante a observação de um checklist que resultou no Instrumento proposto. 

O método utilizado apresenta algumas limitações,  como por  exemplo,  os temas: 

sistemas de informação, criação de páginas de websites, webdesigners, estilos de 

paginas  (html,  css)  segurança  dos  dados,  preservação,  linguagens  utilizadas  na 

criação das páginas, usuários, não serão abordados em sua totalidade. Este estudo 

estará delimitado fundamentalmente na apresentação do instrumento de avaliação e 

análise dos sites arquivisticos dos arquivos públicos estaduais da região sudeste. 



Andersen (1997, apud BARAUSKAUS, 1998, p.21) reconhece em diversos estudos 

que o fato de que computadores são basicamente processadores de signos e que 

Semiótica é a ciência dos signos e sua vida na sociedade,  então podemos nos 

fundamentar em princípios semióticos para melhorar a função de comunicação das 

interfaces.  Ele  definiu  o  termo  “Semiótica  computacional”  como  uma  disciplina 

semiótica que estuda a natureza e uso de signos baseados no computador.

Por  avaliação  de  interface  baseada  na  Web,  entende-se,  qualquer  método  de 

análise crítica que tem como propósito a observação de dados empíricos em web 

sites, a  partir  de  um  modelo  de  verificação  previamente  formulado.  Em  geral,  

aplicam-se métodos de controles que se caracterizam pela não participação direta 

dos  usuários  finais  do  sistema  no  processo  de  verificação.  Os  avaliadores  se 

baseiam  em  regras,  recomendações,  princípios  e/ou  diretrizes,  requisitos  pré-

estabelecidos  (Melchior,  1996,  apud  MEIRELES,  2004)  para  identificar,  por 

observação  direta,  os  problemas  da  interface  de  um  web  site.  A  avaliação  da 

interface  de  um  web  site  recupera  métodos  de  inspeção  fundamentados  nas 

investigações  da  HCI  –  Human-Computer  Interaction  (Sears, 2000,  apud 

MEIRELES, 2004).  Segundo Meireles (2004), este é um exemplo, do método de 

“inspeção de usabilidade formal”. 

A  partir  da  análise  dos  estudos  obtidos  na  Web  e  em  algumas  publicações 

impressas,  é  possível  distinguir  duas  abordagens  distintas  no  que  se  refere  à 

avaliação  de  sites:  a  abordagem da  Usabilidade  e  a  abordagem da  análise  do 

Conteúdo.

4. ARQUIVOS E AVALIAÇÃO DE WEB SITES

4.1 Arquivos Públicos

Os Arquivos surgiram nos séculos V e IV a C., como guardador dos registros do 

estado  e  para  apoiar  administrativamente  o  governo.  Diante  da  necessidade  de 

buscar  a  informação contida nos documentos,  “a civilização grega demonstrou a 



preocupação em guardar, junto à Corte de Justiça na Praça Pública de Atenas, leis, 

tratados, minutas de assembléia, documentos oficiais”. (CÔRTES, 1996). 

No Brasil, a definição de arquivo encontra a sua melhor expressão no texto da Lei n. 

8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados, considera em seu Art. 2º, como:

“Conjuntos  de  documentos  produzidos  e  recebidos  por  órgãos  públicos, 

instituições  de  caráter  público  e  entidades  privadas,  em  decorrência  do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 

seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos”. 

Os  deveres  da  administração  pública,  no  sentido  de  viabilizar  o  acesso  à 

informação,  formalizam  o  estabelecimento  dos  princípios  para  uma  política  de 

arquivos que resultou na Lei n. 8.519 de 08 de janeiro de 1991, que estabelece a 

Política  Nacional  de  Arquivos,  assegurando  às  instituições  arquivísticas,  uma 

subordinação a um instrumento legal. A referida Lei em seu Artigo 1º, capítulo 1 

declara: [...] “é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao 

desenvolvimento  científico  e  como  elemento  de  prova  e  informação”  (BRASIL, 

1991). 

4.2 Avaliação de Websites

Para  Trochim  (1996  apud  FURQUIM,  2002,  p.7),  a  avaliação  de  websites  se 

configura como a fase final de um ciclo que engloba também a conceitualização, o 

desenvolvimento e a implementação  do web site.  O autor  apresenta um modelo 

geral de avaliação de sites web, cuja noção central é a de que existem diferentes 

fases no ciclo de vida de um site web, havendo diferentes questões de avaliação e  

métodos associados a cada fase. 

Os métodos de avaliação de interface diferem entre si em vários aspectos. É preciso 

entender as diferentes características de cada método, para se definir qual deles é o 

mais  apropriado  para  se  avaliar  a  interface  em  um  determinado  contexto.  As 



principais diferenças entre os métodos são, a etapa do ciclo de design do web site, 

em que devem ou podem ser aplicados - durante o ciclo de desenvolvimento ou 

após  ter  o  produto  pronto  -  a  técnica  utilizada  para  coletar  os  dados  (desde 

entrevistas  até  experimentos  em  laboratórios),  os  tipos  de  dados  coletados 

(quantitativos ou qualitativos), e ainda o tipo de análise feito (o avaliador pode prever  

potenciais problemas ou interpretar os dados obtidos) (Preece et al., 1994). 

4.2.1 Diretrizes do CONARQ

A  proposta  do  Conselho  Nacional  de  Arquivos  –  CONARQ,  que  apresenta  “as 

diretrizes gerais para a construção de web sites de instituições arquivísticas”, reúne 

os elementos em três grandes grupos: (CONARQ, 2000, p. 4):

• Conteúdo - Aspectos Gerais: 

•  Informações sobre: os objetivos do website, sobre a instituição, sobre os serviços 

prestados, sobre material protegido por copyright;

•  Adequação da linguagem utilizada.

•  Informações  sobre  a  existência  de  conteúdos  do  website  em  documentos 

impressos.

•  Informações sobre o responsável pelo conteúdo da página.

•  Links  atualizados,   relacionados  à  administração pública na qual  se insere a 

instituição arquivística.

•  Informações sobre programas,  planos,  projetos  e  relatório anual da instituição.

•  Utilização de normas técnicas de citação vigentes.

• Conteúdo - Aspectos Arquivísticos: 

• Informações sobre o acervo, sobre Instrumentos de pesquisa, serviços 



arquivísticos prestados, métodos de trabalho arquivístico, 

•  Estrutura de funcionamento do Arquivo e do atendimento ao usuário.

•  Legislação arquivística e Glossário de termos arquivísticos.

•  Biblioteca virtual sobre temas arquivísticos.

•  Perguntas e Respostas (FAQ).

•  Links arquivísticos atualizados.

•  Publicações arquivísticas para download.

• Desenho e estrutura

•  Uso de Domínio (.gov.br, para os arquivos públicos).

•  Mapa do website.

•  Mecanismo de busca.

•  Contador de visitas.

•  Data de criação do website e última atualização

•  Mudança na URL do website.

•  Indicação do responsável e seu e-mail.

•  Seção “novidades”.

•  Precisão gramatical e tipográfica (ordem estrutural).

•  Legibilidade de gráficos e imagens.

•  Segurança no acesso.



•  Opção de outro idioma.

•  Menu de navegação.

•  Instrumentos de pesquisa on line em dois níveis  (um geral –com  poucos campos 

de preenchimento –  e outro para usuários mais especializados).

•  Formulários eletrônicos.

•  Opção “voltar” em todo o website.

•  Imagens  de baixa  resolução e pequenas  dimensões,  com opções  de acesso às 

imagens  ampliadas  e  com maior resolução.

•  Documentos para download com instruções.

•  Opção de navegação sem imagens ou animações.

•  Layouts de fundo simples.

•  Adequação no uso de frames (com opção para o não uso).

•  Opção de versão textual em caso de uso de som.

•  Ilustrações  que efetivamente  valorizem  e auxiliem  os objetivos do website.

•  Recurso gráfico visível na menção dos links.

 As  Diretrizes  do  Conarq  ainda  especificam  o  que  deve  ser  evitado na 

concepção de um website:

•  Páginas  HTML  com  textos  longos  e uso  indiscriminado de imagens.

•  Utilização de  frases curtas  quando do estabelecimento de links ou expressões do 

tipo “Clique aqui”.

•  Expressões do tipo Home ou outras palavras que não façam parte do idioma em 

que está sendo apresentado o website.



•   Utilização de  design  que  retarde  o acesso às  páginas principais  (textos 

preliminares  longos,  imagens  de alta resolução ou desnecessárias).

•  Utilização de  recursos  gráficos  que  impossibilitem  a impressão  integral  dos 

textos  e  imagens  (coloridas  ou monocromáticas).

•  Páginas em construção.

4.2.2 Avaliação Heurística

A avaliação  heurística é um método tradicional de avaliação de usabilidade. Este 

método foi desenvolvido por Nielsen e Molich (1993 apud WINCKLER, 2008, p. 29) e 

consiste  da  inspeção  sistemática  da  interface  do  usuário  com  relação  à  sua 

usabilidade.  O método foi  utilizado pela primeira vez em uma interface Web em 

1994, num estudo para o web site da Sun Microsystems (Nielsen e Sano, 1995 apud 

WINCKLER,  2008,  p.  29).  Seu  procedimento  básico  é  o  seguinte:  um avaliador 

interage com a interface e julga a sua adequação comparando-a com princípios de 

usabilidade reconhecidos, as heurísticas. Nielsen sugere um conjunto com apenas 

10 recomendações heurísticas para guiar a avaliação.

Os  princípios  heurísticos  são  os  critérios  de  usabilidade,  que  devem  ser 

apresentados para cada avaliador a fim de padronizar os resultados e facilitar  a 

avaliação  (Nielsen,  2005a;  Bastien;  Scapin,  1993  apud  MEIRELES,  2004).  O 

avaliador deve também ter conhecimento sobre o web site e seus usuários, podendo 

assim avaliar como a interface atinge ou tenta atingir as expectativas dos usuários. A 

avaliação pode ser acompanhada ou não por um observador,  que poderá retirar 

dúvidas dos avaliadores,  explicar  sobre  o funcionamento  do sistema e sugerir  a 

realização de algumas tarefas. 

Em um primeiro momento o avaliador deverá navegar livremente pelas páginas do 

site  e  avaliar  os  erros  que  encontra.  Sempre  que  possível  o  avaliador  deve 

relacionar os erros encontrados com os critérios heurísticos que estão apresentados 

no Instrumento. Pode solicitar que o avaliador realize algumas tarefas específicas na 



interface,  executando  ações  julgadas  importantes  para  o  website  ou  sistema 

analisado.  Sobre  a  Coerência  das  interfaces  a  avaliação  heurística  define:  as 

denominações,  formatos, situações e procedimentos devem sempre que possível 

manter uma similaridade e seguir padrões definidos para o sistema.

 O usuário  não deve aprender  termos e ações diferentes para  se  referir  a  uma 

mesma definição ou objetivo. (NIELSEN 2005c; Bastien e Scapin, 1993) Segundo 

Bastien e Scapin (1993, apud MEIRELES, 2004) os elementos de uma interface são 

melhores reconhecidos, localizados e utilizados quando sua localização, formato e 

estética são iguais ou similares em diversas telas de um sistema. 

4.2.3 Usabilidade

Boa parte do conhecimento sobre usabilidade tem sido sistematizada sob a forma de 

guidelines ou  conjuntos  de  recomendações  ergonômicas.  A  construção  desses 

guidelines é resultado de pesquisas nas áreas de ciência cognitiva,  psicologia e 

ergonomia. Em alguns casos, trata-se de conhecimento prático que foi acumulado 

durante o desenvolvimento de vários projetos ou ainda, recomendações de “bom 

senso”. “De um modo geral não existe um padrão de descrição de recomendações 

ergonômicas, que podem ter um escopo amplo (que exige interpretação por parte do 

avaliador) ou específico (aplicáveis diretamente ao projeto)”. (FURQUIM, 2002)

O critério que se sobressai nas propostas de avaliação pesquisadas: a análise da 

usabilidade.  Uma das  definições  para  usabilidade  é  que  se  trata  da  medida  do 

potencial  que um produto tem de cumprir os objetivos do usuário. Alguns fatores 

usados para determinar a usabilidade são: a facilidade de uso, a consistência visual 

e um processo definido e claro de navegação. 

Uma  variação  da  usabilidade  é  a  acessibilidade  que  consiste  de  providências 

tomadas por  criadores de programas de computador  e páginas de internet  para 

garantir o acesso a informações e recursos informáticos por parte de usuários com 

algum  tipo  de  limitação  física  (deficiências  visuais,  auditivas,  motoras,  etc.)  ou 



instrumental  (equipamentos portáteis,  modems lentos,  falta  de recursos de áudio 

etc.).

4.2.4. Ergonomia

Recomendações ergonômicas podem ser usadas com o duplo propósito de auxiliar  

o processo de concepção ou guiar a avaliação. Durante o processo de concepção, 

designers devem consultar tais recomendações que auxiliam evitar problemas de 

usabilidade.  Por  outro  lado,  pode-se  utilizar  o  conjunto  de  recomendações 

ergonômicas como suporte para a inspeção da interface; neste caso, a interface é 

inspecionada  minuciosamente  por  um  avaliador  que  verifica  se  todas  as 

recomendações ergonômicas são respeitadas.

Os  Critérios  Ergonômicos  propõem  um  modelo  para  a  classificação  de 

recomendações, mas principalmente, “eles representam as dimensões ergonômicas 

principais,  segundo  as  quais  um  sistema  interativo  pode  ser  avaliado  ou 

especificado”. (CAPETO, 2000)

4.2.5 Listas de verificação

Uma lista de itens pré-estabelecidos que devem ser marcados a partir do momento 

que forem avaliados, são usadas para certificação de que os passos ou itens foram 

avaliados e em que nível eles estão.

Checklists facilitam a análise de recomendações ergonômicas durante a avaliação 

de usabilidade. Este tipo de inspeção pode ser particularmente interessante quando 

se deseja realizar avaliações rápidas de usabilidade, investigar a consistência da 

interface e verificar mudanças ocasionadas pela manutenção do site. Trata-se de um 

tipo de inspeção de custo relativamente baixo que pode ser adaptado às diversas 

situações  de  avaliação,  bastando  para  tanto  selecionar  as  recomendações 

ergonômicas adequadas.



4.2.6 Ferramentas para avaliação automática

Existem vários sites que se ocupam de avaliar fontes de informação, informando 

seus resultados aos usuários das mais diversas formas. Alguns desses sites podem 

ser considerados espécies de guias de revisão, descrevendo fontes de informação e 

atribuindo  valores  a  elas  de  acordo  com  seus  critérios,  colocando-as  em  uma 

espécie de ranking.

De  um  modo  geral,  tais  ferramentas  oferecem  recursos  bastante  limitados  de 

avaliação e não são capazes de identificar mais do que 35% dos problemas de 

usabilidade, no melhor de todos os casos, segundo Furquim (2002). Para avaliar um 

site,  o  pesquisador  Luiz  Carlos  Silva  Eiras  (2002)  se  utilizou  de  4  programas 

diferentes, porque cada um analisa apenas um tipo de comando. Esses programas 

analisam a base de dados dos sites para gerar informação, dando margem a erros 

como o de visualização e de padronização e de normas. Por exemplo, a análise de 

acessos  diz  quantas  vezes  o  site  foi  acessado,  mas  não  informa  se  o  usuário 

encontrou o que procurava.

4.2.7 Semiótica

O termo Semiótica se originou da raiz grega semeion que significa signo. Semiótica 

é a ciência dos signos e tem por objetivo o exame dos modos de constituição de 

todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de produção de significação e sentido. 

Signo é qualquer coisa que pode representar algo para alguém sob determinados 

aspectos ou capacidades (Andersen 1993, apud MARTINS, 1998).

Andersen (1993) classifica os signos baseados em computador em seis diferentes 

tipos, com base em suas características transientes, permanentes e de manuseio. 

Um signo  possui  características  de  manuseio  quando  ele  permite  uma ação  do 

usuário sobre si e esta ação tem algum significado para a interface. Um signo possui  

características transientes quando apresenta propriedades que podem ser alteradas. 

Um  signo  possui  características  permanentes  quando  uma  ou  mais  de  suas 

propriedades não se alteram ao longo da vida do signo. Para exemplificar podemos 



observar  estas  características  em  um  signo  como  um  botão,  que  pode  ser 

pressionado (característica de manuseio), possui uma forma e um texto explicativo 

(características  permanentes)  e  a  propriedade  cor  que  muda  identificando  se  o 

mesmo está pressionado ou não (característica transiente). 

A manifestação de objetos e a realização de ações no computador são feitos através 

de  signos.  Entendendo  a  interface  como  um  sistema  de  signos  e  a  tarefa  do 

designer  como a  de  um criador  de  sistemas  semióticos,  caminha-se na  mesma 

direção de Norman( 1986, apud BARANAUSKAS, p. 9) quando ele propõe na 'Teoria 

da Ação',  mover sistemas para mais próximo do usuário. 

O  usuário  formula  a  intenção  de  operação  a  partir  de  sua  percepção  sobre  a 

interface. A consistência da percepção visual do usuário é atingida quando ele pode 

manipular  "intuitivamente"  a  representação  visual.  Se  ele  tenta  e  não  consegue 

executar  a  operação  formulada,  ocorre  uma  quebra  na  consistência  da  sua 

percepção visual. 

Algumas abordagens atuam a nível estético, orientando sobre a legibilidade visual  

(legibility).  Por  exemplo,  as orientações estéticas auxiliam na definição de layout 

como:  definição  de  espaços  de  tela  com  proporções  agradáveis,  alinhamento, 

enquadramento;  auxiliam  na  padronização  visual,  no  sentido  de  criar  interfaces 

personalizadas;  auxiliam  também  na  composição  visual  como:  uso  de  bordas, 

botões, cor, fontes, e projetos de ícones. Martins (1998) apresenta as diretrizes de 

orientação para codificação da linguagem visual (DOCLV): 

• Associação única entre conteúdo e meio de expressão.

Um mesmo recurso não deve ser utilizado com propósitos diferentes. Por exemplo, a 

cor  não  deve  ser  utilizada  simultaneamente  para  simplesmente  colorir  e  para 

expressar conteúdo do sistema. A associação entre conteúdo e expressão deve ser 

coerente  -  respeitando  traços  semânticos  (conteúdos  semelhantes,  recursos 

semelhantes).

• Na escolha do meio de expressão, respeitar seus níveis de dependência.

Se  algum  nível  de  dependência  de  código  for  saltado,  os  efeitos  devem  ser 

cuidadosamente avaliados. Por exemplo, se for utilizada uma textura colorida com o 



significado expresso através da cor e não da textura, ou se for usado um tom com o 

significado  expresso  através  do  tom  e  não  da  cor,  deve  ser  cuidadosamente 

avaliado se o usuário perceberá esta opção de projeto.

• Observar limites de utilização do código

Os recursos visuais não são suficientes para expressar todo o modelo funcional do 

sistema, portanto recursos complementares (como textuais) serão necessários. 

4.2.8 Testes com usuário

Na execução de testes que envolvem outros seres humanos o avaliador deve estar 

atento às questões éticas envolvidas e a como lidar com elas. Alguns governos, 

como o dos EUA –Estados Unidos da América, regulamentam o processo de teste e 

têm exigências formais e burocráticas sobre sua execução. Para garantir a proteção 

aos  usuários  e  o  atendimento  a  exigências  éticas  as  seguintes  diretrizes  foram 

propostas :

• Explicar aos participantes os objetivos do estudo sendo feito e exatamente 

como deverá ser a participação deles. Deve-se deixar claro o processo de 

teste, o tempo aproximado do teste, o tipo de dado sendo coletado e ainda 

como os dados serão analisados.

• Deixar claro as expectativas de anonimato dos usuários, deixando claro que 

dados particulares identificados durante o teste não serão divulgados.

• Certificar-se de que os usuários entendem que a qualquer momento podem 

interromper o teste, caso desejem.

• Sempre  que  trechos  de  depoimentos  dos  usuários  forem  utilizados  eles 

devem ser anônimos e deve-se retirar descrições ou trechos que permitam a 

identificação do usuário. Nestes casos, deve-se requisitar autorização prévia 

do usuário e de preferência mostrar-lhe o relato a ser divulgado. 

O  usuário  deve  consentir  por  escrito  na  execução  do  teste  e  o  documento  de 

consentimento  deve  especificar  as  condições  acordadas  do  teste  e  deve  ser 



assinado  tanto  pelo  participante  do  teste,  quanto  pelo  avaliador.  Além  disso,  o 

formulário deve permitir ao usuário acrescentar novas condições ao acordo, caso o 

deseje. (PRATES; BARBOSA, [2002?], p.26). 

4.2.9 Configurações de uma página na web

Compreender a configuração de uma página web pode ajudar a compreender o seu 

conteúdo e a detectar sinais relativos ao site e à informação que disponibiliza. Para 

isto é importante conhecer os três componentes principais de uma página web: o 

cabeçalho, o corpo da página e o rodapé e a cada um destes três componentes, 

correspondem tipos de informação específicos. 

Assim,  no  cabeçalho,  a  parte  superior  da  página,  geralmente  encontra-se  um 

logotipo que serve de ligação para a página principal do site. O corpo da página, a 

parte central é constituída pelo conteúdo ou substância da página, onde se localiza 

os links dos destinatários e do objetivo da informação. No rodapé, a parte inferior da 

página,  encontra-se  as  referências  ao  autor  e/ou  organização  que  publica  o 

conteúdo, pode aparecer informação de contato (telefone, e-mail) e patrocinadores. 

Em alguns sites encontra-se ainda uma ligação para a página principal e a data da 

criação e/ou alteração da página. Além destes três elementos, outros dois elementos 

relacionados com as páginas web, o endereço (URL) e o nome de domínio (.com, 

.pt,  .org,  .edu,  etc.),  fornecem  dicas  importantes  para  ajudar  a  determinar  a 

autoridade, objetividade e cobertura da página. 

4.2.10 e-ARQ BRASIL 

O e-Arq Brasil é um documento que foi elaborado no âmbito da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos no período de 2004 a 

2006. Estabelece um conjunto de condições a serem cumpridas pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos 

próprios documentos a fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, assim 



como seu acesso. O e-ARQ Brasil deve ser utilizado para desenvolver um Sistema 

informatizado ou para avaliar um já existente. 

Pode  ser  adotado  como  padrão  ou  norma  pela  administração  pública  federal, 

estadual,  municipal,  dos  poderes  executivo,  legislativo  e  judiciário  a  fim  de 

uniformizar o desenvolvimento e aquisição de sistemas que visam produzir e manter 

documentos arquivísticos em formato digital.  

O e-Arq Brasil define algumas prioridades no Sistema de Gestão digital:

●Um  documento  arquivístico  acessível  é  aquele  que  pode  ser  localizado, 

recuperado, apresentado e interpretado. Exigência: para assegurar a acessibilidade, 

o programa de gestão arquivística deve garantir a transmissão de documentos para 

outros sistemas sem perda de informação e de funcionalidade.  O sistema deve ser 

capaz de recuperar qualquer documento, em qualquer tempo e de apresentá-lo com 

a mesma forma que tinha no momento da sua criação.

●O  sistema  de  gestão  arquivística  de  documentos  deve  prever  funções  de 

recuperação  e  acesso  aos  documentos  arquivísticos  e  às  informações  neles 

contidas, de forma a satisfazer a condução das atividades e os requisitos relativos à 

transparência do órgão ou entidade.  A recuperação inclui a pesquisa, a localização 

e a apresentação dos documentos.  

Segundo  o  e-Arq  Brasil  esses  requisitos  foram  classificados  em  Obrigatórios, 

Altamente Desejáveis e  Facultativos, de acordo com o grau maior ou menor de 

exigência para que um Sistema de Gestão Arquivística possa desempenhar suas 

funções. Algumas propostas do e-Arq Brasil que foram utilizadas e seu respectivo 

“score”:

ITENS OBRIGATÓRIOS:

 Facilidades para  pesquisa,  recuperação e  apresentação do documento  ou 

texto;

 deve ter capacidade de apresentar documento em som e imagens ao usuário 



sem adulterá-los, seja exibindo na tela de computador, imprimindo ou emitindo 

som;

 tem que apresentar o resultado da pesquisa como uma lista de documentos e 

dossiês/processos digitais; 

 tem que estar de acordo com a legislação e normas específicas para gestão e 

acesso  de  documentos  arquivísticos  e  fornecer  a  legislação  e  normas  de 

gestão;

 Informações sobre o acervo; 

 atendimento ao usuário (e-mail, faq, cadastro); 

 Data da última atualização do site ;

 mecanismo de busca do site; 

 informações  sobre  a  instituição:  histórico,  competências,  estrutura 

organizacional,  programas  de  trabalho,  quadros  diretores  (e-mails  e 

telefones), endereço físico da instituição e formas de acesso.

ITENS ALTAMENTE DESEJÁVEIS:

 textos em pdf /download: permitir que os conteúdos sob a forma de texto dos 

documentos possam ser pesquisados informando o tamanho em kbyte dos 

mesmos;

 O sistema deverá informar os programas (software) adicionais necessários e 

a  configuração  adequada,  como  por  exemplo:  necessidade  de  plug-in  ou 

configuração de navegador;

 o web site deve ser capaz de apresentar os documentos arquivísticos em 

outros  formatos  além  do  nativo,  tais  como:  formato  XML  adequado  para 

publicação; texto como imagens; textos em forma de áudio;

 deve possuir sistema de ajuda on-line, atendimento, fale conosco, perguntas 

freqüentes;

 deve possuir página completa, clara, inteligível e organizada, itens separados 

por assuntos, classes(hierarquia);

 Toda mensagem de erro deve ser clara e significativa, de modo a permitir que 

o usuário possa recuperar-se do erro ou cancelar a operação;

 A interface deve seguir padrões preestabelecidos e consolidados como boas 

práticas  de projeto  gráfico:  podem ser  relativas  à utilização de padrão de 



identidade  visual  (ligado  à  “marca”  da  instituição  ou  alguma  legislação 

específica do estado/ município/órgão federal);

 O uso  de  um conjunto  de  regras  consistentes  permite  que  ele  apresente 

menus, comandos e outras facilidades consistentes em todas as páginas;

 Deve ser possível personalizar a interface gráfica com o usuário:alteração de 

cores,  fontes  e  tamanhos  de  fontes  em  telas  e  janelas;desabilitar  avisos 

sonoros.  A  interface  com usuário  deve  ser  apropriada  para  adaptações e 

personalizações  que  permitam  a  sua  utilização  por  usuários  com 

necessidades especiais. 

Essas  adaptações  e  personalizações  devem  ser  compatíveis  com  software 

especializado que possa vir  a  ser  acoplado (por  exemplo,  leitores  de telas para 

cegos), bem como seguir orientações específicas de acessibilidade de interface. 

 Sempre que utilizar janelas pop-up e barras de ferramentas, deve-se permitir 

ao usuário a possibilidade de configuração e de habilitar/desabilitar esse tipo 

de recurso. 

 Informações sobre os instrumentos de pesquisa;

 mapa do site;

 adequação  da  linguagem  utilizada,  evitando-se  termos  técnicos  pouco 

conhecidos; 

 informações sobre material protegido por copyright; 

 utilização de normas técnicas de citação vigentes;

 utilização, em todas as áreas do website, da opção de voltar para a página 

anterior e/ou página principal, desvinculada das funções do browser utilizado 

pelo usuário; 

 utilização  de  download  para  disponibilizar  –  de  forma  compactada  – 

documentos institucionais de grande dimensão (em formatos TXT, RTF, ou 

PDF). 

 Evitar  uso  indiscriminado  de  imagens  sem  conexão  com  o  texto  ou  a 

informação(poluir a tela); 

 Evitar expressões do tipo “Clique aqui” - dizer exatamente aonde o link leva 

ou o que ele faz.



ITENS FACULTATIVOS:

 contador de acessos ao site;

 informações sobre a existência de conteúdos do website (relatórios, manuais, 

normas, imagens etc.) em documentos impressos (e, nesse caso, como tais 

documentos podem ser obtidos); 

 links atualizados relacionados à instituições arquivísticas; 

 precisão gramatical e tipográfica; 

 instruções  para  facilitar  o  download:  especificações  sobre  tamanho  do 

arquivo, formato(s); 

 opção de versão textual no caso de uso de som (entrevistas, discursos etc.); 

 utilização de ilustrações (ou icones) que efetivamente valorizem e auxiliem os 

objetivos do website; 

 Evitar expressões do tipo Home ou outras palavras que não façam parte do 

vocabulário.

4.3 Escolha dos Arquivos 

O universo  da pesquisa  está  referido  aos sites  de instituições arquivísticas  com 

páginas na Internet.  Para identificação dos Arquivos Públicos Estaduais da Região 

Sudeste com site na Internet, foi realizada uma pesquisa por meio do mecanismo de 

busca Google e identificados quatro Websites: Arquivo Público Estadual do Espirito 

Santo; Arquivo Publico Mineiro; Arquivo Público Estadual de São Paulo e Arquivo 

Público  do  Rio  de  Janeiro.  O nome principal  de  cada  Arquivo  aparece  como o 

primeiro  da  lista  de  resultados (Fig.  9). No  momento  em  que  os  testes  foram 

realizados, as paginas principais dos websites estavam estruturadas como ilustra a 

Figura de cada Página que aparece na análise visual dos sites. 

O site do Arquivo público Mineiro está dividido em duas partes: o nome que aparece 

nas primeiras linhas do resultado da pesquisa, direciona para a página do APM-SIA 

(Arquivo  Público  Mineiro  -  Sistema  Integrado  de  Arquivo),  mas  com  a  URL  da 

Secretaria de Cultura de Minas Gerais onde está o site do Arquivo Público Mineiro. 

Este  estudo baseou-se principalmente  em resultados de pesquisa  bibliográfica  e 

consulta aos sites de instituições arquivísticas.



4.4 Escolha dos itens de Verificação

Para  definir  os  critérios  de  avaliação mais  específicos  para  sites  de  Instituições 

Arquivísticas, foram utilizadas duas propostas principais: o documento do Conselho 

Nacional  de  Arquivos  que  define  as  “Diretrizes  Gerais  para  a  Construção  de 

Websites de Instituições Arquivísticas”, e os requisitos do e-Arq Brasil. Estes critérios 

escolhidos deram origem a um check-list, que foi utilizado no pré-teste. O pré-teste 

apenas respondia sim ou não quanto ao site possuir ou não o item.

Após uma revisão acerca do material produzido sobre avaliação de sites baseado na 

análise  dos  critérios  escolhidos,  verificou-se  que  não  se  pode  dizer  que  existe 

apenas uma “listagem” padronizada que possa suprir o avaliador de condições e 

critérios incontestáveis de avaliação. Apesar de vários autores apontarem critérios 

de avaliação que se repetem, de forma geral, todos trazem alguma contribuição ao 

tema,  seja  criando  novos  atributos  ou  estabelecendo  diferenciações  acerca  da 

tipologia dos sites, estabelecendo para cada uma delas, uma listagem específica de 

critérios de avaliação.

Observou-se  que  as  listas  de  critérios  elaboradas  por  diversos  autores  eram 

resultantes da inclusão/exclusão de itens que faziam parte também de outras listas. 

Sendo assim a escolha dos critérios para avaliação dos sites de Arquivos Públicos 

foi feita da mesma forma, fazendo-se as adaptações julgadas necessárias para esse 

tipo  de página,  incluindo alguns itens relacionados especificamente  aos sites  de 

arquivos públicos, como a descrição do acervo quanto a tipologia documental, datas-

limite, quantidade de documentos, metros lineares e outras características, sendo a 

descrição de acordo com a Norma Geral  Internacional  de Descrição Arquivística 

ISAD(G). Esse trabalho inicial considerou avaliações similares em âmbito nacional e 

internacional que apresentaram alguma relação direta com avaliação de interfaces. 

Este check list foi testado visando identificar os parâmetros e variáveis que deveriam 

compor o Instrumento final.

Como variável  foi  considerado: o objetivo do site,  Sobre a Instituição, Conteúdo, 

Links,  Navegação,  Pesquisa,  Projeto  Gráfico,  Publicidade,  Informações 

Arquivisticas, Serviços, Acessibilidade.  Essa lista de Variáveis apresenta algumas 



divisões com itens de verificação que podiam ser observados e avaliados por meio 

da navegação direta nas páginas dos sites Arquivisticos. Esses itens de verificação 

receberam uma descrição e definição de score.

Após a aplicação do pré-teste, foram acrescentados outros critérios para avaliação 

de páginas web, considerando também o modelo de avaliação heurística de Nilsen. 

Com isso foi elaborada uma planilha para facilitar a coleta de dados e utilizada no 

momento da avaliação dos sites com a finalidade de orientar/organizar os ítens de 

avaliação.  Como  todo  método,  o  primeiro  teste  levou  à  algumas  revisões  do 

instrumento, para que pudesse ser usado como um instrumento de diagnostico para 

desenvolvedores  e  de  avaliação  para  mantenedores.  Foi  criado  um  “ciclo”  de: 

análise, implementação do requisito, avaliação e novamente análise. 

Segundo SCHWABE (2001):

“Os  testes  de  usabilidade  visam  principalmente  verificar,  de  forma 

quantitativa,  o  cumprimento  dos  princípios  de  usabilidade.  Neles,  são 

estabelecidos  fatores  críticos  e  faixas  de  valores  que  determinam  a 

usabilidade da aplicação. Em seguida, são realizados testes para verificar se 

os valores obtidos para cada fator crítico são ou não satisfatórios, e como 

resultado  são  fornecidas  indicações  sobre  que  aspectos  devem  ser 

modificados.”

Finalmente  chegou-se  a  um conjunto  de  itens  de  verificação  para  cada  variável 

identificada. A seguir a descrição dos itens de avaliação, ou seja, que aspectos são 

analisados especificamente por cada variável:

• Objetivo do Site:

 Nome da Instituição -- Do Arquivo e da Instituição mantenedora. O tamanho 

da fonte, a cor e tipo de letra que indiquem que este é o nome principal. O 

nome precisa equivaler ao clique.

 Página Inicial com Menus -- Relevância do conteúdo da página Principal e 

das  seções  em  que  conteúdo  novo  é  inserido  mais  frequentemente. 

(hierarquia visual) essencial descobrir o que é prioritário e o que é secundário 

no  site  ou  na  página.  Clareza  visual  entre  os  elementos  funcionais  da 

interface  e  o  conteúdo.  A  forma de  indexação  do  menu da página  inicial  

facilita o encaminhamento do usuário aos diversos conteúdos do site. O menu 



principal deverá estar visível  acima da dobra, ou seja,  na primeira tela de 

conteúdo; visão geral do conteúdo, dos recursos e da organização.

 Definição de Público Alvo --Linguagem compreensível pelos públicos-alvo, ao 

vê-la saiba o que ela é e como usa-la; 

 Slogan informando o que faz a Instituição --que site é esse e pra que ele 

serve; expressão que é uma descrição do site inteiro; melhor localizado ao 

lado da identificação do site;

• Sobre a Instituição:

 Histórico -- Data de criação do arquivo físico, equipe que trabalha no arquivo,  

histórias;

 Notícias (Instituição) -- Noticias que saíram na imprensa; eventos realizados; 

prêmios recebidos; uso de ferramentas promocionais da Internet;

 Horário  de funcionamento --  Horário  e forma de atendimento;  relação dos 

serviços e produtos oferecidos pela instituição arquivÌstica; 

 Normas e regulamentos--Quais os procedimentos e normas adotadas pela 

instituição.

 Identidade Visual/Logotipo--selo ou logotipo da instituição, selo ou logotipo do 

arquivo, deixar o logotipo ou nome da instituição clicável, com a função de 

redirecionar  à  página  principal  do  site;  nome  ou  logo  da  instituição  no 

quadrante superior esquerdo do site.

 Endereço/Telefone/e-mail  --  Onde  se  localiza  (endereço/telefone); 

mecanismos para estabelecer relacionamentos e contato com a instituição.

 Informações  sobre  as  instalações  físicas  --Tamanho;  local,  setores,  salas 

especiais.

 Fotos e/ou imagens da Instituição-- Marketing visual; Fotos e/ou imagens da 

biblioteca/arquivo.

 Missão e valores da instituição-- Missão; valores, relatórios.

• Conteúdo:

 Divisão por categorias / assuntos-- Hierarquia visual , tópicos importantes em 

negrito ou cor diferente, próximos ao topo. agrupamentos de assuntos em 

seções.



 Uso Adequado de Termos Técnicos -- O sistema deve falar a linguagem do 

usuário,  utilizando nomenclaturas familiares ao invés de termos técnicos e 

sistêmicos; evitar o uso de abreviaturas e siglas. 

 Instruções  Claras  e  Uteis  --  Tarefas  similares  com  sequência  de  ações 

similares;  Mensagens de erro devem ser claras,  sem códigos e sugerindo 

solução; 

 Conteúdo Fora do Contexto -- se necessário o uso de siglas ou palavras de 

uso restrito dentro e fora do contexto do site, deve ser acompanhada de texto 

explicativo; ausência de erros de digitação grafia ou gramática.

 Informação sobre Data de Atualização do Site -- data de atualização do site; 

atualizar matérias e/ou notícias com uma periodicidade máxima de 30 dias; 

Data de criação do site; nome do responsável.

 Frases no Imperativo-- “pesquisar”; “deixe aqui sua mensagem”; “voltar”.

• Links

 Links  sem  visualização  --  Diferenciar  através  de  cor  ou  outro  tipo  de 

marcação  os  endereços  já  acessados  com  a  finalidade  de  não  repetir  o 

percurso  já  executado;  Identificar  os  caminhos  percorridos  evitando  o 

comprometimento da navegação.

 Uso de Links Genéricos -- usar sempre para um nome de link para serviços o 

nome do próprio serviço ou correspondente, evitando a utilização instruções 

genéricas como “Clique aqui”.

 Palavra muda de cor ao Clicar -- evidenciando sempre o que é clicável e o 

que  não  é;  deixar  óbvio  o  que  “deve”  ser  clicado;  diferenciar  cores  de 

hiperlinks visitados e não-visitados.

 Links para sites de instituições Arquivísticas --  links para outras fontes de 

informação existente no site; links para mecanismos de busca; links para sites 

de outros Arquivos.

 Identificação da utilização do Link -- indicar, explicitamente, o que acontecerá 

ao se clicar em um link, como vincular a um arquivo PDF ou acionar outro 

aplicativo; Links direcionam para os lugares corretos.



• Navegação:

 Proximidade  entre  itens  Semelhantes  --  Conseguir  acessar  a  informação 

desejada em no máximo 3 cliques. Conteúdos iguais no mesmo link.

 Sinalizações Visuais -- as instruções de uso do sistema devem estar visíveis 

ou  facilmente  acessíveis  quando  necessários;  Presença  de  recursos  para 

ajudar a navegação.

 Opção Voltar à Página Principal -- em caso de erros ou acesso equivocado, o 

usuário pode desfazer ou refazer operações.

 Uso do Domínio gov.br -- utilizar URL’s amigáveis com o título e/ou palavras-

chave que descrevam o conteúdo da página; o uso do domínio gov.br.

 Apenas  uma  área  Para  cada  Categoria  --  Definição  da  página  em áreas 

claramente  definidas;  evite  usar  páginas  de  “entrada”  criadas  apenas  em 

função  dos  mecanismos  de  pesquisa,  ou  outras  técnicas  “pré-fabricadas”, 

como programas de filiação, que têm pouco ou nenhum conteúdo original. 

• Pesquisa:

 Estatísticas  de  Acesso  -  Acompanhar  e  analisar  o  tráfego  do  seu  site; 

relatórios  de  acessos  e  dos  indicativos  de  resultados,  para  verificar  a 

receptividade do público.

 Caixa para Consulta de Pesquisas -  disponibilizar ferramenta de busca no 

quadrante superior direito do site.

 Botão  para  "Buscar"  ou  "Pesquisar"  -  O  ícone  deve  se  parecer  com um 

“botão” e ser clicável; utilizar somente as expressões “pesquisar” ou “buscar” 

no botão de pesquisa.

 Mapa do Site - Deve haver um mapa do site para prover um senso de como a 

informação está estruturada e localizada.

 Facilidade de Uso/Instruções - Mensagens de erro devem ser expressas em 

linguagem clara (sem códigos); Instruções sobre o uso do site.

• Projeto Gráfico:

 Uso  adequado  de  Elementos  Animados  -  não  utilizar  componentes  de 

interface  gráfica  -  personalizados  que  alterem  o  layout  do  navegador  ou 

janelas que abram cobrindo o layout da página principal.



 Combinação  de  Cores/  Clareza  Visual  -  Verifique  se  há  um  contraste 

favorável entre as cores do texto e as do fundo no qual o texto se encontra. 

Clareza  visual  entre  os  elementos  funcionais  da  interface  e  o  conteúdo; 

Uniformidade da palheta de cores.  O número e tipo de cores usados revelam 

atenção dada às recomendações da Ergonomia.

 Limite  de  Estilo  de  Fontes  -  evitar  poluição  visual  com  inúmeras  fontes; 

Legibilidade dos textos.

 Informações  Organizadas  na  Tela  -  Hierarquia:  Clareza  do  sentido  de 

localização  em  cada  página  em  relação  à  Principal;  organização  na 

estruturação de conteúdos, de forma a facilitar aprendizagem e memorização; 

organizar as informações de uma forma lógica, seguindo uma estrutura (ou 

hierarquia) de fácil compreensão.

 Caixa  de  busca  no  Canto  superior  direito  -  Padronização  em  todas  as 

páginas: disponibilizar ferramenta de busca no quadrante superior direito do 

site.

 Aviso de Rolagem da Home - os sites deverão ser estruturados para utilizar a 

maior  parte  da  largura  da  tela,  e  estar  centralizado,  quando  não,  deverá 

avisar sobre a rolagem da página.

• Publicidade:

 Uso  devido  de  janelas  Pop-up  -  não  utilizar  janelas  pop-up  ou  qualquer 

elemento visual que se sobreponha aos conteúdos principais do site.

 Anúncios Externos Discretos--Para evitar o design poluído fica estabelecido o 

número máximo de 5 (cinco) banners visíveis nas páginas.

 Página  de  Boas-Vindas  -   uso  de  ferramentas  promocionais  da  Internet 

existente no site; eventos realizados pelos arquivos; exposição e/ou galerias 

virtuais  com  imagens  digitalizados  (documentos  iconográficos);  arquivos 

virtuais, entendidos por acervo textual digitalizado.

 Opção Carrinho de Compras/ Uso de Ícones para Classe de itens - O ícone 

demonstra serviço de comércio eletrônico; os ícones tem uma relação com o 

conteúdo.(ver semiótica)



• Informações Arquivísticas:

 Sobre  o  Acervo  -  informações  específicas  sobre  o  acervo  como 

características,  datas-limite,  quantidade,  tipologia  e  que  podem  ser 

consultados.; quantidade de documentos, metros lineares.

 Glossário - glossário de arquivística, materiais de referência como dicionários, 

glossários.

 Legislação  -  Legislação  arquivística;  dispositivos  constitucionais  e  legais, 

informações sobre material protegido por copyright (direitos autorais).

 Devidas  Referências  das  Fontes  do  Material  -  referenciar  (ABNT) 

devidamente  as  fontes  de  gráficos,  fotos,  tabelas  e  quadros  e  descrição 

segundo a ISAD-G.

 Manuais  Para  Gestão  de  Documentos  -  instrumentos  de  gestão  de 

documentos; espécies e tipos documentais; tabela de temporalidade; plano 

de  classificação;  normas  técnicas;  instrumentos  de  pesquisa;  manuais 

técnicos; glossário de espécies e tipos documentais; tabela de temporalidade; 

plano de classificação; normas técnicas; instrumentos de pesquisa; manuais 

técnicos; (guias de fundos, catálogos, índices, etc).

• Serviços:

 Textos para Download em Pdf - os arquivos, para download, não-editáveis 

deverão ser disponibilizados em formato PDF, protegidos por senha, quando 

necessário.

 Comunicação - serviço de comunicação direta do usuário com o Órgão ou 

Entidade denominado "Fale Conosco". Serviço de esclarecimento ao público 

denominado “Ajuda”, contendo questões relativas à navegação e utilização do 

site; Formulário para envio de textos do público. Possibilidade de assinar e 

cancelar newsletter.

 Biblioteca de Apoio - links para periódicos eletrônicos; Programas arquivados 

com áudio,  foto  e texto;  Artigos  escritos por  especialistas;  exposição e/ou 

galerias virtuais com imagens.

 Duração do Audio e Video e Tamanho em kB de Texto - informar a duração 

de vídeo e áudio presentes nas páginas,  além de permitir  o download de 

vídeos, quando não houver restrição legal, explicitando-a quando houver. 



 Periódicos  Próprios  -  Editados  pelo  arquivo  e  disponibilizados 

eletronicamente.

 Fale Conosco/Atendimento/ FAQ - existência de formulários para cadastrar 

usuários; formulário para coleta de opinião/satisfação pelos serviços; coleta 

de sugestões e críticas; pesquisa de opinião sobre o site; coleta de sugestão 

de compra; link para contato com o Arquivo, perguntas freqüentes, ajuda on-

line; Formulário de fale conosco e página com dados de contato .

• Acessibilidade:

 Adequação da Linguagem - apresentar por extenso,  siglas e abreviaturas, 

linkar os termos técnicos com o glossário; Opção de leitura em outro idioma.

 Permissão de Alteração da Fonte/Cores - permitir a alteração do tamanho da 

fonte; permitir alteração de cores e contrastes. 

 Recursos  para  Necessidades  Especiais--  incluir  informação  para  que  o 

usuário  possa  encontrar  o  software  necessário  à  visualização  do  arquivo 

disponível para download; Oferecer recursos de textos narrados para pessoas 

com dificuldade de visão.

4.5 Montagem e verificação da primeira versão do checklist

Um dos problemas da escolha dos itens, é que na literatura há um grande número 

de  quesitos  para  serem avaliados.  Em sua  maioria,  as  questões  resultaram da 

reformulação das recomendações formuladas pelo e-Arq Brasil e as Diretrizes do 

Conarq. Além da definição do conteúdo preliminar das questões do checklist, nesta 

etapa  foram  também  definidas  a  disposição  de  apresentação  dos  itens  de 

verificação e a forma de organização do checklist em tabela, ficando estruturado o 

Instrumento de Avaliação. (Apêndice I)

Para escolha dos itens foi  verificada a importância do quesito para o conteúdo e 

para o acesso de páginas de instituições arquivísticas; alguns itens de verificação se 

originaram da observação durante a aplicação do instrumento. 

Após  a  escolha  dos  itens  de  verificação,  foi  realizado  o  primeiro  teste  no 

instrumento, quando se viu a necessidade de descrever  o que exatamente seria 



avaliado nos itens. Com a revisão efetuada,  os itens passaram a fazer parte da 

tabela  de  coleta  de dados.  Após  essa  primeira  classificação,  os  critérios  foram 

reagrupados  de  modo  a  refletir  com  clareza  e  precisão  a  avaliação  de  sites 

arquivisticos.  Com o instrumento pronto, começaram efetivamente as avaliações, 

sendo verificados vários itens com conteúdos de avaliação similares, que poderiam 

ser aglutinados. 

Alguns itens que ainda constam no instrumento, mas que não foram encontrados 

nos sites, deu-se por verificar que outros websites arquivísticos possuem o item (por 

exemplo, o item “carrinho de compras” para opção de compras de livros e manuais 

on-line).  O  instrumento  foi  alterado  durante  toda  a  avaliação  do  primeiro  site, 

verificando necessidades de ajustes. Depois de finalizado o instrumento e executada 

a avaliação em todos os sites, voltou-se avaliar o primeiro site, para verificação de 

possíveis erros de avaliação.

5. AVALIAÇÃO DOS SITES UTILIZANDO O INSTRUMENTO 

O período da avaliação utilizando o instrumento foi  de 16/04/2010 a 25/04/2010. 

Primeiramente, foram organizados/estabelecidos os critérios que seriam utilizados 

na avaliação e foram agrupados em 11 Variáveis:  Objetivo do Site,  Informações 

Arquivísticas, Sobre a Instituição, Conteúdo, Links, Navegação, Pesquisa, Projeto 

Gráfico,  Publicidade,  Serviços,  Acessibilidade.  Para  cada  um  dos  aspectos 

observados são atribuídas notas, com vistas a estabelecer uma medida quantitativa,  

capaz de possibilitar a avaliação em termos absolutos e relativos do site analisado. 

Para análise quantitativa dos sites avaliados, foi atribuída uma pontuação (notas) 

com base na escala proposta: os itens de verificação serão avaliados com valores 

de 0 a 5, correspondendo a:

[5] Ótimo- possui todos os itens de forma correta.

[4] Muito Bom- possui todos os itens , mas não da forma recomendada.

[3] Bom- possui apenas parte dos itens recomendados.

[2] Regular – possui apenas um dos itens.

[1] Insuficiente-o item que substitui o recomendado não é suficiente.

[0] Não Aplicável- não possui o item (não encontrado).



Sendo que a definição de valor  de  cada item,  foi  baseado no e-Arq Brasil,  que 

recomenda que os itens sejam considerados Obrigatório (O), Altamente Desejável 

(Ad)  ou  Facultativo  (F).  Então as  notas  5,  4  e  3  serão aplicadas nos itens  que 

possuem score O, Ad e F; as notas 2 e 1 serão aplicadas nos itens que possuem 

score O e Ad. O zero terá valoração apenas para os itens obrigatórios (atribuindo 

assim um grau de severidade).

A cada variável e seus itens, foram associados um score O, Ad ou F compondo o 

Instrumento  de  Avaliação  com  um  total  de  255  pontos,  sendo  que  nos  itens 

facultativos de valor zero, não foi atribuído valor. Nesta etapa, cada item descrito no 

instrumento foi pesquisado no site e avaliado se estava sendo utilizado da forma 

correta. Como não estava sendo utilizado teste com usuários, apenas observação, 

foi realizada uma simulação de todos os itens de verificação. 

5.1 Análise dos sites 

Para  simplificar  a  apresentação  a  análise  de  cada  página  será  ilustrada  com 

snapshots -  um  instantâneo,  uma  fotografia  da  interface  em  um  determinado 

momento  identificando  a  estrutura  geral  da  informação  na  tela,  prevendo  uma 

possível alteração de versões ou conteúdo durante o período de avaliação.

Os resultados referentes às observações realizadas são apresentadas em forma 

descritiva e apresentadas para cada site de cada Arquivo Público. É de extrema 

importância frisar  que não se pretende,  com o presente trabalho,  promover uma 

comparação de notas entre os sites, mas simplesmente analisá-los com base nos 

critérios  de  avaliação  proposto  no  Instrumento.  Por  isso  mesmo é  que  não são 

apresentadas  tabelas  comparativas  e  os  resultados  apresentam-se  no  mesmo 

padrão e seqüência, para cada portal. 

Primeiramente  é  apresentada  a  pontuação  geral  e  a  atribuída  a  cada  item  de 

verificação, gerando os resultados para os análises quantitativa e qualitativas. Em 

seguida, cada item de verificação é comentado isoladamente, respeitando-se seu 



pertencimento  a  um  ou  outro  grupo  de  critérios  e  score.  A  apresentação  dos 

resultados de cada avaliação são acompanhados de imagens das telas dos itens 

avaliados  com  baixas  notas,  de  forma  a  tornar  mais  fácil  a  compreensão  da 

justificativa para a nota.

5.1.1 Quadro 1: site do Arquivo Público Estadual do Espírito Santo.

VARIÁVEIS
ITENS DE 
VERIFICAÇÃO

SCORE Notas Justificativa

Objetivo 
do Site

Nome da Instituição O
4

O nome precisa equivaler ao 

clique. E aqui o nome não é 

clicável.

So
br

e 
a 

In
st

itu
iç

ão

Histórico
O

4

 O link Histórico com fotografias: 

o ícone home não volta: erro na

 página (Fig 1)
Notícias (Instituição) F 4 Apresenta algumas noticias na 

forma de rolling; (Fig 2)

Horário de 
funcionamento 

O
4

Na página “Fale conosco”

Normas e 
regulamentos 

AD
0

Não informa sobre os 

regulamentos do arquivo

Identidade 
Visual/Logotipo

AD

4

Logotipo dos 100 anos do 

arquivo. (Fig. 3). Não consta 

mais o logotipo: 

Endereço/Telefone/
e-mail

O

4

Está no link fale conosco: e-mail 

e telefone para contato de 

diversos assuntos; endereço e 

telefone. 
Missão e valores da 

instituição
AD

0

Não informado



Conteúdo

Divisão por categorias 
/ assuntos

AD

4

1-Alguns assuntos estão em duas 

categorias: ex: o link Proged está 

no menu principal e nos links à 

direita;

2-  O link Capixabas Holandeses: 

abre o pdf do mesmo livro que

 está na Coleção Canaã. 
Instruções Claras e 

Uteis
O

1

Não informa como fazer cadastro, 

mas há um link de login.

Informação sobre Data 
de Atualização do Site

O

0

Não encontrada a data de 

atualização das notícias ou 

postagens do site. Data do dia 

(fig 3)

Li
nk

s

Links com 
visualização AD

4

1-Os links não mudam de cor ao 

serem utilizados, dificultando a 

navegação: no link “biblioteca 

digital” as palavras de cor preta, 

após passar o mouse, ficam 

sublinhadas indicando 

 tratar-se de link. (fig 4)
Palavra muda de cor 

ao Clicar
O 3 1-bliblioteca, acervo, histórico: só 

informações, nada clicável.

2-_ o link recenseamento tem 

palavras azuis que são links e 

palavras azuis que não são 

clicáveis; e palavras vermelhas 

que são links e outras vermelhas 

que não são.



Identificação da 
utilização do Link

AD

3

1-o link Proged abre a pagina do 

Proged e não informações sobre 

o mesmo- deveria indicar que 

direciona outro site.

2-_o link webmail abre uma 

página de login, mas não informa 

sobre cadastro.

3-  o  link fotografias:  direciona à 

galeria de imagens abrindo uma 

página para informar que deve 

selecionar uma galeria para 

visualizá-la e são só duas.(fig 5)
4--clica em “ciganos: memórias 

étnicas” e abre uma página 

chamada: “links”

Sinalizações Visuais F
2

Não há recursos visuais para 

ajudar a navegação. O botão  

não é clicável.

Opção Voltar à Página 
Principal

AD

1

Não há opção: usar a barra do 

navegador. No link “censo” o 

ícone que indica voltar não 

funciona.

Apenas uma área Para 
cada Categoria

AD

4

 1-Um link chamado “links” onde 

direciona para links de outras 

instituições; 

2- pagina inicial: uma imagem de 

um quadro com a informação 

“clique aqui para entrar no site” 

com uma propaganda defendo os 

royaltes do estado.(fig 6)

Pesquisa

Estatísticas de Acesso
F

1

Não informa quais as pesquisas 

mais procuradas. 
Caixa para Consulta 

de Pesquisas
O 3 “pesquisa no site” mas não faz a 

pesquisa no site; se localiza no 

canto superior esquerdo; (fig. 7)



Botão para "Buscar" 
ou "Pesquisar"

AD
3

 botão 

Mapa do Site
AD

2

Abre uma página em inglês.

 Fig 8

Facilidade de 
Uso/Instruções

O

1

resposta na página do Google, 

não fazendo pesquisa dos 

assuntos no site; fig 9

Combinação de Cores/ 
Clareza Visual

AD

4

1-Mudou as cores: verde e azul 

claro com fundo branco. fig.2 e 

fig 3
2- o link “Censo” abre uma página 

sem consistência: utiliza outras 

cores fig 10

Limite de Estilo de 
Fontes

AD

2

1-Não mantém consistência em 

todas as páginas.

página que não mantém 

consistência: o nome do arquivo 

está em letras minúsculas, as 

cores não são as mesmas; fig 11

Informações 
Organizadas na 

Tela/Proximidade 
entre itens 

Semelhantes

AD

4

1-o link “povos indígenas” abre 

uma página com dois links: 

_”exposição botocudos” que vai 

para o mesmo link da galeria 

virtual e –LINKS, que abre uma 

página com links sobre assuntos 

indígenas
Aviso de Rolagem da 

Home
O

4

Não avisa sobre a rolagem da 

home, mas a barra fica visível
Publicidade Opção Carrinho de 

Compras/ Uso de 
Ícones para Classe de 

ìtens

AD 1 Usa os ícones  para Home e 

 para imprimir, mas não é 

clicável.



Uso devido de janelas 
Pop-up

AD

0

A janela do site do “Proged “se 

abre sobre a janela principal do 

arquivo 
In

fo
rm

aç
õe

s 
A

rq
ui

ví
st

ic
as

Sobre o Acervo O 4

Data, acervo: datas-limites na 

página principal, mas traz poucas 

informações sobre o acervo físico 

no link acervo e na biblioteca. 

Acervo digitalizado disponível.

Legislação/ Glossário O 1
Não encontrado-há links para 

legislação em outros sites.

Devidas Referências 
das Fontes do Material

AD

3

Algumas fotografias da galeria de 

imagens abrem em tamanho 

maior,  com informações e 

referência do texto, mas sem 

referencia da foto; outras fotos 

não tem referência nem 

explicação;

 uma edição de vídeo do you tube 

para apresentar notícia do “jornal 

nacional” não está referenciado. 

Fig 12

Manuais P/ Gestão de 
Documentos

AD

3

Apenas links que levam a outros 

sites de gestão

Duração do Audio e 
Video e Tamanho em 
kB de Textos

AD

4

1-O link “revista do ighes” não 

informa o tamanho do download: 

os textos são muitos e não tem 

caixa de pesquisa.

2-link “capitania”: abre uma 

pagina dos arquivos ultramarino 

com links para download em pdf, 

mas não informa o tamanho.



Comunicação/ Fale 
Conosco/Atendimento
/ FAQ

O

3

_o link sugestões devia estar 

junto com fale conosco, pois 

contem um e-mail para contato. 

Fig 13
Nenhum e-mail é clicável.

A
ce

ss
ib

ili
da

de

Adequação da 
Linguagem

F

4

_link “ditadura militar” abre uma 

pagina chamada DOPS (sem 

explicar a sigla)

Permissão de 
Alteração da 
Fonte/Cores

O

0

O tamanho da letra no link 

recenseamento é minúsculo sem 

opção de aumentar (só usando a 

barra de ferramentas do 

Windows).
Recursos para 
Necessidades 
Especiais

O
3

Não possui recursos para ouvir 

textos ou aumentar a fonte ou 

mudar a cor.

5.1.2 Quadro 2: site do Arquivo Publico Mineiro /SIA-APM

VA
R

IÁ
VE

IS IT
EN

S 
D

E 
VE

R
IF

IC
A

Ç
Ã

O

S
C
O
R
E

A
rq

ui
vo

 P
úb

l.M
in

ei
ro

Justificativa

A
PM

 -S
I A

Justificativa

O
bj

et
iv

o 
do

 S
ite

Nome da 
Instituição

O

3

O nome não é clicável no 

site da instituição e está 

abaixo da dobra - apenas 

um link do site da 

secretaria  de cultura

Fig 14 3

site próprio, nome em tamanho 

pequeno, sem destaque, mas é 

clicável.

Fig 15



Página 
Inicial com 

Menus
AD

3

1-O menu está abaixo do 

texto sendo visível após a 

rolagem de tela. 

2-links para o menu 

principal no link da 

Secretaria de Cultura. 4

apenas 5 menus, mas estão 

acima da dobra

So
br

e 
a 

In
st

itu
iç

ão

Histórico O

4

Resumido em 6 linhas, 

mas com uma foto.

Fig  17

3

abre a pagina da secretaria de 

cultura-falta consistência.

Identidade 
Visual/Logot

ipo
AD

4

O nome e o logotipo não 

são clicáveis –não estão 

no tamanho adequado

5

o logotipo é clicável e volta a 

página inicial

Endereço/Te
lefone/e-mail

O

4

Pagina de contatos e link 

“Para Visitar”

Fig 18
0

Não informa

Informações 
sobre as 

instalações 
físicas 

AD

0

Não informa

0

Não informa

Fotos e/ou 
imagens da 
Instituição

F
3

Apenas no link Histórico

0

Não informa

missão e 
valores da 
instituição

AD
4

Dentro do link 

Superintendência-

 Fig 19 5

Há descrição

Uso 
Adequado 
de Termos 
Técnicos/ 

Contexto do 
Conteúdo

AD

4

No link biblioteca não 

especifica o termo 

“clandestino”

5

siglas identificadas

Informação 
sobre Data 

de 
Atualização 

do Site

O

0

Não informado

0

Não informado



Links

Links com 
visualização

AD

1

As abas não informam que 

os nomes são clicáveis

3

Não mantém a cor identificando 

o link já utilizado e só vê o que é 

clicável com a aproximação do 

mouse.

Uso de Links 
Genéricos

AD

4

Links sem identificação 

imediata

3

no link “visualizar anexo”(?) da 

Revista do APM, abre um pdf de 

imagens 

Palavra 
muda de cor 

ao Clicar
O

3

Links não mudam de cor 

após clicados

4

1-as palavras mudam a cor ao 

aproximar o mouse idenficando 

link. 

2- os links do projeto de 

digitalização tem duas cores 

diferentes, parecendo que 

apenas as palavras vermelhas 

são clicáveis, mas as cinzas 

também são. fig 15
Links para 

sites de 
instituições 
Arquivística

s

AD

2

No link FAQ

5

links para instituições 

arquivísticas: Com fotos todos 

clicáveis

Identificação 
da utilização 

do Link
AD

1

Não identifica que os links 

acima da dobra não 

pertencem ao APM.

3

1-no link ajuda devia se ler FAQ 

porque contem perguntas 

clicáveis e respostas.

2- Ao clicar na imagem do link 

imigrantes, ele abre o 

macromedia flashplayer sem 

identificar que eu precisaria 

disso para visualizar o arquivo: 

não informa onde vai nem o que 

acontece quando clicado.

Sinalizações 
Visuais

F

0

Nenhum.

4

falta consistencia: algumas 

palavras vermelha são clicáveis 

outras não.Fig 15



Opção Voltar 
à Página 
Principal

AD

2

O nome não é clicável, 

não existe opção visual 

“voltar” ,mas quase todas 

as páginas tem o menu da 

Séc Cult. Com o link do 

APM

5

além do link voltar, a aba inicio 

em todas as paginas

Uso do 
Domínio 
.gov.br

AD

4

Link da Secretaria de 

Cultura do Governo de 

Minas Gerais Fig 16
3

O domínio é da secretaria de 

cultura. Fig 16

Pe
sq

ui
sa

Estatísticas 
de Acesso

F
0

Não informado

0
não oferece

Caixa para 
Consulta de 
Pesquisas

O

0

A caixa de busca é da 

secretaria-está acima da 

dobra

5

 possui a mesma caixa de 

pesquisa no canto superior 

direito em todas as páginas 

Fig 15

Botão para 
"Buscar" ou 
"Pesquisar"

AD

0

A busca é do site da 

Secretaria de Cultura.

Botão 

4

Botão “Ok”

Mapa do Site AD

0

No serviço de busca, o 

resultado não aparece.

 Fig 20
0

Não encontrado

Facilidade 
de 

Uso/Instruçõ
es

O

1

Não explica como utilizar o 

link do APM-SIA para 

pesquisas que não estão 

neste site.

5

1-todas as páginas possuem a 

mesma caixa de pesquisa no 

canto superior direito. Na busca 

por imigrantes, apareceu várias 

respostas fora do contexto (pelo 

menos no titulo) e uma imagem 

que exige um aplicativo para 

visualizar, mas não é informado.



Projeto 
Gráfico

Uso 
adequado de 

Elementos 
Animados

F

0

Não possui elementos 

visuais para facilitar a 

busca.

5

1-o video institucional não 

informa qual aplicativo 

necessário para abri-lo.

2-as imagens em movimento: 

não identifica o tamanho a 

duração e qual aplicativo usar.
Combinação 

de Cores/ 
Clareza 
Visual

AD

3

Não há uso de cores para 

definir hierarquia visual

4

fundo branco, letras cinzas e 

vermelhas, mas há clareza

Limite de 
Estilo de 
Fontes

AD
5

A mesma fonte em todas 

as páginas.

Visualização  correta. 4

utilização de tamanho menor 

que o recomendado em alguns 

textos.

Aviso de 
Rolagem da 

Home
O

2

Não avisa a rolagem, a 

barra lateral é da barra de 

ferramentas.

4

Não avisa, mas a barra de 

rolagem é vermelha facilitando 

a visualização de que a tela 

desce. Fig 21

Pu
bl

ic
id

ad
e

Opção 
Carrinho de 
Compras/ 

Uso de 
Ícones para 
Classe de 

itens

AD

0

Informa que a compra de 

material é pelo correio

3

Não utiliza esse recurso, mas 

tem ícones explicados na pagina 

principal. Fig 22

Uso devido 
de janelas 

Pop-up
AD

0

Não utiliza o recurso

0

Não utiliza esse recurso

In
fo

rm
aç

õe
s 

A
rq

ui
ví

st
ic

as

Sobre o 
Acervo O 4

Pouca informação- link 

para o site do acervo 

digitalizado

Fig 24
5

separado em fotos, imagens em 

movimento e textos, com 

tamanho e referencia

Legislação/ 
Glossário O 0

Não tem

0
não tem

Manuais P/ 
Gestão de 
Documentos

AD 5 Informações e links para 

publicações
0 não tem



Comunicaçã
o/ Fale 
Conosco/Ate
ndimento/ 
FAQ

O

4

Informa que a secretaria 

de cultura é que 

responderá as dúvidas

Fig. 23 
5

canal de comunicação, no link 

ajuda(FAQ), 

A
ce

ss
ib

ili
da

de

Adequação 
da 
Linguagem

F

2

Termos técnicos 

arquivisticos, com 

explicação no FAQ

3

opção de idioma ingles na home. 

opção em inglês não funciona 

pra todas as paginas

-área restrita: não informa para 

se é para o publico. Fig 25
Permissão 
de Alteração 
da 
Fonte/Cores

O

0

Não encontrado

1

Há recurso para aumentar a 

fonte –modo padrão

Recursos 
para 
Necessidade
s Especiais

O

0

Não encontrado

1

 não há recursos para ouvir os 

textos, ou informações suficiente 

sobre imagens e áudios.

5.1.3 Quadro 3: site do Arquivo Público Estadual de São Paulo.

VARIÁVEIS
ITENS DE 
VERIFICAÇÃO

SCORE Notas Justificativa

Objetivo 
do Site

Nome da Instituição O

4

muito bom, mas não é 

clicavel, está abaixo da dobra 

da instituição Gov de São 

Paulo na home Fig 26

Página Inicial com 
Menus

AD

4

não dá pra ver hierarquia. 

Varios menus. Menu principal 

com mesmo link dos 

secundários. Fig 27



Sobre a 
Instituição

Identidade 
Visual/Logotipo

AD
3

nome não clicavel, Na página 

de noticias o nome não 

aparece completo. Fig 28

Endereço/Telefone/e-
mail

O

4

Ocupa todo o banner. End 

fundo cinza, fonte cinza em 

alguns links. Fig 28 

Informações sobre as 
instalações físicas 

AD
4

informações em links, estão 

construindo novo predio

Conteúdo

Divisão por categorias 
/ assuntos

AD

4

_ todos os links no final da 

página estão em algum lugar 

nas abas superiores;

Informação sobre 
Data de Atualização 

do Site
O

1

Nota-se que as noticias são 

atualizadas, mas não possui 

data.

Links

Uso de Links 
Genéricos

AD

2

link que não parece link pois 

está em preto sem 

identificação diz: clique aqui, 

sem identificar pra onde leva 

ou o que acontece: deveria 

se chamar “galeria”

2-página de projetos todos os 

links se chamam “detalhes” 

sem informar o que 

acontecerá. Fig 29

Palavra muda de cor 
ao Clicar

O

3

_ as “novidades anunciadas 

na home não aparenta ser 

clicável. Tem q passar o 

mouse em cima de todas as 

palavras. “veja aqui” não está 

identificada como link, mas 

abre uma nova página da 

memória da imprensa. Fig 30



Identificação da 
utilização do Link

AD

4

1-_ a página Departamento 

de difusão do Acervo tem um 

novo menu lateral: o link 

memória pública que já 

existia no menu principal 

aparece aqui, mas não vai a 

lugar nenhum.

2- a página Maços da 

População abre uma das 

páginas sem consistência: 

acima do nome do arquivo 

publico aparece umas abas 

do gov de são paulo. Não 

tem botão voltar a página 

principal depois de descer a 

home. As fotos no final da 

página exibem a mãozinha 

clicável, mas abrem numa 

página vazia.

Sinalizações Visuais F

1

alguns links estão na mesma 

cor do texto, apenas 

sublinhados e não mudam de 

cor, não identificando “você 

está aqui”. Fig 32
 -não existe recursos visuais , 

mas as figuras são clicaveis

Pesquisa

Caixa para Consulta 
de Pesquisas

O

4

a caixa de acesso rápido não 

deixa escolha de qual palavra 

digitar. Fig 31

Mapa do Site AD 0
Não encontrado



Facilidade de 
Uso/Instruções

O

4

1-O nome home está em 

ingles. Fig 32
2-_ o link guia do acervo abre 

uma página de pesquisas 

avançadas.

3- no departamento de 

gestão do SAESP os 3 links 

do arquivo adm tem um 

nome: “duvidas frequentes” 

que não é clicável.

Projeto 
Gráfico

Uso adequado de 
Elementos Animados

F
4

Às vezes o link animado da 

página inicial não funciona. 

Fig 26

Combinação de 
Cores/ Clareza Visual

AD

4

os links no final da home abre 

uma página de cada cor que 

separa cada assunto (fonte 

da cor do fundo)

Limite de Estilo de 
Fontes

AD

4

A mudança de cor de fundo 

em alguns links dificulta a 

leitura das fontes (azul, 

verde, marron). Fig 33

Aviso de Rolagem da 
Home

O
3

não informa sobre a rolagem 

da home e no final da pagina 

tem imagens e links. Fig 35

Pu
bl

ic
id

ad
e

Anúncios Externos 
Discretos

F

4

Pagina cadastre-se para 

receber noticias. Poderia 

estar no Fale conosco/ 

atendimento. Fig 34

In
fo

rm
aç

õe
s 

A
rq

ui
ví

st
ic

as

Devidas Referências 
das Fontes do 
Material AD 1

o link revista abre uma 

página com as fotos de capas 

clicáveis, mas que abrem 

página vazia. 

-Não há referencias das 

revistas. Fig 36
- paginas de fotos não 

referenciadas. Fig 37



Serviços
Duração do Audio e 
Video e Tamanho em 
kB de Textos

AD
1

Não especifica o tamanho e 

duração.
A

ce
ss

ib
ili

da
de

Permissão de 
Alteração da 
Fonte/Cores

O
0

Não permite alteração

Recursos para 
Necessidades 
Especiais

O
0

Não encontrado

5.1.4 Quadro 4: site do Arquivo Público do Rio de Janeiro.

VARIÁVEIS
ITENS DE 
VERIFICAÇÃO

SCORE Notas Justificativa

Objetivo 
do Site

Nome da Instituição O

4

-nome do arquivo abaixo da 

instituição. Fig 38
_nome do arquivo e da inst. 

clicáveis

Slogan informando o 
que Faz a Instituição/ 

Página de Boas-
Vindas/ Definição de 

Público Alvo

F
 

1

1-pagina inicial é o mesmo 

link “noticias.

2-as noticias da página 

prinicipal não dão idéia do 

que é o site. 

3-tem uma frase de boas 

vindas em tamanho não 

recomendado.

Fig 39



Sobre a 
Instituição

Notícias (Instituição) F

4

Apesar do link, a página 

principal exibe as noticias, 

mas outras estão abaixo do 

log dos patrocinadores

Horário de 
funcionamento 

O

4

no menu tem “apoio a 

pesquisa” 

-no link “acesso a informação” 

tem horário e atendimento

Identidade 
Visual/Logotipo

AD

2

o banner da pagina prinicipal 

mostra fotos do arquivo e do 

acervo. Fig 38

missão e valores da 
instituição

AD
4

Não especifica os valores

Conteúdo
Divisão por categorias 

/ assuntos
AD

4

dividido em categorias, não 

há alteração no tamanho da 

fonte(sem hierarquia) fig 39

Uso Adequado de 
Termos Técnicos/ 

Contexto do Conteúdo

AD 0 utiliza Siglas não explicadas 

no menu da página principal; 

-precisa abrir o link para 

saber o significado das siglas, 

-no acervo DVD nada é 

clicável.
Informação sobre Data 
de Atualização do Site

O 0 1. Não exibe a 

atualização

Links Links com 
visualização

AD 1 Os links são azuis , mas não 

diferencia os clicados –passa 

de azul médio para azul claro.



Palavra muda de cor 
ao Clicar

O

4

link não muda de cor após 

acessar.

Na página apoio a pesquisa 

link muda após passar o 

mouse. Fig 40

Links para sites de 
instituições 

Arquivísticas
AD

0

não possui inf. Arquivisticas

Sinalizações Visuais F
0

Não possui recursos para 

ajudar a navegação

Opção Voltar à Página 
Principal

AD

3

para voltar a principal é só 

clicar no banner. Em paginas 

de outros sites é só fechar, 

mas não há essa informação

Pesquisa

Estatísticas de Acesso F 0
Não informa

Caixa para Consulta 
de Pesquisas

O
0

1. Não existe caixa de 

pesquisa

Botão para "Buscar" 
ou "Pesquisar"

AD
0

não tem pesquisa

Mapa do Site AD
0

Não encontrado

Facilidade de 
Uso/Instruções

O
0

Não encontra “ajuda” ou 

Busca”

Projeto 
Gráfico

Uso adequado de 
Elementos Animados

F 3 Galeria virtual abre em outra 

janela, sem botão voltar

Combinação de Cores/ 
Clareza Visual

AD 4 não há contraste de cores. 

Limite de Estilo de 
Fontes

AD 4 mesma fonte, mas sem 

hierarquia



Aviso de Rolagem da 
Home

O
2

não avisa sobre rolagem da 

home e a barra pouco visivel

Fig 41
Pu

bl
ic

id
ad

e Opção Carrinho de 
Compras/ Uso de 

Ícones para Classe de 
ìtens

AD

0

Não oferece essa opção

In
fo

rm
aç

õe
s 

A
rq

ui
ví

st
ic

as

Legislação/ Glossário O 3

fica no menu “Conearq” um 

link para legislação onde abre 

a pagina do conarq.não 

oferece glossário

Devidas Referências 
das Fontes do Material

AD
4

galeria com referencia

Manuais P/ Gestão de 
Documentos

AD
3

explicação sobre gestão, mas 

não oferece modelo nem link 

para outros sites. Fig 41

Serviços

Textos para Download 
em  Pdf

AD
4

alguns textos não oferecem 

download, mas alguns estao 

em pdf

Biblioteca de Apoio F 4

galeria,mas as fotos dos 

periódicos não são clicáveis, 

oferece esses serviços no arq 

físico. Fig 42

Periódicos Próprios AD 0
Não disponibiliza on-line 

Comunicação/ Fale 
Conosco/Atendimento
/ FAQ

O

3

No link”quem é quem” os 

nomes são clicáveis e abre o 

Outlook. Fig 43
Tem e-mail e telefone para 

atendimento

A
ce

ss
ib

ili
da

de Adequação da 
Linguagem

F 0 não identifica siglas

Permissão de 
Alteração da 
Fonte/Cores

O 0 não permite alteração da 

fonte, nem cor



Recursos para 
Necessidades 
Especiais

O
0

não oferece recursos

6. Análise visual das interfaces

6.1 Páginas do Arquivo Publico Estadual do Espírito Santo

Fig 1: Link Histórico



Fig 2 : Página inicial: noticias 

Fig 3: Página inicial: mesmo dia, cor azul e verde.



Fig 4: Link Biblioteca Digital

Fig 5: Link Galeria



Fig 6: Página “clique para entrar”.

Fig 7: Página Caixa de Pesquisa.



Fig 8: Página  Mapa do site

Fig 9: Resultado da Pesquisa no site



Fig 10: Página Censos Capixaba

Fig 11: Link Imigrantes



Fig 12: Link edição de vídeo sem referência.

Fig 13: Link sugestões.



6.2 Páginas do site do Arquivo Público Mineiro-SIA 

 
Fig. 14: site da Secretaria da Cultura – apenas um link.

Fig 15: Fontes e cores de difícil visualização.



Fig 16 : Pesquisa no Google: URL da Secretaria de Cultura.

Fig 17: Página histórico do arquivo.



Fig 18: Link Para Visitar

Fig 19: Página Missão



Fig 20: Busca por Mapa do Site.

Fig 21: Página inicial após rolagem da barra.



Fig 22: ícones explicados na página.

Fig 23: Link Fale conosco pertence à Secretaria de Cultura.



Fig 24: Link Acervo.



Fig 25: pouca informação.

6.3 Páginas do Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Fig. 26: Página inicial: problemas de visualização.



Fig 27: Página inicial após a rolagem: menus

Fig 28: Cor da fonte: difícil visualização.



Fig 29: Página Projetos: nome do link.

Fig 30: Caixa de Pesquisa: acesso rápido.



Fig 31: Link Acervo.

Fig 32: Visualização dos Links já acessados.



Fig 33: Menu Acervo: página azul, menu lateral azul.

Fig 34: Cadastra-se e fale conosco- através de e-mail.



Fig 35: Barra de rolagem

Fig 36: Página Revista Histórica: sem consistência.



Fig 37: Galeria de fotos.

6.4 Páginas do Arquivo Publico do Estado do Rio de Janeiro.

Fig 38: Página inicial: notícias.



Fig 39: Não visualiza Links já acessados.

Fig 40: Link Acervo



Fig 41: Barra de rolagem

Fig 42: Link Publicações: sem informações.



Fig 43: Link Quem é Quem.

7. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

O método de avaliação proposto resultou da constatação de que o arquivista pouco 

participa na concepção e manutenção dos sites das instituições em que atuam, visto 

que percebeu-se a não utilização das recomendações do Conarq em que os itens 

deveriam ser obrigatórios.

O Arquivo  Público  Estadual  do  Espírito  Santo  apresenta  apenas  64% dos  itens 

propostos  pelo  Instrumento  de  avaliação,  o  Arquivo  Público  do  Rio  de  Janeiro 

apresenta 63% dos itens, o Arquivo Público do Estado de São Paulo apresenta 80% 

dos  itens.  A  média  obtida  pela  soma  do  Arquivo  Público  Mineiro  e  o  APM-SAI 

apresenta 63% dos itens.

Após  a  avaliação,  foram detectados  problemas e  qualidades  nas  interfaces  dos 

websites  avaliados.  Ainda que seja considerada uma margem de erro,  devido  a 

refinamentos necessários à metodologia e aos indicadores deste estudo, pode-se 



concluir que as interfaces aqui analisadas apresentam algumas barreiras para o seu 

uso por parte dos usuários em geral e, mais especificamente, para aqueles com 

necessidades especiais. Segundo DIAS (2007, p.36):

“A uniformidade de localização, forma, cor e tamanho de elementos gráficos 

na  tela  do  computador  também  é  uma  característica  frequentemente 

empregada  para  promover  a  consistência  de  um sistema,  facilitando  sua 

visualização  e  o  aprendizado  dos  usuários.”  [...]”Usar  terminologia,  leiaute 

(sic) gráfico, conjunto de cores fontes padronizados também são medidas de 

consistência.”

Se  o  papel  de  um  website  de  instituição  arquivística  é  possibilitar,  de  forma 

“amigável”,  a  utilização dos serviços  e  informações,  os arquivistas  junto  com os 

desenvolvedores de sites ainda têm um longo caminho a percorrer na solução dos 

problemas aqui relatados.

As maiores deficiências encontradas no design foram: inexistência de um campo de 

busca, pesquisas apenas fora do site,  botões que não funcionam, links que não 

indicam aonde  vão,  links  sem identificação,  páginas  que  se  abrem no  lugar  da 

página principal  sem controle  para voltar,  informações duplicadas e ausência de 

controle para aumento da fonte. Segundo Nilsen (2007, p.142):

“A interface da busca – uma caixa de texto em que os usuários podem inserir  

suas consultas,  combinada com um único botão pesquisar – normalmente 

deve estar no canto superior esquerdo ou, preferivelmente, no canto superior 

direito da página, uma vez que é aí que os usuários a procuram. Essa caixa 

deve  mesmo  estar  na  homepage,  mas,  idealmente,  ela  estará  em  cada 

página do site. Os usuários recorrem a uma busca quando estão perdidos ou 

desistiram de navegar pelo site.”

As  faltas  cometidas  no  campo  da  arquivística  foram:  ausência  de  manuais  de 

gestão, legislação, termos técnicos e siglas sem explicação, fotos sem referencias, 

sem  datas,  falta  de  informação  para  adquirir  os  periódicos  próprios  e  falta  de 

informações sobre o arquivo físico.



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Feita a avaliação dos quatro portais de arquivos públicos estaduais com base na 

aplicação  dos  critérios  de  avaliação  propostos  no  Instrumento  de  avaliação, 

percebeu-se que a subjetividade, tão discutida pelos autores que abordam o tema 

avaliação de sistemas de informação, é mesmo uma questão problemática tendo 

sido identificada em vários momentos dessa análise. 

Um desses momentos foi o de atribuição de score aos critérios estabelecidos, nas 

observações e análise propostas pelo e-Arq Brasil e Conarq. É importante dizer que 

há  diferenças  marcantes  nas opiniões  dos  especialistas,  que,  por  muitas  vezes, 

atribuem scores diferentes para os mesmos critérios. 

A  subjetividade  também  foi  percebida  no  momento  de  atribuição  de  notas  aos 

diversos critérios durante a inspeção dos portais. Em alguns momentos a atribuição 

de notas se limitava simplesmente à situação binária de “possui o ítem” ou “não 

possui o item” em alguns critérios de avaliação, tornando-se assim, bem mais fácil a 

atribuição de notas. Mas em outras situações, tratava-se de atribuir uma nota que 

revelasse o grau de qualidade de determinado ítem, se o site fez mais do que o 

necessário para atender o usuário. Nesse momento, como afirma SERAFEIMIDIS 

(1997, apud BARBOSA 2005) estava sendo emitido juízo de valor, feito por uma 

única pessoa, que não pode, no momento da atribuição do score, se livrar de uma 

série de elementos que compõem o contexto da análise, tendo sido uma constante o  

questionamento acerca da validação e da cientificidade do uso de um Instrumento 

de avaliação.

Questionamento sobre os resultados, certamente surgirão a partir da leitura deste 

estudo,  mas  é  importante  ressaltar  que  o  presente  estudo  tem  como  mais 

importante,  o  processo de criação do  Instrumento  de avaliação –  que deve  ser 

continuamente refeito e aprimorado – e de escolha de critérios e de busca de uma 

metodologia de avaliação dos websites - do que a avaliação final, apesar de se ter  

optado por atribuir scores aos critérios de avaliação. 



O que  se  pode  notar  com a  conclusão  deste  trabalho  é  que  a  propriedade  da 

metodologia  utilizada  é  ponto  fundamental  não  só  para  se  obtenha  resultados 

válidos,  mas  também  para  que  esses  resultados  possam  ser  efetivamente 

compreendidos, adotando uma metodologia de avaliação que utiliza o Instrumento 

para atribuir pontuação ao objeto avaliado, no caso os websites, podem levar a uma 

moderação na interpretação de resultados, que pode tornar-se superficial na medida 

em que a visualização dos números facilita o entendimento de valor e se sobrepõe 

aos detalhes da avaliação qualitativa.

Uma limitação deste trabalho é a geração de resultados provisórios para o objeto de 

estudo,  ou  seja,  dos  websites  dos arquivos  públicos  estaduais,  que  são válidos 

apenas  no  exato  momento  de  sua  análise,  não  podendo  propor  um  prazo  de 

validade. Essa é uma característica do processo de avaliação que, como se pode 

concluir,  deve  ser  contínuo,  como  única  forma  de  efetivamente  viabilizar  a 

implementação de melhorias. 

Mesmo  com  todas  as  limitações  que  qualquer  processo  tecnológico  oferece, 

acredita-se que foi alcançado o objetivo deste trabalho - tendo-se criado e aplicado o 

Instrumento de avaliação utilizando uma listagem de critérios, que permitiram avaliar 

os websites  dos arquivos públicos  estaduais  -  verificando se estão utilizando as 

Diretrizes do Conarq e orientações do e-Arq Brasil para desenvolvimento de sites 

das instituições arquivísticas pesquisadas.

O maior benefício do método de avaliação utilizando o Instrumento resulta do fato de 

se  basear  em modelos:  um  arquivista  com  pouca  ou  nenhuma experiência  em 

avaliação  de  usabilidade  de  websites,  consegue  detectar  problemas  e  propor 

soluções. Estas soluções se baseiam não apenas no item, mas também no processo 

de avaliação que resultou no score daquele ítem. É possível apontar onde, naquele 

processo,  houve  uma  falha  e  corrigi-la.  Além  disto,  é  possível  prever  as 

conseqüências das modificações sugeridas, o que geralmente não ocorre em outros 

métodos de avaliação, onde podendo melhorar a interação com o usuário, haverá 

um melhor resultado.



O  Instrumento  foi  utilizado  para  avaliação  de  quatro  websites  que  revelaram 

algumas informações bastante relevantes sobre a visão do arquivista no auxilio ao 

desenvolvimento de portais de instituições arquivísticas, sobre quais características 

devem ser  mais marcantes.  Assim, todas as questões levantadas para efeito do 

presente trabalho foram respondidas, tendo se cumprido os objetivos propostos. De 

uma forma geral, a pesquisa propiciou um conhecimento bastante amplo sobre o 

tema Avaliação de sites e, mais especificamente, sobre o uso de um Instrumento 

para avaliação dos mesmos.

 Este trabalho se encerra com a certeza de que vários pontos não puderam ser 

abordados  e  dentre  eles  destaca-se,  a  identificação  das  necessidades 

informacionais do usuário, sendo uma ampla área de pesquisa a ser desenvolvida.  

Outros temas que podem ser sugeridos como possibilidade de pesquisas futuras são 

os muitos outros aspectos relacionados a  avaliação da segurança da informação 

nos websites arquivísticos incluindo a assinatura digital.
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GLOSSÁRIO

Browser -  programas específicos que visualizam documentos na Web.  Os browsers 

mais conhecidos e utilizados são: Internet Explorer,  Netscape Navigator e como 

software livre temos o mozilla (Mozilla Firefox).  

CD-ROM  –  Compact  Disk  Read  Only  Memory-  mídia  para  armazenamento  de 

dados. Umidade apenas de leitura- entrada de dados.

Copyright – Direitos autorais.

CSS – Cascading Style Sheets. Permite formatar  várias páginas da web  em folhas 

de estilo em cascata.. Para alterar o formato da página, altera a folha de estilo sem 

ter que editar  cada página da web.

Download -  copiar, carregar arquivos da Internet para o computador.

DVD  –Digital  Video-disc  -disco  óptico  regravável-  mídia  para  armazenamento  e 

transporte de dados

FAQ  –  Frequently  Ask  Question(Arquivo  contendo  respostas  a  questões  mais 

freqüentes sobre um determinado assunto), imagens, músicas, etc.

HTML  –  Hypertex  Markup  Language  que  significa  Linguagem  de  Marcação  de 

Hipertexto.  Esta  e  uma linguagem dedicada à  construção de páginas Web.  É o 

conceito que possibilita a "navegação" entre segmentos de texto independentemente 

de sua Seqüência linear ou de sua localização, o leitor salta de uma informação a 

outra,  não necessariamente  numa ordem seqüencial.  Essa linguagem tem como 

finalidade básica formatar o texto exibido e criar ligações entre as páginas da Web, 

criando assim documentos como conceito de hipertexto. 

Homepage – Página inicial de um site.

Kbyte – Abreviatura de Kilobyte,  representando unidades de informação de 1024 

bytes.

Link  –  Meio  para  chamar  outra  página  ou texto.   Pode-se usar  um ícone,  uma 

imagem ou um texto  sublinhado.  (ligações)  para outras  páginas do mesmo  site, 

como também para outros sites.

Outlook -  programa de correio eletrônico onde sua interface é semelhante ao do e-

mail, possui caixa de entrada, saída, enviadas, dentre outros recursos.

PDF – Portable Document Format

Plug-in – Plug-and-Play significa conecte e use.  Pequeno arquivo acoplado a um 

programa, acrescentando-lhe mais funções.



Ranking – Lista em ordem de classificação.

Rolling – do inglês rolando. É quando uma mensagem passa na tela de uma direção 

a outra( textos da esquerda para a direita, imagens da direita para a esquerda)

RSS  –  acrônimo  para  Really  simple  Sindication,  Rich  Site  Summary-  formato 

baseado em XML que permite a distribuição de listas de hiperlinks com notícias ou 

outros tipos de informação.

URL – endereço do arquivo na web chamado de Uniform Resource Locator. XML - 

O XML(eXtensible Markup Language) ou linguagem de marcação extendida é um 

subconjunto do SGML (Standard Generalized Markup Language) ou linguagem de 

marcação padraõ generalizada, o qual é otimizado para distribuição através da web, 

e é definido pelo Word Wide Web Consortium(W3C), assegurando que os dados 

estruturados serão uniformes e independentes de aplicações e fornecedores. O XML 

é considerado de grande importância na Internet  e em grandes intranets porque 

provê a capacidade de interoperação dos computadores por ter um padrão flexível e 

aberto  e  independente  de  dispositivo.  As  aplicações  podem  ser  construídas  e 

atualizadas mais rapidamente e também permitem múltiplas formas de visualização 

dos dados estruturados. 



Apendice  - Instrumento de Avaliação

AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES DO CONTEÚDO DE UM SITE

CRITÉRIOS ITENS DE VERIFICAÇÃO SCORE
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ite Nome da Instituição O 4 3 4 4 3

Página Inicial com Menus AD 5 3 5 4 4
Slogan informando o que Faz a Institui-

ção/ Página de Boas-Vindas/ Definição de 
Público Alvo
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5 4 1 5 5 
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Histórico O 4 4 5 5 3
Notícias (Instituição) F 4 5 4 5 0

Horário de funcionamento O 4 5 4 5 0
Normas e regulamentos AD 0 5 5 5 0

Identidade Visual/Logotipo AD 4 4 2 3 5
Endereço/Telefone/e-mail O 4 4 5 4 0

Informações sobre as instalações fí-
sicas AD 5 0 5 4 0

Fotos e/ou imagens da Instituição F 5 3 5 5 0

missão e valores da instituição AD 0 4 4 5 5
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Divisão por categorias / as-
suntos AD 4 5 4 4 5

Uso Adequado de Termos Téc-
nicos/ Contexto do Conteúdo AD 5 4 0 5 5

Instruções Claras e Uteis O 1 5 5 5 5
Informação sobre Data de 

Atualização do Site O 0 0 0 1 0
Frases no Imperativo F 5 0 5 5 5
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Links com visualização AD 4 1 1 5 3
Uso de Links Genéricos AD 5 4 5 2 3

Palavra muda de cor ao Cli-
car O 3 3 4 3 4

Links para sites de institui-
ções Arquivísticas AD

5 2 2 5 5
Identificação da utilização 

do Link AD 3 1 5 4 3

Sinalizações Visuais F 2 0 0 1 4
Opção Voltar à Página Prin-

cipal AD 1 2 3 5 5

Uso do Domínio .gov.br AD 5 4 5 5 3
Apenas uma área Para cada 

Categoria AD 4 5 5 5 5
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Estatísticas de Acesso F 1 0 0 5 0
Caixa para Consulta de Pes-

quisas O 3 0 0 4 5
Botão para "Buscar" ou 

"Pesquisar" AD 3 0 0 5 4

Mapa do Site AD 2 0 0 0 0
Facilidade de Uso/Instru-

ções O 1 1 0 4 5
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Uso adequado de Elementos 
Animados F 5 0 3 4 5

Combinação de Cores/ Cla-
reza Visual AD 4 3 4 4 4

Limite de Estilo de Fontes AD 2 5 4 4 4
Informações Organizadas na 
Tela/Proximidade entre itens 

Semelhantes
AD

4 5 5 5 5
Aviso de Rolagem da Home O 4 2 2 3 4
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Opção Carrinho de Compras/ 
Uso de Ícones para Classe de 

ìtens
AD

1 0 0 5 3
Uso devido de janelas   Pop-

up AD 0 0 5 5 0
Anúncios Externos Discre-
tos F 0 0 5 0 0
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Legislação/ Glossário O 1 0 3 5 0
Devidas Referências das 
Fontes do Material AD 3 5 4 1 5
Manuais P/ Gestão de Docu-
mentos AD 3 5 3 5 0
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Textos para Download em 
Pdf AD 5 5 4 5 5

Biblioteca de Apoio F 5 5 4 5 5
Duração do Audio e Video e 
Tamanho em kB de Textos AD 4 5 5 1 5

Periódicos Próprios AD 5 5 0 5 5
Comunicação/ Fale Conos-
co/Atendimento/ FAQ O 3 4 3 5 5
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Adequação da Linguagem F 4 2 0 5 3
Permissão de Alteração da 
Fonte/Cores O

0 0 0 0 1
Recursos para Necessida-
des Especiais O

3 0 0 0 1
Média do 

APM
Soma dos Itens Facultativos  

1 5 3 1 3

 Total dos itens verificados  
250 230 240 250 240 235

Pontuação Total: 255
161 136 152 199 159 147,5

Data de Avaliação:22 a 24/04/2010  Responsável pelos Dados: Deborah Jager
 

Não será atribuído valor zero ao quesito facul-
tativo 

 64% 59% 63% 80% 66% 63%
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