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APPENDIX 1: Transcript of the interview made to Thomas Estermann. 

 

Date  14.05.2012 

Place  Lisbon, Fundação Calouste Gulbenkian, Conference “Conferência University 

Autonomy in Europe - The Autonomy Scorecard Project and the case of 

Portugal” – organized by CRUP 

Interviwer Reseracher (MP) 

Enterviewee  Thomas Estermann - responsable for the project The Autonomy Scorecard. 

 

Marta Pinto (MP): At the TRACER project we are at a stage of collecting data, and we have like in 

a certain phase of the scorecard project, distributed an online questionnaire to all Portuguese 

Public Higher Education Institutions, but we have encountered some difficulties in getting the 

answers, because the questionnaire is long, the institutions are very busy and this can be a time 

consuming process. Which were the main difficulties you have encountered in the Score Card 

project, which also had the same process of collecting data through an online questionnaire? 

Thomas Estermann (TE): Well, we have not only used online questionnaires, that is something 

that is … well the usual problem that you got is that people are very busy, and if you have complex 

questions you won’t get the answers that you actually need. So, for us the questionnaire was only 1 

tool, we have used it, but they are different situations, in this project we have used it with national 

member associations, and they had a very great interest, most of them had a very great interest in 

answering questions, because it’s in their own interests, for their own work. So that’s a little bit 

different if you go to individual institutions. But what we did is this questionnaire, we followed up 

with sort of individual telephone interviews, because to follow up on these were the answers were 

not clear, or something was missing. We set up an individual interview protocol, and that we 

gathered additional data. Out of these protocol and online questionnaire, we sort of made out the 

country profile, and that we sent equally back to the interviewees that helped us with the process, 

in order to confirm again. So we had an iterative process, going forwards and backwards … the 

validation of the data in this project was one of the most complex issues to do. You can’t imagine, 

you have such a diverse situation, so that it took us … I don’t know … 15 months. 

MP: 15 months! 

TE: yes, 15 months in the whole process, because we didn’t only look at individual data, but also at 

cross cutting, and we had to go back various times. 

MP: And you made the data public through the online tool after everything was validated. 
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TE: No. we published a report, the first report was published last year (2011), and also in parallel 

we worked on this online tool, which was also quietly complex to develop, because you have to 

have a database, you have to create the database behind that, and not just the design, but the 

database behind that. 

MP: Can you explain better about the process of development of the tool, because in the report 

there was no detailed information about the development of the tool. 

TE: No, because we only mentioned that we would do this. The process of the tool was…well we 

had a vision that we wanted to have something that is interactive, something that’s also easy to get 

into, easy to look at. Because there is an enormous amount of data which is very dry to look at it if 

you only have the data. So we wanted to have something that’s a bit more playful as well, and then 

have different layers of information, so depending on if you want to get a quick information you can 

get this overview, if you want more detailed information you can get it in the same way according to 

what you did. So … I mean the key for us was also to find someone that can produce something 

like this. As we looked around across Europe … 

MP: It was a company, a group of researchers? 

TE: It was a company…well we had our own ideas, but we were looking for a company who could 

translate this into to what it looks like…that meant to us, someone who has the capacity to design 

something, but also capacity of developing databases. I mean we did a small tender and found that 

a company that did that very well. 

MP: You were saying you had your own ideas about what you wanted for the tool… 

TE: well, ideas about the functionality of what the tool would be… 

MP: Basic conceptualization of the tool? 

TE: Yes, yes. What we had, what we started with what were the functions we wanted to have for 

the tool, that was very clear, and we put that up to tender, to have this and this and this. But for me 

it’s very clear it’s not just the functionality, I want to have also someone this side capacity to decide 

something… 

MP: Do you know the other tools of projects that have been financed by the European 

Commission, that are also Information Visualization tools. The U-Map tool that tends to create an 

institutional profile for European Universities… 

TE: Yes, yes 

MP: And the U-Multirank tool 

TE: Yes, yes, of course we are aware of that 
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MP: tool which derives from the U-Map tool. Do you have any connection with the teams? 

TE: No. That’s a complete different project, and consortium. For us, also, it’s a very different topic 

… and so we know … 

MP: It’s curious because the similar visual representation was chosen by your team, or by the 

company, and by the other teams. I was wondering if there was any connection between those 

choices. 

TE: We have, I mean, we had very very different drafts. We had something that looked in a side 

fantastic. But in the end if you have a very complex set of data, you have rather limited choices in 

what you look at. I mean, the visualization is one of the typical ones, where you have a radial sort 

of visualization, I mean this is something that is not unique, but is one of the 4 or 5 types of how 

you can show your data … If you want to have very different datas on different axes, this is one 

way of showing it. We had different visualizations. In the end we decided, there was one, looked I 

think, even nicer than the one that we have, very quite unique. But it was quite complex to 

understand. So at the end…of course we had also told the design company ‘there is something like 

that, and so we don’t want to mix that up, so that’s also why they came up with what I think is a 

unique design of that type of visualization. This is not only because the U-Map has used a radial 

visualization…there are many, this is 1 of the forms, and then it’s a question of how you show that, 

and they use the…we wanted to have this kind of sunflower seed type… 

MP: OK. In this tool you said earlier that the goal was to make the complex data more easy and 

accessible. For whom was his tool built? 

TE: Well, what we developed was a sort of…we also worked together with that company to set a 

profile: who are the users/ target users? And we developed very different profiles, because we 

have very different target groups, so we have….then we set up, what is a quite usual technique 

that is, you set up a sort of customized users, so you have a type of user of policy maker, what kind 

of information will he find there, what will it look like? Than we have the type of researcher, than we 

have the type of  university leader, type of university manager, the type of national university 

associations, and all the different types that might have an interest in the topic…In creating profiles: 

what would they look for, and what type and how this information, how would they find it in there. 

So this is the way we have addressed this … 

MP: Do have any feedback on the impact this tool is having? 

TE: Yes in fact we had very, very positive feedback on the tool, first on the functionality, on the way 

it looks like, also people apparently appreciated what is delighted to look at, than rather happening 

something very heavy, and ….. sort of …. And that’s very, very difficult when you have different 

target groups… someone is quite interested in a detail, and someone is interested in an overview, 
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and actually with this you can find both without being overwhelmed by amounts of information. So 

we had actually very good feedback. 

MP: It was interesting to hear the comments in the session, that it is good to have this type of 

information accessible to everyone, and someone was saying: it’s useful for decision makers, for 

financers.  

TE: Yes, yes. 

MP: Do you have any feedback from them, or from universities, saying this has been a useful tool 

for us to evaluate the autonomy, or to question, or reflect upon the information the tool has shown? 

TE: Yes, I mean when we launched the tool, we also asked for feedback, but we haven’t gone 

through a structured questionnaire, sending it out to everyone, and using it to find that information. 

So it’s sort of anecdotal information that we’ve got. But what we’ve got so far is a very positive 

feedback about people that use it. But we have got the data on who is using it, and where they 

come from, the countries and etc, and there we could see that its very linked to national debates in 

countries, and how it’s used up …. but it is used, and what we can see from the statistics on the 

website. 

MP: And do you have any feedback on the impact it might have had on decision makers? 

TE: Well I think that it would be to short of time to see, and claim any impact on that. 

MP: Prof. Nazaré, was stating that ranking was not an intention in the Scorecard project. But the 

tool gives us a ranking, why did you make that choice? 

TE: Because at the end the option was either we go for ranking, or for rating. So when you gather 

the data and you put values behind it, then you have 2 options: either by showing it in a way where 

you put everything into different groups, like a type of rating…there are different ways of doing that, 

or showing whatever comes out… if you put values behind that than a ranking is a number from 1 

to … we had until 28 systems. At the end we had the decision that just showing a rating would 

actually not be really transparent, but we want to show both at the same time, the ranking, the 

rating. We had a really clear description, in the way we have done this so everyone can make a 

sort of evaluating their own situation… 

MP: What about the political context of each country that influences the numbers of the autonomy 

of the university of the countries. The tool does not have that context explained. Do you think that is 

important to have? 

TE: Yes, that is very important, I mean that is why we are making all these caveats, also in the 

report and what we have done is one part of something, you can’t measure everything so you 

always have to look at the national context, because that is extremely important. Because just 
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looking at the data in itself that doesn’t make any sense, that’s why we say you have to look at the 

national context. How the law interprets is very different in very different countries. So something 

that you have the same legal framework, doesn’t mean that everything is executed in the same 

way, so you have in example…France is a good example: they are not allowed to teach in another 

language actually, but some universities do so, ok, this wouldn’t happen in another country where 

the legal framework is the absolute authority. 

MP: having that more detailed context in the tool… 

TE: I think that is very difficult if you do it at a European level. That’s why we find also part of this 

dissemination …we wanted to go to different national contexts, where you have a debate. Well this 

is the broad European level, which can give you a sort of benchmarking on a European level, but in 

order to compare to your own situation, you have to have a much more detailed debate on what 

this means to your country. So you can’t just do this with questionnaires, you have to have a 

debate… 

MP: As we did do today. 

TE: Yes. 

MP: Thank you so much. 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

1 
 

APPENDIX 2: Focus group guide 

 

Objetivos 

 Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

 Utilidade e interesse da U-TRACER® 

 Visualização da informação 

 U-TRACER® como suporte à tomada de decisão 

Natureza da entrevista Semi-estruturada 

Blocos temáticos B, C, D 

Duração prevista 1 hora e 30 minutos 

 

List of questions 

1. O que pensam sobre o interesse de na U-TRACER® o acesso à informação 

ser feito tendo por base técnicas de visualização da informação? 

2. Como potenciais utilizadores da ferramenta, que informação gostariam de 

poder obter? 

3. O que deve a ferramenta U-TRACER® conter, e que atividades deve permitir 

fazer? 

4. A ferramenta U-TRACER® terá um interface interativo. Quais as 

funcionalidades de interação poderá conter? (Para comentar e relacionar a 

vantagem ou desvantagem em integrar na U-TRACER®) 

a. Métodos de seleção de variáveis 

b. Linha temporal dos dados 

c. Detalhes dos dados 

d. Diferentes métodos de visualização dos dados Comparação de dados 

e. Comentar, anotar, votar 

f. Exportar a visualização 

g. Exportar dados 

h. Partilhar nas redes sociais 

i. Mecanismos de ajuda de navegação 

j. Orientação na leitura dos dados 

5. Por comparação com métodos tradicionais de compilação e apresentação de 

dados (relatórios), quais as principais diferenças, as vantagens e desvantagens 

da visualização da informação?  
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6. Consideram que uma ferramenta de visualização da informação pode contribuir 

para a tomada de decisão aos diferentes níveis, no Ensino Superior? 
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Bloco temático Ações/questões Nota 

A. Legitimação da 
entrevista e 
motivação do 
entrevistado 

 Contextualizar o interlocutor relativamente aos 
objetivos da entrevista. 

 Assinatura do formulário de consentimento e acordo 
de confidencialidade para participação no focus 
group.  

 Fazer uma demonstração completa do 
funcionamento da U-TRACER ®. 

 Verificar meios de gravação e registo; 
 Garantir que o/a entrevistado/a concorda que se 

faça o registo áudio; 

B. Utilidade e interesse 
da U-TRACER® 

 O que pensam sobre o interesse de na U-TRACER® 
o acesso à informação ser feito tendo por base 
técnicas de visualização da informação? 

 Como potenciais utilizadores da ferramenta, que 
informação gostariam de poder obter? 

 Por utilidade pode entender-se: suporte para 
atividades, consulta de informação, investigação, 
comparação de informação. 

C. Visualização de 
informação 

 O que deve a ferramenta U-TRACER® conter, e que 
atividades deve permitir fazer? 

 A ferramenta TRACER terá um interface interativo. 
Quais as funcionalidades de interação poderá 
conter? (Para comentar e relacionar a vantagem ou 
desvantagem em integrar na U-TRACER®) 
 Métodos de seleção de variáveis 
 Linha temporal dos dados 
 Detalhes dos dados 
 Diferentes métodos de visualização dos dados 

Comparação de dados 
 Comentar, anotar, votar 
 Exportar a visualização 
 Exportar dados 
 Partilhar nas redes sociais 
 Mecanismos de ajuda de navegação 
 Orientação na leitura dos dados 

 Por comparação com métodos tradicionais de 
compilação e apresentação de dados (relatórios), 
quais as principais diferenças, as vantagens e 

 Remeter para a demonstração do funcionamento 
das seguintes ferramentas: 

 Métodos de seleção de variáveis 
 The Chronical of Higher Education “Adults with 

College Degrees in the United States, by county, 
http://chronicle.com/article/Adults-With-College-
Degrees-in/125995/ 

 U-Map: the European classification of Higher 
Education institutions, http://www.u-map.eu/ 

 Linha temporal dos dados 
 The Chronical of Higher Education “Adults with 

College Degrees in the United States, by county, 
http://chronicle.com/article/Adults-With-College-
Degrees-in/125995/ 

 The Observatory of Economic Complexity, 
http://atlas.media.mit.edu 

 Detalhes dos dados 
 The Chronical of Higher Education “Adults with 

College Degrees in the United States, by county, 
http://chronicle.com/article/Adults-With-College-

http://chronicle.com/article/Adults-With-College-Degrees-in/125995/
http://chronicle.com/article/Adults-With-College-Degrees-in/125995/
http://www.u-map.eu/
http://atlas.media.mit.edu/
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desvantagens da visualização da informação?  Degrees-in/125995/ 
 OECD Better Life Index 

http://www.oecdbetterlifeindex.org 
 Diferentes métodos de visualização dos dados 

 The Chronical of Higher Education “Adults with 
College Degrees in the United States, by county, 
http://chronicle.com/article/Adults-With-College-
Degrees-in/125995/ 

 The Observatory of Economic Complexity, 
http://atlas.media.mit.edu 

 Comparação de dados 
 The Chronical of Higher Education “Adults with 

College Degrees in the United States, by county, 
http://chronicle.com/article/Adults-With-College-
Degrees-in/125995/ 

 U-Map: the European classification of Higher 
Education institutions, http://www.u-map.eu/ 

 University Autonomy in Europe, 
http://www.university-autonomy.eu/ 

 Comentar, anotar, votar 
 Sense.us  http://vis.stanford.edu/files/sense.us/ 

 Exportar a visualização 
 Citeology: visualizaing paper genealogy 

http://www.autodeskresearch.com/projects/citeol
ogy 

 The Observatory of Economic Complexity, 
http://atlas.media.mit.edu 

 Exportar dados 
 OECD Better Life Index 

http://www.oecdbetterlifeindex.org 
 Mecanismos de ajuda de navegação 

 The Chronical of Higher Education “Adults with 
College Degrees in the United States, by county, 

http://www.autodeskresearch.com/projects/citeology
http://www.autodeskresearch.com/projects/citeology


U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

5 
 

http://chronicle.com/article/Adults-With-College-
Degrees-in/125995/ 

 Orientação na leitura dos dados 
 OECD Better Life Index 

http://www.oecdbetterlifeindex.org 

D. U-TRACER® como 
suporte à tomada de 
decisão 

 Consideram que uma ferramenta de visualização da 
informação pode contribuir para a tomada de decisão 
aos diferentes níveis, no Ensino Superior? 

 

E. Finalização da 
entrevista 

 Agradecer a entrevista concedida.  
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APPENDIX 3: Questionnaire "Reading effectiveness of the graphs" 

 

1. Perfil do utilizador da ferramenta U-TRACER®. Assinale com um (x) as respostas que 

se aplicam. 

1.1. Idade: 

 

 

   

1.2. Género: 
Feminino   

Masculino   

    

1.3. Indique com um (x) o nível de formação académica concluída: 

Ensino Secundário   

Licenciatura   

Mestrado   

Doutoramento   

 

1.4. Indique com um (x) a área científica em que desenvolve atividade profissional: 

a) Agricultura   

b) Arquitetura e construção   

c) Artes e humanidades   

d) Ciências empresariais   

e) Ciências físicas   

f) Ciências sociais, comércio e direito   

g) Ciências veterinárias   

h) Ciências, matemática e informática   

i) Direito   

j) Educação   

k) Engenharia, indústrias transformadoras e construção   

l) Humanidades   

m) Indústrias transformadoras   

n) Informação e jornalismo   

o) Informática   

p) Matemática e estatística   

q) Programas gerais   

r) Proteção do ambiente   
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s) Saúde e proteção social   

t) Serviços   

u) Serviços de segurança   

v) Serviços de transporte   

w) Serviços sociais   

x) Desconhecido ou não especificado   

y) Outro, qual:________________________________   
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1.5. Indique com um (x), a área profissão que correspondente à sua situação:  

Representante do poder 

legislativo e de órgãos 

executivos, dirigentes, 

diretores e gestores 

executivos 

a) Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes superiores da 

Administração Pública, de organizações especializadas, diretores e gestores de empresas  

b) Diretores de serviços administrativos e comerciais  

c) Diretores de produção e de serviços especializados  

Especialistas das atividades 

intelectuais e científicas 

d) Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins  

e) Professores  

f) Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC)  

g) Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais  

Técnicos e profissões de nível 

intermédio 
h) Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 

 

Outros 

i) Bolseiros de investigação científica  

j) Bolseiros de doutoramento/Pós-doutoramento  

k) Estudante  
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1.6. Indique com um (x), a frequência com que utiliza plataformas online de consulta de dados (ex.: Pordata, Instituto Nacional 

de Estatística, Censos) 

Nunca   

1 ou mais vezes por mês   

1 ou mais vezes por semana   

1 ou mais vezes por dia   

 

1.6.1. Indique a experiência de utilização de plataformas online de consulta de dados 

Sem experiência   

Com experiência   

 

 

 

2. Leitura mais eficaz da informação dos gráficos da demo online. 

 

2.1. Os gráficos representam dados para a seguinte informação “Número de unidades orgânicas de uma instituição de ensino superior”, 

constituída pelo indicador de análise unidades orgânicas, e sub-indicadores departamentos, escolas superiores. 

 

Na demo online por favor aceda aos gráficos C/ 1.2 

Observe as imagens na demo online, e indique qual dos gráficos abaixo permite leitura mais eficaz da informação através da numeração 1º 

(para a leitura mais eficaz) e 2º (para a leitura menos eficaz). 
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2.2.  Os gráficos abaixo, representam dados para a seguinte informação “Número de cursos nas diferentes modalidades de ensino, para 

cada ciclo de estudos de Bolonha”, constituída pelo indicador de análise modalidades de ensino, e ciclos de estudo de bolonha, com os 

sub-indicadores presencial, totalmente online, misto e 1º ciclo, 2º ciclo, 3ºciclo. 

 

Na demo online por favor aceda aos gráficos C/1.4.1. 

Observe as imagens na demo online, e indique qual dos gráficos abaixo permite leitura mais eficaz da informação através da numeração 1º 

(para a leitura mais eficaz), 2º e 3º (para a leitura menos eficaz). 
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2.3. Os gráficos abaixo representam a seguinte informação “Frequência com que são oferecidos os diferentes tipos de formação a 

docentes, para uso e integração das Tecnologias da Comunicação” constituída pelo indicador tipos de formação. 

 

Na demo online por favor aceda aos gráficos D/6.1.1 

Observe as imagens na demo online, e indique qual dos gráficos abaixo permite leitura mais eficaz da informação através da numeração 1º 

(para a leitura mais eficaz), 2º e 3º (para a leitura menos eficaz). 

   

         

 

 

3. Seleção da representação gráfica alternativa. 

 

De seguida apresenta-se duas alternativas gráficas à representação de cada tipologia de gráfico. 

Observe as imagens e indique com um (x) por qual das representações gráficas tem preferência, no que respeita à leitura mais eficaz dos 

dados.   
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3.1. Observando os gráficos de barras abaixo, e indique com um (x) o gráfico da sua preferência. 

 

 

Características do gráfico a): 

 

Características do gráfico b): 

Eixo vertical com valores numéricos; Eixo vertical com valores numéricos; 

Eixo horizontal com sub-indicadores de leitura; Eixo horizontal com sub-indicadores de leitura; 

Fundo do gráfico com linhas horizontais orientadoras da 

leitura dos valores numéricos. 

Fundo do gráfico com linhas horizontais 

orientadoras da leitura dos valores numéricos; 

 Valores numéricos indicados junto à barra. 
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3.2. Observando os gráficos pie abaixo, e indique com um (x) o gráfico da sua preferência. 

 

 

 

 

 

3.3. Observando os gráficos matrix abaixo, e indique com um (x) o gráfico da sua preferência. 

 

 

Características do gráfico a): 

Diferentes cores para cada sub-indicador 

representado; 

Legendas dos sub-indicadores; 

Valores numéricos indicados junto das legendas. 

 

Características do gráfico b): 

Diferentes cores para cada sub-indicador 

representado; 

Legendas dos sub-indicadores; 

Valores numéricos representados no interior do 

gráfico. 
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Obrigada pela sua participação! 

 

 

Características do gráfico a): 

Eixo vertical representa um indicador e sub-

indicadores de análise; 

Eixo horizontal representa um indicador e sub-

indicadores de análise; 

Círculo com o valor numérico que representa a 

interseção dos eixos; 

Fundo: linhas horizontais com fundo branco. 

 

Características do gráfico b): 

Eixo vertical representa um indicador e sub-

indicadores de análise; 

Eixo horizontal representa um indicador e sub-

indicadores de análise; 

Círculo com o valor numérico que representa a 

interseção dos eixos; 

Fundo: linhas horizontais com fundo branco e 

cinzento alternado. 
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APPENDIX 4: Usability test to the front-office of U-TRACER® 

 

1. Questionário de perfil 

Perfil do utilizador  (a preencher pelo participante antes de iniciar os testes de 

usabilidade) 

Idade 

 
Género 

Feminino 

Masculino 

Nível de Educação  

Ensino Secundário 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Área científica ** 

Agricultura 

Arquitetura e construção 

Artes e humanidades 

Ciências empresariais 

Ciências físicas 

Ciências sociais, comércio e direito 

Ciências veterinárias 

Ciências, matemática e informática 

Direito 

Educação 

Engenharia, indústrias transformadoras e 

construção 

Humanidades 

Indústrias transformadoras 

Informação e jornalismo 

Informática 

Matemática e estatística 

Programas gerais 

Proteção do ambiente 

Saúde e proteção social 

Serviços 

Serviços de segurança 

Serviços de transporte 

Serviços sociais 

Desconhecido ou não especificado 

Outro 

Profissão (selecione a opção 

correspondente à sua situação)*: 

Representante do poder 

legislativo e de órgãos 

executivos, dirigentes, 

diretores e gestores 

executivos 

Representantes do poder 

legislativo e de órgãos 

executivos, dirigentes 

superiores da 

Administração Pública, de 

organizações 
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especializadas, diretores 

e gestores de empresas; 

Diretores de serviços 

administrativos e 

comerciais; 

Diretores de produção e 

de serviços 

especializados; 

Especialistas das 

atividades intelectuais e 

científicas 

Especialistas das 

ciências físicas, 

matemáticas, 

engenharias e técnicas 

afins; 

Professores; 

Especialistas em 

tecnologias de 

informação e 

comunicação (TIC); 

Especialistas em 

assuntos jurídicos, 

sociais, artísticos e 

culturais. 

Técnicos e profissões 

de nível intermédio 

Técnicos das tecnologias 

de informação e 

comunicação. 

Outros 

Bolseiros de investigação 

científica 

Bolseiros de 

doutoramento/Pós-

doutoramento 

Indique a frequência com que 

utiliza plataformas online de 

consulta de dados (ex.: Pordata, 

Instituto Nacional de Estatística, 

Censos) 

Nunca 

Raramente - 1 vez por mês (1 ou mais vezes por 

mês) 

Algumas vezes - Semanalmente (1 ou mais vezes 

por semana) 

Muitas vezes - Diariamente (1 ou mais vezes por 

dia) 

Indique a experiência de 

utilização de plataformas online 

Sem experiência 

Com experiência 

Indique se respondeu ao inquérito 

"TRACER - Perspetiva 

institucional" 

Sim 

Não 

*classificação das profissões do instituto português de estatística 2010; ** classificação 

Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF)
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2. Teste de usabilidade ao Front-office. 

 

Teste  ao front-office  Tipo de usabilidade e métricas 

Eficácia Eficiência 

TAREFA 

nº 

Sub-tarefa Indicador de cumprimento da 

tarefa 

Cumpriu 

a tarefa: 

Sim 

Não 

Número de 

tentativas 

erradas 

para 

atingir o 

objetivo 

Tempo 

utilizado 

para atingir 

o objetivo 

 1.1. Navegue livremente pelo separador 
“Quem Somos” 

    

1 - 

Navegaç

ão geral 

na 

página 

1.2. No separador "Quem Somos" encontre 
mais informação sobre o projeto U-
TRACER® 

Encontrou informação sobre o 

projeto 

     

Clicou em “saber mais”      

1.3. Clique em “Notícias” e abra o detalhe de 

uma notícia 

Clicou em “notícias”    

Clicou numa notícia para ver o 

detalhe 

   

1.4. Partilhe a notícia que tem aberta numa rede 

social. 

Clicou no botão de partilha    

2 - 

Explorar 

separad

or de 

Perspeti

va 

2.1. Entre no separador “U-TRACER®” na área 
de "Perspetiva Institucional” do uso das TC. 

Clicou nos separadores       

2.2. Procure a informação sobre “Como utilizar 
esta página” 

Clicou no botão    

2.3. Procure a informação descritiva sobre o que 
é a “Perspetiva Institucional” do uso das 
TC. 

Clicou em “saber mais”       
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instituci

onal 
2.4. Gere um gráfico sobre a “Universidade de 

Aveiro”, para o “ano letivo 2010/2011”, 
quanto ao seu “perfil” e “docentes a tempo 
integral e parcial”. 

Selecionou o filtro “Instituição”       

Selecionou o filtro “Ano letivo”       

Selecionou a dimensão “perfil”       

Selecionou indicador “nº de 

docentes...” 

      

Clicou no botão “gerar gráfico”       

2.5. Consulte no “glossário” a definição do termo 
“docente a tempo integral”. Após a consulta 
feche a janela do glossário. 

Clicou no botão “Glossário”    

Encontrou a definição do termo    

Clicou para fechar a janela do 

glossário 

   

2.6. Gere um gráfico sobre a “Universidade de 
Aveiro”, para o “ano letivo 2010/2011”, 
“cursos por modalidades de ensino e 
aprendizagem”. 

Selecionou o filtro “Instituição”       

Selecionou o filtro “Ano letivo”       

Selecionou a dimensão correta       

Selecionou o indicador correto       

Clicou no botão “gerar gráfico”       

2.7. Escolha outra opção de visualização do 
gráfico. 

clicou no botão “outra 

visualização” 

      

2.8. Gere um gráfico sobre a “Região Norte”, 
para o “ano letivo 2010/2011”, uso das 
tecnologias da comunicação, frequência de 
utilização das plataformas. 

Selecionou o filtro “Região”       

Selecionou o filtro “Ano letivo”       

Selecionou a dimensão correta       

Selecionou o indicador correto       

Clicou no botão “gerar gráfico”       

2.9. Indique o nº total de instituições da região 
Norte que participaram com dados sobre a 
frequência de utilização de plataformas. 

Conseguiu indicar o nº correto       
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2.10. Partilhe o gráfico gerado numa rede 
social. 

Conseguiu partilhar o gráfico    

2.11. Faça o download dos dados, no formato 
excel. 

Clicou no botão ‘excel’       

Sugestões/comentários feitos pelo utilizador: 

Observações (do investigador): 

 

2.1. Satisfação global de uso do Front-office 

 Satisfação global ao Front-office (a preencher pelo participante após realizar os testes de usabilidade) 

Numa escala de 1 a 5 indique o grau de satisfação  

1 

Nada 

satisfeito 

2 3 4 5 

Muito 

satisfeito 

Utilização global da ferramenta      

Pesquisa de dados na “Perspetiva Institucional”      

Interatividade que a ferramenta permite      

Representação gráfica dos dados      

 

Obrigada pela sua participação. 
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APPENDIX 5: Interview guide to Higher Education Decision Makers. 

 

Objetivos 

 Identificar a utilidade da U-TRACER®. 

 Identificar a utilidade dos dados e informação 

 Identificar a utilidade da visualização de informação 

 Identificar preocupações relativas a U-TRACER® 

Natureza da 

entrevista 

Semi-estruturada 

Blocos temáticos B, C, D 

Duração prevista 1 hora  

 

Listagem de questões 

1. Para tentar caracterizar o seu perfil, pode por favor dizer qual a sua área de formação 

académica, e cargo que ocupa atualmente na instituição? 

2. No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional 

de Tecnologias da Comunicação? 

3. Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das TC no ESPP, recolhida 

na 1ª fase do projeto TRACER e que é apresentada na ferramenta como a U-

TRACER®?  

4. A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros 

- análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens 

identifica? 

5. Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na 

U-TRACER®? 

6. Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER®? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível 

institucional e docente) 

7. Que preocupações tem relativamente à U-TRACER®? 

8. Enquanto decisor, a U-TRACER® é útil para si? Porquê? 

9. Planeia utilizar a U-TRACER®? com que finalidades? 
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Bloco temático Ações/questões Nota 

A. Legitimação da 

entrevista e motivação 

do entrevistado 

 Contextualizar o interlocutor relativamente aos objetivos da 

entrevista. 

 Fazer uma demonstração completa do funcionamento da U-

TRACER ®. 

 Dispor de material de registo em duplicado, com 

pilhas novas; 

 Verificar meios de gravação e registo; 

 Garantir que o/a entrevistado/a concorda que se faça 

o registo áudio; 

B. Caracterização do 

decisor institucional e 

dos processos de 

decisão 

 Para tentar caracterizar o seu perfil, pode por favor dizer 

qual a sua área de formação académica, e cargo que ocupa 

atualmente na instituição? 

 No cargo que ocupa, participa em que processos que 

conduzem à adoção institucional de Tecnologias da 

Comunicação? 

 

C. Utilidade da U-TRACER 

® 

 Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso 

das TC no ESPP, recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U- TRACER ®?  

 Por utilidade pode entender-se: suporte para 

atividades, consulta de informação, investigação, 

comparação de informação. 

 Por IES pode entender-se instituição/reitoria. 

 Por restante comunidade académica pode entender-

se: docentes, investigadores, alunos. 

D. Visualização da 

informação 

 A ferramenta permite a interação com a informação através 

da seleção de macro filtros - análise por região, instituição, 

ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens 

identifica? 

 Que vantagens e desvantagens considera ter a 

representação gráfica da informação na U-TRACER®? 

 Remeter para a demonstração do funcionamento do 

frontoffice. 

E. Preocupações  Que preocupações tem relativamente à U-TRACER®?  

F. Uso da U-TRACER®  Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua 

instituição, ter um perfil na U-TRACER®? (com a informação 

sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível 

institucional e docente) 
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 Enquanto decisor, a U-TRACER® é útil para si? Porquê? 

 Planeia utilizar a U-TRACER®? Com que finalidades? 

G. Finalização da 

entrevista 

 Agradecer a entrevista concedida.  
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Guião da demonstração da U-TRACER® 

Área Ações Nota 

Frontoffice   

Registo  IES favoritas  

Login   

Quem somos a 

Noticias 

  

U-TRACER  PInstitucional | Região Centro | 2011/2012  

 Uso das TC 
 MODALIDADES DE APRENDIZAGEM 

 Modalidades de aprendizagem - Tipo 

 Modalidades de aprendizagem - Cursos 

 RECURSOS E FUNCIONALIDADES 

 Plataformas online de E/A 

 INFRAESTRUTURAS… 

 Apoio Técnico - Integração e uso das TC 

 POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 Estratégia Institucional 

 Áreas de preocupação 

 

 BOAS PRÁTICAS 

 TIPO 

 Tecnologia 

 DESTINATÁRIOS 

 Alunos 

 

  PInstitucional | IES4 | 2011/2012  

 Uso das TC 
 PERFIL 

 Unidades orgânicas 

 Estruturas de investigação 

 Nº de docentes 

 Nº de alunos 

 MODALIDADES DE APRENDIZAGEM 

 Modalidades de aprendizagem - Tipo 

 Modalidades de aprendizagem - Cursos 

Só gráfico de barras 

Backoffice    

Pivô 

Institucional 

email 

Password 

 

Preenchimento 

de inquérito 
 Explicar processo de 

envio de convite às IES, 

período de resposta, 

validação e 

correção/Publicação em 

FO(administração) 

Inquéritos  Detalhe ver um inquérito já preenchido e 

submetido) 
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APPENDIX 6: Analysis Model 

1. Concept of Information Visualization 

The concept of information visualization guides an important part of this research, essential to 

answer the first research question which leads to the conceptualization process of the U-TRACER
® 

tool. 

In the attempt to define Information Visualization (infovis) we found that there are commonalities in 

the definitions of various authors. Spence (2007, p. 5), defines infovis as “data - in whatever form - 

is transformed into pictures, and the pictures are interpreted by a human being”, regardless of it 

being static or interactive representations, having or not a computational support. Other authores 

such as Shneiderman & Plaisant (1998-2010), Card et al (1999) and Ware (2004), having a similar 

definition to the one stressed by Spence, added the concept of interaction and knowledge. 

Therefore the authors stated that infovis uses interactive visual representations of abstract data, 

with the aim of amplifying cognition. 

Interaction features in infovis involve the transformation of data’s visual display by manipulating 

controls or changing parameters, simultaneously changing the process of understanding data and 

retrieving information. Interaction may potentiate cognition, allowing the user to reduce the memory 

requirements, accelerating the process of searching for information, enhancing the detection of 

patterns in the data, working or exploring parameters of the information stored in the visualizations 

(Card et al., 1999). Cognition arises framed by visual representation and interaction in infovis (Liu, 

Nersessian, & Stasko, 2008).In this study, we adopt the definition of infovis that integrates 

interaction features to enhance cognition. The foremost reason relates to the fact that the U-

TRACER
®
 is a web tool and therefore grasps the possibility of enabling its future users the 

possibility to interact within this enhanced context.t Therefore, when designing the U-TRACER
®
 we 

should consider the infovis principles that integrate the model of analysis. Divided into 3 

dimensions (A, B, C) (Table 1Erro! A origem da referência não foi encontrada.), the model 

encompasses: visual display, interaction, and data. 
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Table 1. Analysis model: Concept of Information Visualization 

Research question 1: What information visualization proposal is most adequate, to represent 
the dataset concerning the use of Communication Technologies that support teaching and 
learning practices in Portuguese Public Higher Education institutions? 

CONCEPT: Information visualization 

Dimension Category Sub-category Indicator 

A. Visual 
Display 

A.1. Visual 
Representation 

A.1.1. 
Correlations 

 Scatterplot chart 

 Bubble Chart 

 Stem-and-Leaf Plots chart 

 Q-Q plots chart 

 Scatter Plot Matrix chart 

 Parallel Coordinates chart 

A.1.2. 
Continuous 
quantities  

  

 Line chart 

 stacked chart 

 Sparklines chart 

 Index chart 

 Small multiples chart 

 Horizon graph chart 

A.1.3. Discrete 
quantities 

 Bar chart 

 Multiple Bar chart 

 Dot matrix chart 

 Stacked bar chart 

 Isometric bar chart 

 Span chart 

A.1.4. 
Proportions 

 Pie chart 

 Ring chart 

A.1.5. 
Hierarchies 

 Tree diagrams chart 

 Tree map chart 

 Sunburst chart 

 Enclosure Diagrams (treemap/bubble map) chart 

 Node-link diagrams chart 

 Adjacency diagrams chart 

A.1.5. Spatial 
configurations 

 Topographic map 

 Thematic map 

 Flow map 

 Colorpleth map 

 Graduated Symbol map 

 Cartogram 

A.2. Visual 
Encoding  

  Size 

 Value 
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 Texture 

 Color 

 Orientation 

 Shape 

B. Interaction 

  

  

  

B.1. Tasks   Overview: gain an overview of the entire collection; 

 Zoom: zoom in on items of interest. 

 Filter. 

 Details on demand: Select item or group and get 
details when needed. 

 Relate: view relationships among items; 

 History: keep a history of actions to support undo, 
replay and progressive refinement. 

 Extract: Allow extractions of sub collections and of 
query parameters. 

 Scroll. 

B.2. Process 
and provenance 

  Record: Record analysis histories for revisitation, 
review and sharing. 

 Annotate: Annotate patterns to document findings. 

 Share views: Share views and annotations to enable 
collaboration. 

 Guide: Guide users through analysis tasks or 
stories. 

 Alternative representation. 

C. Data C.1. Attribute 
dimensions 

  1D 

 2D 

 3D 

 Multidimensional 

 Temporal 

 Tree 

 Network 

 Geographic 

C.2. Attribute 
quality 

  Nominal 

 Ordinal 

 Interval 

 Ratio 

 

A) Visual Display - Dimension 

The first dimension of analysis is Visual Display, which integrates both the visual representation 

that defines the types of graphics that will be used to represent the chosen dataset, and the visual 

encodings that relate to the graphical features. 
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A.1) Visual Representation - Category 

This first category, regards the ways in which data can be represented visually through different 

techniques (R. Spence, 2007). The category results from the effort to compile the categorizations 

proposed by Behrens (2008) and Heer, Bostock & Ogievetsky (2010), who proposed 8 and 5 that 

aggregate a specific set of design patterns related to different types of datasets. The authors 

proposed common sub-categories - Correlations, Continuous quantities, Discrete quantities, Proportions, 

Hierarchies, Spatial configurations - but suggesting different types of graphical representations that we 

merged in order to create a more complete list of sub-categories. 

Behrens (2008) proposes the following 8 categories of visual representation techniques according 

to the type of dataset: 

1. Correlations: Scatterplot; Bubble Chart. 

2. Continuous quantities: Line chart; Stacked chart; Sparklines. 

3. Discrete quantities: Bar chart; Multiple Bar chart; Dot matrix; Stacked bar chart; Isometric 

bar chart; Span chart. 

4. Proportions: Pie chart; Ring chart. 

5. Flows: Sankey Diagram; Thread Arcs. 

6. Hierarchies: Tree diagrams; Tree map 

7. Networks: Diagram map; Relation circle; Pearl Necklet. 

8. Spatial configurations: Topographic Map; Thematic Map. 

The authors Heer, Bostock & Ogievetsky (2010), for the same attempt to propose visualization 

techniques according to the types of datasets, propose 5 categories: 

1. Statistical distributions: Stem-and-Leaf Plots; Q-Q plots; Scatter Plot Matrix; Parallel 

Coordinates. 

2. Time-Series: Index chart; Stacked graph; Small multiples; Horizon graph. 

3. Maps: Flow map; Colorpleth; Graduated Symbol Maps; Cartograms. 

4. Hierarchies: Node-link diagrams; Adjacency Diagrams; Sunburst; Enclosure Diagrams. 

5. Networks: Force-directed Layouts; Arc Diagrams; Matrix Views. 

 
Both proposals have common visualization techniques for similar type of datasets, which evidences 

the widespread use of the visual displays. 
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A.2) Visual Encoding - Category 

Visual displays use similar visual encodings - methods that guide the user through common tasks 

of infovis (R. Spence, 2007). The category of encodings, proposed by different authors have 

commonalities. Authors such as Tidwell (2005), Bertin (2011) and Mackinlay (1986) propose three 

set of encoding methods to support common visualization tasks (Erro! A origem da referência 

não foi encontrada.). Tidwells’ and and Bertins’ categorization are very similar, although Tidwell 

covers more options of color encodings, and only Mackinlay proposes the category volume. 

Table 2. Encoding methods by Tidwell (2005), Bertin (2011) and Mackinlay (1986) 

Tidwell (2005) Bertin (1983-2011) Mackinlay (1986) 

Color hue Color Color 

Position  Position 

Color brightness Value Density 

Color saturation   

Texture Texture Volume 

Orientation Orientation Angle Slope 

Size Size Length 

Shape Shape Area 

 

  

Tidwell (2005) states there are approximately eight variables that can be used (Figure 1) and are 

important if one wants to highlight data, which may be used separately or simultaneously in the 

same representation as appearing in different layers: hue, position, color saturation; size, 

brightness, position, alignment, orientation, texture and shape. 

 
Figure 1. Eight preattentive variables (Tidwell, 2005, p.286) 

Color can be used in vast datasets, allowing a quick identification of patterns, trends and 

anomalies, but less useful in reduced or only two dimensional datasets, because the differences 

may be too subtle to be distinguished easily and it is sufficient to use only one color (Steele & 

Iliinsky, 2010). However the color can be an asset for data with multiple dimensions, encoding 
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these extra dimensions within the color space. Encoding by size is commonly used because it 

allows rapid differentiation of objects represented (Matthias Shapiro In Steele & Iliinsky, 2010, 

p.20).  

Tufte (2006) states  that a graph to be of excellence must respect fundamental principles of 

analytical design such as to show comparisons, contrasts and differences, to show more than one 

or two variables, also to completely integrate words, numbers, images and diagrams. Also the 

graph should document and describe the evidence, providing detailed title and data sources, 

showing the complete measurement scales, pointing relevant issues, and also that it depends on 

the quality and relevance of the  content represented. 

In visualization, taxonomies can also be based on tasks performed by users, in order to process 

information (M. Chen & Floridi, 2012), such as: 

 Information retrieval: exploring data through interaction techniques (Shneiderman, 1996) 

 Information analysis: attempts to gain insight from data, including tasks such as filtering, 

making comparisons, sorting, identifying correlations. 

 Information dissemination: operations which help the user comprehend the data, such as 

annotation, animation. 

Therefore efficient design of data representation is complemented by combining the data mapping 

and the visual taxonomies (Heer et al., 2010). 

B) Interaction - Dimension 

Graphical perception can be enhanced with an appropriate balance with interaction design and 

aesthetics (Heer et al., 2010), promote simultaneously an output, and an input through the visual 

representation, recording ideas or actions performed by the user (C Ware, 2004). 

B.1) Tasks of interaction - Category 

However, graphical perception can be enhanced with an appropriate balance with interaction 

design and aesthetics (Heer et al., 2010). Interactive information visualization can promote 

simultaneously an output through the visual representation, and an input, recording ideas or 

actions performed by the user (C Ware, 2004). 

Interactive visualization systems, created by computer, combine visualization and interactivity with 

the principle of active manipulation by the user who immediately views the result of his interaction 

with the visual display:  “Overview first, zoom and filter, then details-on-demand” (Brodbeck, 

Mazza, & Lalanne, 2009, p. 3).  

Interaction indicators may cover a wide range of techniques (L. Manovich, 2010), happening 
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through a predetermined set of tasks and processes of exploration (Heer & Shneiderman, 2012; 

Shneiderman, 1996) that increase the ability to explore and understand data by viewing, navigating 

and sharing insights with others (Zudilova-Seinstra, Adriaansen, & van Liere, 2009). According to 

Ware (2004) interactive infovis is increasingly seen as the interface between computer resources 

and the World Wide Web, which allows information seeking behaviour, supporting activities that 

allow data exploration. Shneiderman and Plaisant (1996; Shneiderman & Plaisant, 1998-2010) 

presents a six of seven basic interaction tasks also adopted by other authors: 

 Overview task: allows the user to gain a complete overview of the data collection. 

 Zoom task: zoom items of the collection in which the user has more interest, adjusting the 

zoom field or moving the zoom controls. 

 Filter task: users can control the highlight and control of items displayed, by filtering 

interesting or uninteresting items. 

 Details on demand task: relating items of the collection, showing its relations by the use of 

different encoding methods. 

 History task: giving the user the possibility of keeping history of actions, sequences of 

searches, that support him in a progressive refinement of the visualization and information 

results wanted to obtain. 

 Extract task: extract and save the sub-collections as well as query parameters, allowing the 

user to save for future reference, or to share it with others. 

B.2) Process and provenance - Category 

Processes and provenance are also interaction techniques part of the diversity of interaction 

operations performed by anyone who seeks to understand the data, involving the iterative 

exploration which is not limited to the manipulation of the visual representation of data, but can also 

involve the potential of the Web and Web2.0 to augment the iteration process (Heer & 

Shneiderman, 2012): 

 Record: users may analyze data in an exploratory way, generating several views 

presenting questions and answers and may need to review them. It may be necessary to 

analyze interaction history, by having a basic undo support, revisit prior analysis, resume 

incomplete explorations. 

 Annotate: allows the user to annotate insights gained during exploration, by graphical 

annotations, hand drawing, among others. 

 Share: to support social interaction, tool should allow the user to export views or data 

subsets for sharing. An URL can be generated allowing to rapidly navigate to a view of 

interest. 
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 Guide: It may be a very simple guide to exploring the workflow to visual analysis. 

Strategies that guide newcomers through a visual analytics process, and provides experts 

with progress indicators.  

Spence (2007) adds a reference to an alternative visual representation of the data, as a task of 

interaction, meaning that more than one type of visual display of the data is offered to the user who 

may choose the one with which he best reads and understands the graph. 

C) Data type - Dimension 

The dimension data type is divided into two attributes: data attribute of dimension, and attribute of 

quality.  

Data has to be understood in order for it to tell a story, and it is crucial to start at the beginning of 

the data structure. The visual representation depends on the data type and encoding methods, 

namely to take abstract data and represent it visually, aiming to inform the user (R. Spence, 2007; 

C Ware, 2004). Understanding the dataset and dividing it into its subsets, understanding 

correlations and gaps in the data is the first step (Steele & Iliinsky, 2010, p. 208). Data type can be 

divided into attribute of dimension and attribute of quality, and its’ the relation between both that 

define the structure of the data, necessary to be depicted. 

C.1) Data attributes of dimension - Category 

The attribute of dimension, we considered the seven data types defined by Shneiderman (1996) 

(1996) and Shneiderman & Plaisant (1998-2010): 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, 

multidimensional, temporal, tree and network data. 

Attribute of dimension is defined by Shneiderman (1996) and Shneiderman & Plaisant (1998-2010) 

as having seven data types: 

 1 Dimension: linear data which objective is to make the user aware of one number. 

 2 Dimension: data with two attributes to be represented in a two dimensional space. 

 3 Dimension: data characterized by three attributes represented in a three dimensional 

space. 

 Multidimensional: data with many attributes represented in a n-dimensional space. 

 Temporal: items have a start and finish time and may overlap. 

 Tree: hierarchy items which have a link to one parent item, except for the root 

 Network: when items can be linked arbitrarily to other sets of items. 

A similar definition for 1D, 2D, 3D and multidimensional data, was approached by Spence (R. 

Spence), using synonym terms of univariate, bivariate, trivariate, hypervariate data. 
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C.2) Data attribute of quality - Category 

The characterization of the data types is important because it determines the type of visual 

representations possible to represent the dataset with. The attribute of quality, relates to the levels 

of measurement of the data. There are four scales of measurement of the data: nominal, ordinal, 

interval and ratio (Stevens, 1946; Tuckman, 2000).  

The attribute of quality relates to the levels of measurement of the data, with four scales of 

measurement: nominal, ordinal, interval and ratio (R. Spence, 2007; C Ware, 2004). These scales 

are largely defined in the quantitative methodological research literature (Stevens, 1946; Tuckman, 

2000). 

1) Nominal: the numbers have a label function. 

2) Ordinal: derives from an ordering or ranking scale of numbers. 

3) Interval: interval scale of measurement.  

4) Ratio  

Visualization deals with quantitative data and qualitative data that can be in the format of text, 

audio or image. The characterization of the data types is important because it restricts the type of 

visual representations possible to apply to the dataset.  

2. Concept of usefulness of the U-TRACER® 

The second concept relates to the acceptance of the U-TRACER
®
 tool by its target users, defined 

in this study to be the decision makers of the HE institutions, who provided the data which will be 

represented through the U-TRACER
®
. Understanding this group’s acceptance of the tool is crucial 

for its sustainability, dependent on the continuous providing of up-to-date data. This concept will 

help to answer the second research question. Table 3 presents the dimensions, categories and 

indicators of the concept acceptance of the U-TRACER
®
. 
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Table 3. Concept usefulness of U-TRACER
®
: dimensions, categories and indicators. 

Research Question 2: What is the perception of Portuguese Public Higher Education decision 

makers, regarding the usefulness of the U-TRACER
®
? 

CONCEPT: Usefulness of the U-TRACER
®
 

Dimension Category Indicator 

A. Usefulness A.1.Perceived usefulness 
(TAM) 

 Information for support activities 

 Information quality 

 Information for primary activities 

 Information for management 

 Information for research and development 

 Information for support activities 

B. Convenience B.1. Advantages  Inform decision makers (Query and information 

retrieval) 

 Maps newly emerging areas 

 Comparable information on other HEI 

 Customization tool 

 Gain knowledge 

 Gain insights from the data to help improve decision 
processes 

 Assist decision making process 

B.2. Disadvantages  Lack of contextual factors when comparing HEI 

 Lack of data regularly provided by other 
institutions 

 Reinforce competition between HEI 

B.3. Concerns  Data: Methodological ground/collection of data 

 Impact on stratification rather than on 
diversification of institutions 

 

A) Usefulness 

The concept of perceived usefulness firstly defined by Davis (1989) as “Perceived usefulness is 

defined as the prospective users’ subjective belief that using a specific application system will 

increase his or her job performance within an organizational context.” This definition was later 

adopted by authors such as Lederer (2000) and Teoa (1999, p. 25) that advanced to the proposal 

of models to measure the technology acceptance, which included the perceived usefulness 

towards the use of a specific technology in the context of job performance.  

We have chosen to adopt the categories proposed by Lederer et al (2000) for the Technology 

Acceptance Model (TAM) concerning web tools, adds to Davis (1989) proposal by focusing on the 

World Wide Web technology. The TAM proposes to understand the ease of use and usefulness to 
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predict the attitudes towards the usage of a technology. In this study we will only focus on the 

usefulness, result of the fact that the U-TRACER
®
 was at an demo version, and could not be used 

at the time, disabling the focus on the ease of use of the TAM model (Figure 2) contemplating the 

aspects of usefulness and ease of use. Because within the time scope of this study, it will not be 

possible to have a finished version of the U-TRACER
®
 to test with the target group, we will focus 

only on the usefulness (i): 

 Usefulness antecedents. 

 Perceived usefulness consists of: characteristics of useful information; task environment 

information; strategic areas for corporate decisions; functional area information. 

i) 

 

ii) 

 
Figure 2. Technology Acceptance Model and web usage model 

(Lederer et al., 2000). 
 

 

B) Convenience 

Additionally from the analysis to the reports of the transparency tools for European HE, U-Map and 

U-Multirank, emerged issues related to the advantages, disadvantages and concerns perceived 

expressed by the opinions of those decision makers who provided data about their institution 

(Frans van Vught & Ziegele, 2011; F.A. van Vught, 2010). This emphasized the motivations of the 

higher education stakeholders to participate and perceive usefulness of these tools, or not to 

participate. Therefore we saw as relevant the inclusion in the analysis model, the perceived 

advantages, disadvantages and concerns, complementary towards a more complete 

understanding of the context under study. 

B.1) Advantages - category is composed of eight indicators: 

 Inform decision makers (U-Multirank, U-Map) 

 Map newly emerging areas (U-multirank, U-Map) 

 Compare information on other Higher education institutions (U-multirank, U-Map) 

 Personalize/customize information (U-Multirank, U-Map) 

 Gain knowledge (U-Multirank, U-Map) 

 Gain insights from the data to help improve decision processes 
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 Query and information retrieval 

 Assist decision making process 

B.2) Disadvantages - category is composed by three indicators: 

 Lack of contextual factors when comparing HEI 

 Lack of data regularly provided by other institutions 

 Reinforce competition between HEI 

B.3) Concerns - category is composed of two indicators:  

 lack of contextual factors when comparing HEI;  

 lack of data regularly provided by other institutions; reinforce competition between HEI. 

i. Concept of Higher Education decision maker 

The concept of HE decision maker enables us to understand and identify the organizational level in 

which the decision maker who participated in this study, is integrated in the HE institution, and the 

type of decisions they are called upon to make. Additionally we deepened the understanding of the 

types of decisions made by the decision makers, related to the institutional adoption of CT (Table 

4). 

Table 4. Concept of Higher Education decision maker 

Research Question2: What is the perception of decision makers of PPHEI, as to the 
usefulness of the U-TRACER® tool? 

Concept: Higher education decision-maker 

Dimension Category Indicator 

A.Decision 
maker 

A.1.Institutional level of 
decision making 

 Institutional decision at the Rectory level 

 Institutional decision at the presidency 

 Institutional decision at the Institute 

 Institutional decision at the department 

 Institutional decision at the school 

 Institutional decision at the level of 
faculties/other academic structures are 
listed in the law 

A.2.Types of decision  Other 

 Structured 

 Semi-structured 

 Unstructured 

 

 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

 

A1) Institutional level of decision making - category 

The first category is the institutional level of decision making, which in this study relates to the 

adoption and use of TC, at an institutional level.  

As is stated in the U-Multirank report, to understand the information need of the users, it is 

necessary to understand their decision situation (Frans A. van Vught & Ziegele, 2012a). In this 

study we attempt to understand the decision situation of the decision makers who will be 

interviewed: situation and work position within which they have decision responsibilities – at the 

levels of rectory, organizational units, support services. 

A2) Type of decisions - category 

The second category presents the type of decision, categorized by Phillips-Wren (2013), in three 

types, necessary to understand in order to be able to effectively assist in a decision process, when 

creating an intelligent decision support system (IDSS). Although we inspire in IDSS, this study does 

not develop a IDSS, but rather a tool which will be used by HE decision makers through an 

interface with information visualization features.  

Three types of decisions were presented by Phillips-Wren (2013, p. 25): 

1) Structured decisions: “have a known optimal solution and, thus, require limited decision 

support”. 

2) Semi-structured decisions: “have some agreed-upon parameters and yet require human 

input or preferences within a specific set of criteria”. 

3) Unstructured decisions: “have no agreed-upon criteria or solution and rely on the 

preferences of the decision maker”. 
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APPENDIX 8: Transcription of the Focus group 1 session 

 

Date 02-04-2012 

Time 2 hours and 20 minuts 

Moderator Researcher (MP) 

Participants  P1; P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 

 

MP: O tema do focus group é a Ferramenta TRACER, e vamos conhecer as vossas opiniões e 

expectativas e o que pensam que a ferramenta deve conter  

A ferramenta TRACER vai adotar uma proposta de Visualização da Informação (VI) em 

detrimento das propostas atuais da informação. Apresentará os dados sobre o uso das 

Tecnologias da Comunicação (TC) nas Instituições de Ensino Superior Público Portuguesas 

(IESPP) como apoio aos processos de Ensino e Aprendizagem (e/a). Ferramenta TRACER 

representará os dados sobre o uso das TC nas IESPP, como suporte tecnológico aos 

processos e estruturas de ensino e aprendizagem. A ferramenta oferecerá também a 

possibilidade de esses mesmos dados serem regularmente atualizados por pivôs das 

instituições, motivando e simplificando, paralelamente outros estudos neste domínio. 

Temos a ferramenta TRACER por um lado, e temos os processos de apresentação de 

informação (info) ainda que tradicionais. Vou-vos mostrar um exemplo, para terem em mente o 

que é a comparação entre os processos de VI, o que vamos querer com a ferramenta 

TRACER, e o processo atual da representação da informação: vou dar o exemplo da 

caracterização do docente na Universidade de Aveiro (UA), apenas para termos em mente o 

que significa esta representação atual. Se quisermos consultar a analisar a caracterização de 1 

docente da UA, a informação é-nos apresentada desta forma: são tabelas e para fazer a 

análise de todos estes dados quantitativos temos que seguir a legenda e morosamente fazer 

esta análise e comparação. Se quisermos ver a evolução de um docente, ou se o próprio 

quiser analisar a sua evolução terá que consultar paralelamente vários documentos (docs) 

impressos para conseguir fazer uma análise do seu próprio processo. É um processo moroso.  

Focando-nos naquilo que é a ferramenta TRACER gostaria de perguntar a cada um de vós, e 

ou pedir que falem alternadamente, e vou dar palavra ao P5. Gostaria que me dissesses o que 

pensas sobre o interesse de, no TRACER, o acesso à informação ser feito tendo por base 

técnicas de visualização da informação? 

P5: Eu acho que é mais u menos claro o que é, que tem que haver técnicas de visualização. 

Agora nós conhecemos clássicos exemplos que não são muito legíveis, portanto deve 

acrescentar a isso …será melhor. Não sei se são dados quantitativos, e que penso que podem 

ser de uma unidade isoladamente, porque (pq) pode ser dela em conjunto e penso que aí 
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haverá técnicas diferentes pata mostrar aquilo que é de cada um ou q é de um conjunto de 

entidades, certo? 

MP: Certo 

P5: em termos do interesse acho que tudo que sejam técnicas de agregação, de acrescentar 

valor aos dados em termos visuais, técnicas de cor, de correlação de dados uns com os outros, 

mas diria que neste momento não consigo dizer muito mais. Ok? 

MP: Obrigada P5. P8 

P8: Concordo com o que o p5 disse, inclusive na linha de não poder dizer muito mais. Não 

tenho presente, com exceção do que conheço, da utilização comum do Google analitics, que 

me dá informação que me parece muito mais interessante do que unicamente por texto. Eu 

julgo que a visualização traz sempre uma mais-valia, inclusive a combinação de visualização 

de imagem ou animação com visualização de texto. Por isso sim, claro. 

MP: associas esse interesse ao TRACER? 

P8: Sim, claro. Inclusive pq se nós damos á informação uma perspetiva mais ligeira, ligeira no 

sentido em que a visualização é mais fácil de ver, menos convencional, acho que os próprios 

…vão ver a informação muito mais atrativa do que em tabelas como á bocado nos mostraste. 

MP: OK. Prof.P2 

P2: Sim, assim 1 bocado difícil não nos repetirmos, se calhar acrescentaria ao que já foi dito e 

que subscrevo, é que, sim, acho q é importante aplicar essas técnicas de VI, muito embora em 

alguns itens eu julgo que essa técnicas de VI poderão não suprir todas as necessidades. 

Estava-me a lembrar muito do que são técnicas de VI 2D e 3D, e há aqui com certeza aspetos 

qualitativos que não são apresentados de 1 forma muito imediata do que técnicas de 

visualização ditas regulares. Como em qualquer outra área há sempre aqui outros aspetos que 

tornam depois esta informação muito importante para quem vai decidir coisas, mas quem vai 

decidir coisas precisa provavelmente de outo tipo de informação. Para iniciar o processo de 

tomada de decisão e perceber exatamente um cenário de uma forma macro, acho que é 

importante. Para outro tipo de VI + especifica, + fina, julgo terá k se pensar em técnicas 

complementares, e aí acho que não se poderá fugir muito aquilo que são os formatos 

modulares da representação da informação, e que não passam pela VI como estamos 

habituados a ver. 

MP: Obriggada 

P4: Concordo o P2 que por sua vez concorda com o P8 que concorda com o P5. 

Acrescentando aqui alguma coisa: Sim, tudo depende aqui do que estamos a falar do ponto de 

vista de VI. Porque também pode haver uma má VI. Não é o facto de termos as coisas visuais 
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e com gráficos, que os torna necessariamente com melhor leitura, como acontece com o U-

Map, que apesar de ser muito interessante na abordagem estética, depois a leitura nem é tão 

direta quanto isso. Por tanto sim, se estamos a falar de soluções de VI de qualidade é obvio 

que acrescenta. Acrescenta, pegando nas palavras do LP, acrescenta de um ponto de vista + 

generalista, que poderá través de gráficos e outras formas de VI, poderá + facilmemnte 

distinguir diferenças entre instituições, evolução ao longo do tempo da info q está em causa. É 

obviamente k acrescenta 1 nível de risco se calhar, porque se tivermos a falar de tabelas 

…mas eu para criar uma tabela +- idêntica para toda a gente, e portanto menos risco. A VI 

depende da qualidade dessa visualização, mas para um publico essencialmente mais 

generalista tem essa vantagem, para um publico+ especifico, depende se a estratégia de VI, 

permitir ter múltiplos filtros com dimensão de variáveis, etc, que nos permitam gerar VI a partir 

de mudanças ou previamente algo estabelecido, quer dizer, mudar variáveis ou espaço de 

tempo, etc. Senão é preciso recurso a VI mais clássica. Mas tudo depende da qualidade e da 

profundidade da solução com a qual está. 

MP: P1 

P1: queria passar a minha vez, para ser dos últimos a intervir já que faço parte da supervisão 

P3: eu também gostaria de ficar para o final 

MP: P6 queres dizer o que pensas sobre a questão1 

P6: Eu subscrevo. Agora pegando um bocado nas palavras do prof.P4, são palavras de 

referência. Para todos nós, eu não sei até que ponto nós poderemos partir do pressuposto 

quando criamos a ferramenta, de que irá haver um público + generalista e um publico mais 

especializado. Eu acho que a ideia na criação desta ferramenta devia passar por definir quem 

são os nossos público-alvo primordiais, porque são a eles que nos deveremos dirigir, 

independentemente de outros que nos consultarem. Eu acho que aquilo que a ferramenta 

deveria numa 1ª fase suscitar a curiosidade nos especialistas, naqueles que vão utilizar a 

ferramenta com objetivos a nível pedagógico, ao nível do processo de ensino aprendizagem, e 

aí sim, tal como o PA disse e bem, na minha perspetiva, depois facilitar filtros vários que lhes 

permita retirar e visualizar a informação. Ou cruzamento de várias variáveis. Mas eu acho que 

aí a 1ª abordagem, ou 1ª imagem da ferramenta deveria ser logo dirigível a um publico mt 

especializado, ou q pelo menos possa ver alguma utilidade na ferramenta. Para além disso, eu 

julgo também que para além de se permitir os filtros, eu reforço um bocado também o que o LP 

disse, que é incontornável que haja a necessidade de se precisar, de se puderem disponibilizar 

tabelas, bases de dados, para que se possam fazer análises várias por causa de usar-se 

essencialmente os dados de cariz mais qualitativos, mas eu acho que o a parte que eu posso 

trazer é mesmo essa questão de permitir a ferramenta deveria permitir uma análise não só 

entre variáveis, como também no tempo e como também entre unidades e sub-unidades. Não 

só por exemplo comparar todas as universidades, ou todas as instituições de ensino 
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politécnico, mas também poder mexer eventualmente em sub-unidades da própria instituição, 

que possa fazer a comparação entre sub-unidades. Que isso ficou bem visível nos dados que 

se recolheram no estudo piloto. 

MP: tu que conheces melhor os dados, analisaste os dados do estudo piloto, pensas que a 

informação, ou a VI é vantajosa no TRACER? 

P6: Pode trazer vantagem mas eu julgo que é mais para suscitar curiosidade para depois 

estudos mais aprofundados. Não tanto validade por si só, mas para depois dar pistas de 

trabalho no cruzamento de várias variáveis a nível visual que permita que as pessoas tenham 

curiosidade em fazer estudos mais aprofundados sobre tudo isto. 

MP: Prof.P7 

P7: Quando nós pensamos em visualizar informação, a primeira coisa que nos vem à mente é 

a rapidez de acesso. Hoje em dia nós temos toneladas de informação que nos chegam por 

todos os meios, mas principalmente através da internet, online, etc. sistematizar essa 

informação em um ambiente 2D, 3D, tem sempre um carater de acesso rápido, de resumo, de 

tudo isso. Então já foi focado um aspeto que é a dimensão qualitativa de tudo isso, ou seja, nós 

temos ferramentas muito avançadas em termos de VI mas nenhuma delas consegue, e é 

natural que assim o seja, que a gente tenha níveis de profundidade diferenciados com o 

mesmo objeto de visualização. Alguns são plásticos, eu posso ver o todo, posso ver um 

detalhe daquele todo e aquele detalhe pode me abrir mais informação, posso fazer zoom dessa 

informação. Mesmo assim isso sempre será um resumo, pq? Pq por trás dessa VI está a 

informação tradicional, seja, matrizes com nºs, mas também….ou coisas desse tipo, como 

algoritmos, que vai por sua vez acessar a base de dados para poder ter uma visualizar.  Em 

gráficos de barras de pizzas, sei lá, animados, plásticos e tal. Respondendo a esta 1ª pergunta, 

tem interesse? Tem. Completo interesse. Nós temos uma dimensão de informação enorme e 

tem todo o interesse que essa visualização, que essa informação seja visualizada de forma tão 

rápida. Para responder de forma bem direta. 

…. O que penso do interesse. Interesse total. Justificativa para esse interesse: temos uma 

quantidade justificativa de informação. A visualização desta informação será sempre um 

recorte de uma realidade e aí já estou talvez, certamente a falar de uma limitação, que deves 

perguntar mais adiante. Uma das limitações, e como podemos superar essas limitações deixo 

para a próxima rodada de perguntas. 

MP: obrigada: P9 tu que tens um contacto mais próximo com os dados, o survey e a sua 

construção, qual pensas ser o interesse dos dados que estamos a recolher serem 

representados por técnicas de VI? 
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P9: Eu penso que o prof.P7 resumiu bem, toda a informação esperada é muita. Temos 3 alvos 

diferentes: os dirigentes, professores e alunos e ainda os especialistas. Eu estava a ouvir as 

respostas e a pensar em quem vai ter que alimentar esta ferramenta. As universidades estão 

muito habituadas a ser-lhes solicitada info para vários estudos, mas se calhar não têm a 

oportunidade de ver sistematizada essa info de uma forma interessante. E o que nós podemos 

oferecer de certa forma também é isso, é que conseguimos por numa solução distribuída 

online, o produto também da colaboração deles e dessa info que foi disponibilizada. Pensando 

em quem tem que atualizar, é interessante poder ver logo um gráfico a acontecer, seja lá como 

for solução que vai ser adotada. Na expectativa que, partindo do pressuposto que nós temos 

candidatado, serão as instituições no pós a alimentar a ferramenta, é capaz de ser interessante 

que para elas, o possam fazer de uma forma que acaba por centrar a equipa e que chega a 

mais pessoas. Também poderá resultar daí uma maior vantagem para nós, pelo facto de ser 

tornada publica essa informação. 

MP: prof. P1 

P1: Eu queria voltar a pegar uma questão referida pelo prof.P4 mas que me parece será 

fundamental rever paras as próximas questões. A questão da interatividade. Em que não 

estamos apenas a falar de infografismo, pegar nos dados e gerarmos imagens estáticas das 

análises desses dados, mas a possibilidade de interagirmos com eles, e de num universo, 

imaginemos de 100 pessoas, podem ter 100 imagens completamente diferentes á análise 

desses dados e á abordagem do que querem ver, como querem ver e pela ordem que querem 

ver. Isto torna-se interessante também se calhar ponderarmos esta questão, até porque haver 

proximidade entre vontade em termos de se saber determinada informação, determinado 

resumo. E a possibilidade que a ferramenta nos dá para fazer isso. Ao contrário daquilo que 

acontece por exemplo que poderá ser imaginemos um infografismo gerado pela UA sobre a 

utilização de social media a nível das licenciaturas, provavelmente o que iria gerar 1 gráfico 

único, com uma imagem única, com uma representação única para todos os cursos, mas no 

entanto poderíamos ter uma necessidade de análise que são completamente distintas entre 

Departamento de Línguas, entre o Dep.Comunicação e Arte, entre Mecânica, entre Eletrónica. 

E temos que encontrar que esta questão da VI não representa apenas como vemos a 

informação, mas sim também como interagimos com. Penso que com isto, será também a 

minha sugestão até pra as próximas questões nas respostas e abordagens que sugerimos. 

Outra questão que poderá ser interessante e foi referida aqui, é a questão de podermos fazer 

analises comparativas ao longo do tempo, ou seja, percebermos se depois do tempo como é 

que determinada variável mudou ou não, algo que também na maioria dos casos fica um pouco 

limitado, por exemplo. que a MP trouxe a análise de uma UC da UA de uma determinado 

semestre, peca por num exercício de comparação com anos ou semestres anteriores, há todo 

um trabalho de abrir pdfs diferentes, ir a procura da variável, registar a variável e depois ser o 

próprio docente ou interessado nessa matéria, a fazer o cálculo da variação, em cada uma das 
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variáveis. Também vamos de alguma forma perceber que mais valia uma ferramenta para isto 

trazer, uma avaliação, uma analise do desempenho e essa própria analise pode ter 2 

abordagens distintas: 1 analise proactiva por parte de uma instituição, em que não tem 

determinada estratégia a implementar, mas quer tentar ver, ou tentar fazer algum levantamento 

com a prática, média de pratica comum, entre as instituições eu fazem parte do universo 

incluído na ferramenta, e seguir algumas indicações que lhes pareça…. Por outro lado há 

também uma postura reativa, ok, há uma estratégia implementada, quer ver se essa estratégia 

está ou não de acordo com o que é o comportamento médio, e s não está onde é que posso 

corrigir, onde é que eu posso melhorar o desempenho, neste caso na utilização das TC no 

processo de E/A no ES. E penso que será essa a mais valia, não apenas olhando para 

informação, mas podermos mexer nela, interagirmos com ela e irmos á procura da tal 

granularidade que o LP falava, e essa granularidade poder ser uma coisa muito mais 

personalizada, como eu dizia à pouco, 100 utilizadores, 100 abordagens distintas.  

MP: Prof.P3 

P3: Só 2 ou 3 notas muito rápidas, portanto eu acho que relativamente ao interesse, não tenho 

qualquer duvida, nomeadamente porque a visualização de dados permite uma coisa que eu 

acho que é fundamental que é uma perceção qualitativa rápida dos dados que são 

disponibilizados, é por aí que eu vejo as pessoas a utilizarem este tipo de ferramentas de uma 

forma geral o interesse é …..as pessoas poderem com rapidez poderem formar uma opinião 

aproximada, qualitativa, não necessariamente detalhada sobre um conjunto de aspetos que 

lhes interesse compreender. Uma das coisas que eu julgo seria interessante seria se fosse 

possível, por disponível um conjunto, se calhar limitado, …mas eventualmente pensar na 

possibilidade de oferecer um conjunto, naturalmente limitado de um conjunto de técnicas de 

visualização, que cada utilizador eventualmente possa utilizar em função da suas preferências 

próprias, quer eventualmente em função do tipo de dados que está a analisar. Isso pode 

eventualmente fazer sentido, e valha a pena pensar nessa possibilidade. Outra coisa que acho 

que é importante e que está subjacente ao que já foi dito, é também permitir alguma 

configuração dos dados a visualizar. Os dados que a mim m interessam neste momento sobre 

um determinado conjunto de questões, pode não ser exatamente o mesmo que interessa aqui 

à prof.P6 ou outro colega. E portanto esta porção de dados, se calhar com limitações, eu julgo 

que é uma coisa que convinha estar nas nossas preocupações. E ver isto também de facto 

como algo que pode ser complementado com a possibilidade em ter acesso á informação 

quantitativa, de uma forma mais tradicional, e ter também em paralelo com isto algum 

mecanismo que permita exportar dados de uma forma mais tradicional, convencional, mais 

excel, que permita eventualmente um tratamento de outro tipo de natureza, offline até 

eventualmente. 

MP: a 2ª questão: Enquanto potenciais utilizadores da ferramenta, que informação gostariam 

de obter? 
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P8: Eu acho que comparação é sempre 1 coisa muito relevante, embora não sei até que ponto 

o possamos fazer. Por causa da questão da comparação entre instituições, ou entre 

departamentos da própria instituição, mas qual o perfil (de utilizador) que pode ter acesso a 

essa informação. Mas eu tenho ideia que comparação é sempre uma coisa que se faz muito. 

Comparação evolução, também já qui falada, são questões que devem ser mt bem pensadas. 

Agora do ponto de vista da info propriamente dita, o valor absoluto é algo que para mim não m 

diz nada s não houver uma forma de comparar, e essa comparação pode ser comparada com 

o valor absoluto de todas as outras instituições, haver essa variável: a minha instituição e a 

média das instituições portuguesas. Ou pode ser individualmente com outra instituição que 

tendo em conta que haverá sempre o problema da comparação dos rankings e afins. Mas eu 

acho que deves ter sempre muito…e essa questão da comparação é uma questão que fica mt 

bem do ponto de vista de visualização, na minha opinião. E eu pegando no exemplo do Google 

analitics, novamente, porque é aquele que eu do ponto de vista de ferramentas de VI mais 

utilizo, tens que ver que o prof.P3 estava a dar o exemplo da possibilidade de escolhermos um 

gráfico dei até como exemplo, que do ponto de vista de conceito acho muitíssimo interessante, 

mas do ponto de vista de aplicação prática faz-me um pouco de confusão, que é a PORDATA, 

e que temos a possibilidade de escolher os gráficos e que nem sempre funcionam mt bem. 

Mas o conceito é muitíssimo interessante, mas voltando novamente á questão do Google 

analytics, eles criaram por alguma razão, uma utilização + intensa da comparação com a média 

do setor, ou seja, imagina nós definíamos que na UA interessava o Google analytics, agora não 

sei como é que as coisas estão, mas na altura tínhamos, e havia a possibilidade de nós 

podermos comparar os nossos números com a media do setor. E isso era francamente 

interessante para nós compreendermos, se tivéssemos dados palpáveis no setor, para nós 

conseguirmos comparar a nossa qualidade. 

MP: obrigada P8 

P6: mas depois eu pergunto-me, e será que nós podemos restringir aquilo que não e 

comparável? Porque, nós eventualmente através da ferramenta poderemos restringir a 

utilização ou comparação por parte de 1 utilizador, para comparar por exemplo, ou a escola ou 

estatuto superior de qualquer coisa, com uma universidade inteira, por não ser comparável, 

não é? Até que ponto nós, equipa TRACER, podemos restringir este tipo, ainda que nós 

saibamos que não é comparável, mas até que ponto podemos restringir este tipo de interação 

da perspetiva do utilizador. O utilizador pode ter em mente 1001 utilidades para aquela 

comparação pontual. 

MP: nós vamos mais á frente abordar especificamente o caso da comparação, para poderem 

explanar mais. Mas AB, como utilizadora que interesse tens e que informação gostarias de 

obter na ferramenta. Como utilizadora, da tua experiência. 
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P6: Eu acho que a informação que poderemos obter baseia-se muito na ferramenta por si só, 

no questionário que já criamos em termos de variáveis que fomos incluindo. Agora obviamente 

que num estudo mais fino seria interessante ter outros dados que nós próprios já demos conta 

que nos fazem falta, por exemplo ao nível da diferenciação entre o que é helpdesk puramente 

técnico e o que é um pseudo-helpdesk mas muito ao nível pedagógico em que aquilo que é 

mais proposto, ou a ajuda que é oferecida é ao nível pedagógico e de estratégias de ensino 

etc. Isso é 1 coisa que nós vemos que claramente não está contemplada no inquérito que 

criamos, e isso é muito visível no estudo piloto e que se calhar do ponto de vista da evolução, 

da melhoria do processo de E/A se calhar é importante tentar entender se as pessoas fazem, 

ou adotam, estratégias um bocado por carolice ou gostam porque sentem curiosidade e 

querem saber por si só mais sobre o assunto, se procuram formação ao nível de um mestrado, 

doutoramento, seja o lá o que for. Ou se aquilo que a instituição lhes oferece é um ponto de 

partida já muito interessante para eles, para os docente por exemplo, entrarem nesses voos. E 

isso é uma coisa que não conseguimos ter perceção…. 

MP: gostarias de ter essa informação? 

P6: eu gostaria porque s a isso se associarem alguns exemplos interessantes, não digo boas 

práticas porque eu tenho alguns problemas com esse conceito. As boas práticas são um 

contexto específico, com pessoas específicas. Mas alguns exemplos que pudessem ajudar o 

utilizador enquanto docente. Porque eu quando olho para esta ferramenta, não olho como 

dirigente de uma instituição do ES necessariamente, mas sim como docente, e como aluna se 

calhar. E portanto eu acho que há algumas questões que eu sei que são muito difíceis de 

integrar, mas tentar entender por um lado como é que estes docentes que utilizam as diversas 

ferramentas web2.0 ou não, como é que se conseguiram ter formação para o fazerem, ou se o 

fizeram por iniciativa própria, ou se têm alguns exemplos para partilhar, isso é uma coisa que 

ainda não está contemplada no nosso survey, que seria muito interessante obter, porque a 

nível pessoal um docente e isso que procura e se calhar não tanto comparar instituições. 

MP: Obrigada P6 

P7: Fazendo um recorte, de que tipo de informações eu gostaria de obter. Vamos imaginar que 

eu gostasse de obter informações sobre a utilização de blogs nas universidades portuguesas, 

por exemplo. Só para dar 1 exemplo do tipo de dados, da natureza da informação que gostaria 

obter. Claro que a gente poderia colocar, visualização da informação do tipo nº de blogs, 

poderíamos colocar, quão dinâmicos são esses blogs ou quantos posts em média esses blogs 

fazem, esses blogs poderiam estar categorizados, ou catalogados por áreas, por 

departamentos, não sei, etc. Tudo seria muito interessante. Mas para mim na minha 

mentalidade de fazer investigação nós deveríamos ter, e agora estou esquecendo as 

dificuldades de tudo isso, aqui no campo da imaginação fazendo de conta que tudo é possível. 

Gostaria muito de ter esses dados do nº, a MP já deve estar imaginando o que eu quero, que e 
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ter acesso ao que as pessoas disseram, e algum momento desta ferramenta plástica e 

dinâmica, eu vejo quantos blogs tem, quantos alunos, qual é a massa de interação, volume 

quantitativo … e tal. Mas de repente eu quero saber finalmente, dêem-me 1 exemplo e eu 

tenho acesso aos posts, quase como se fosse, quase orgânico, ou seja a informação que eu 

gostaria de ver numa ferramenta dessa, aqui colocando pensamento mas imaginar um pouco, 

que viajasse desde o geral, do numérico. Que descrevesse o panorama geral, até aquele 

que…aquela visão de avião, que você vê tudo a Google Earth e aquela que pousa no chão e 

anda no terreno, k significa que vê o que fi produzido, muito na linha, eu ia falar isso 

anteriormente porque o P3 já falou, que é termos acesso a essa info, que eu saco de lá para 

cá, e eu até posso analisá-la de uma maneira muito própria e isso acompanha por exemplo um 

trabalho académico, um artigo, alguma coisa assim. Esta maneira de ao fundo para desnudar 

um pouco que e que está por trás daquela visualização, que é dinâmica, seria o que eu mais 

ansiaria numa ferramenta como essa. 

MP: mais alguém quer comentar? 

P5: Eu acho que isso é um aspeto muito interessante, porque …. E que ajuda a responder a 

esta questão que é no fundo, é ter desde uma visão muito geral até à visão dos dados em si. E 

eu acho que isso ajuda a responder a esta questão, porque o que está ali, basicamente, pelo 

menos da forma como eu vou responder, não vou responder do meu ponto de vista pessoal, 

mas vou responder mas provocar de outra maneira. O que está em causa nesta questão, se 

calhar não é o que cada um em particular, obviamente que é um grupo, mas o que pensa sobre 

isso, mas é no fundo quem são os alvos. Quem são os destinatários que a informação e a 

ferramenta vai ajudar a suportar, nomeadamente ajudar a suportar a tomada de decisão. E as 

decisões que eu vejo que são tomadas aqui, são essencialmente decisões semi-estruturadas, 

ou completamente não-estruturadas, casuísticas. Isso significa k a ferramenta pode contribuir 

quando nós vemos de uma perspetiva muito macro, mas depois quando queremos construir 1 

decisão, se for uma decisão estratégica, nos temos mesmo que ir aos dados, para construir 

cenários, etc. E portanto acho que estes 2 extremos são mt importantes pq podem contribuir de 

facto para a tomada de diferentes tipo de decisão. Porque esse é 1 dos problemas que na 

documentação tradicional, nós vemos 1 nível, mas depois nem vemos uma visão + macro, nem 

temos muitas vezes acesso aos dados. Isso aí, o facto de se considerarem vários, ou 

sistematizar quem são os alvos, eu penso que isso era um aspeto importante, sistematizar 

quem são, apesar de eu saber em fonte de informação geral, decidir se de facto há alvos 

particulares, e alvos objetivos, quem são? E caracterizar o tipo de decisões que eventualmente 

podem querer tomar. Isso depois vai ajudar a decidir que níveis de detalhes, a questão do 

tempo, por exemplo houve aqui algumas questões que se juntam. As comparações, etc… 

P9: o meu comentário tem que ver com o prof.P7 e P5 tb disse. Não sei se é absurdo ou não, 

estava a pensar que para mim, enquanto utilizadora, investigadora, seria interessante chegar 

aos dados e ver por exemplo estatísticas, vamos imaginar, da presença web, e saber que esta 
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universidade está presente nas redes sociais, aqui acolá. Seria interessante ter as 

hiperligações, aparecer em display os sítios onde está, eventualmente até alguma enfoque 

fosse relevante para caracterizar a presença dessa instituição lá: Imaginando o nº de 

utilizadores, ver imediatamente, ok, redes sociais sim, quais são, e qualquer coisa de 

interessante sobre isso como o número de seguidores talvez mais expressivo. Não sei até que 

ponto isto é possível ou desejável, porque é capaz de obrigar a uma atualização, porque o nº 

de utilizadores vai mudando, e se calhar a ferramenta não e tão dinâmica quanto isso, ou tão 

atualizável quanto isso. Mas ainda estamos no plano dos ideais e era nisso que estava a 

pensar, quase que ver estes dados gerais e realidade concreta da instituição, e repente ali de 1 

forma mais próxima. 

P1: permitam-me deturpar um bocadinho aquela questão, e pegar numa questão que foi 

levantada. Diz respeito ao seguinte: que informação gostariam de obter? Gostaríamos de obter 

a exportação de um excel e o que estaríamos dispostos a dar para ter acesso a essa 

informação? Isso é outra questão, estaríamos a falar da questão da sustentabilidade, de 

repente alguém e tem dados para fazer um paper, um trabalho académico, mas em troca do 

quê? Acho que é uma questão que podemos perfeitamente colocar, [P7: sim, sim é uma 

pergunta muito pertinente] para que o trabalho não seja financiado pela FCT e depois á 

posteriori não encontra uma fonte de sustentabilidade. Se tem essa riqueza d alimentar outros 

trabalhos, que é q será que poderíamos incluir como algo colateral? Estamos a falar de quê? 

Dinheiro? Reconhecimento no trabalho aplicado? Não sei… 

P2: voltando um bocadinho atrás, acho que devíamos ser muito cautelosos na abordagem que 

temos, e isso passará pela forma como apresentamos os dados e sobretudo pela forma como 

condicionamos essa apresentação dos dados a avaliações e conclusões posteriores. Porque a 

mim me parece que grande parte dos dados serão de uma natureza quantitativa, e que vai ser 

muito complicado conseguirmos a partir desse número e dessa visão muito macro, nós tiramos 

muitas conclusões relativamente à eficácia ou a possíveis consequências que aqueles 

números traduzem em termos da pratica letiva do E/A etc, etc. Porque um exemplo muito 

concreto, poderão existir 1000 blogs na UA, não faço ideia, mas vamos supor, e em termos 

práticos se formos a analisar aqueles blogs, que não me parece quem vá responder e inserir 

info neste tipo de ferramenta, tenha esse tipo de preocupação, … poderíamos chegar 

facilmente á conclusão que por exemplo que 750 desses blogs são utilizados de uma forma, do 

ponto de vista no impacto no processo de E/A muito interessante, envolvendo muita interação, 

etc….Eu acho que temos que ser capazes de, eu pessoalmente gostaria que a informação me 

fosse apresentada com esse tipo de disclaimer, quer dizer, não tem que ser taxativo, mas de 

alguma forma dê a entender que aquilo que estamos ali a ver são números, são coisas cruas e 

necessitariam de muita mais análise contextualizada, situada e profunda, no sentido depois da 

aferição de outros tipos de impactos que provavelmente terão do ponto de vista que é a vida 

normal das instituições. Agora, desse ponto de vista eu acho que poderia ser interessante 
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haver esse tipo de disclaimer, mas por outro lado e tendo em conta que é o perfil das pessoas, 

acho que poderia ser interessante tb incluir alguns exemplos, ou seja informação que eu visse 

poder ser populada com alguns exemplos de casos práticos, sei lá, estavam á pouco a falar ter 

um endereço de um blog, ou de meia dúzia de blogs que fossem relevantes, que eu pudesse 

dar uma vista de olhos sobre o que está a ser feito…Agora também me parece que isso do 

ponto de vista do romantismo, parece-me que do ponto de vista de quem vai ter o trabalho de 

colocar essa informação online, nem sequer vai ser uma preocupação imediata que a pessoa 

vai ter, não me perece. 

P3: eu acho que um dos erros que não podemos correr é querer que esta ferramenta 

represente mais do que quilo que ela efetivamente é e a informação que tem. Acho que nós 

temos que estar preparados por exemplo para o facto de que a informação que eventualmente 

em determinado momento lá está depositada, representar uma parte muito reduzida por 

exemplo de um universo, fruto de 1 conjunto de circunstancias, e não podemos estar a partir do 

princípio que a informação que lá está vai ser representativa de um universo e que poderemos 

tirar conclusões, e por tanto teremos que ser muito objetivos, do meu ponto de vista, na 

informação que proporcionamos às pessoas é aquilo que está lá sem tirarmos conclusões. Por 

tanto eu acho que há fundamentalmente 2 eixos de acesso à informação 1 por tecnologia outro 

por instituição. Se eu entrar por tecnologia se calhar quero saber relativamente aquela 

tecnologia, por exemplo videoconferência, como é que está a utilização da tecnologia 

videoconferência nas instituições que depositaram dados na nossa base de dados. Saber por 

instituição. Se calhar interessa-me saber qual a evolução que ao longo do tempo essa 

utilização, por exemplo teve. Se calhar numa 1ª fase só estou interessado em saber “deixa ver 

como é que está, a fotografia atual do estado de utilização da tecnologia x, nas instituições 

representadas na base de dados?”…depois “Deixa cá ver como é que isto evoluiu ao longo do 

tempo’, estou a imaginar que tiver um botão em que carregue e me dê essa 3ª dimensão, pode 

ser muito interessante, se calhar até uma coisa que ligue e desligue com relativa simplicidade, 

acrescente e desacrescente à infomação que estou a ver. Outro subcritério ligado á 1ª análise 

por tecnologia é: para que é que esta tecnologia está a ser usada? e outra que eventualmente 

também pode fazer sentido do ponto de vista de formação, que formação por exemplo está a 

ser neste momento oferecida … para aquela tecnologia em particular. Outra dimensão de 

análise é começar por instituição, relativamente a determinada instituição estou curioso para 

saber como é que instituição x quais são as tecnologias são reportadas como sendo utilizadas 

naquela instituição, eventualmente quem é que usa aquelas tecnologias naquela instituição, 

para que é que se usam as tecnologia naquela instituição, e que formação é dada naquela 

instituição. E eventualmente ter mais uma vez o botãozinho de evolução ao longo do tempo 

disponível ali ao lado, que eu possa ligar e desligar e que me permita perceber como é que tem 

sido a evolução nos últimos anos, 2 ou 6 anos, o que estiver disponível, e que me permita 

perceber como é que as coisas estão a evoluir: se estabilizaram, se estão a crescer muito. Eu 

diria que se calhar de uma forma simplificada este corresponde aquilo que será a esmagadora 
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maioria das tipologias de interesse. Haverá outras naturalmente, mas se calhar se nós nos 

conseguíssemos centrar em meia dúzia de coisa bem objetivas, até para depois passar isto à 

empresa que vai fazer a ferramenta, acho que era uma atitude realista. 

MP: mais alguém quer comentar esta questão. A próxima questão é sobre as atividades que 

gostariam de realizar na ferramenta. Quem ainda não comentou, quer acrescentar alguma 

informação opinião. 

P4: também já foi referido, mas a questão da exportação, a combinação de qualquer uma 

daquelas atividades comparativas de análise mais fina, etc, em profundidade ou o que for, 

qualquer uma dela permitir ser exportada para formatos quer de impressão, quer formatos de 

tratamento estatístico noutras ferramentas. 

MP: Quando fala em exportação é dos dados ou da visualização? 

P4: do resultado da visualização. Embora os dados em bruto, mas quando entramos já num 

nível de comparação, aí é desse resultado. Quer dizer, exportar os dados todos em bruto, aí se 

vê pode ser interessante para alguns, mas do ponto de vista da ferramenta não é interessante, 

porque é dizer ‘tomem lá e agora façam vocês e escusam de vir cá ao TRACER’ do ponto de 

vista de sustentabilidade da ferramenta é uma questão quase de sobrevivência da ferramenta. 

Porque se permitirmos ‘vão lá á base de dados’…tem que haver um certo limite, já com alguma 

filtragem, não os dados todos mas com alguma filtragem ou com o cruzamento entre 2 

instituições ou do tempo, seja o que for, mas em formato que permita depois tratamentos… 

P7: pois a base de dados toda não, mas alguma parte. 

P4: as partes sim. Desde formatos de impressão, até… Para lá dessas atividades relacionadas 

meramente com os dados e seu tratamento ou utilização posterior, há toda a camada de 

funcionalidades de partilha que se ligam com as funcionalidades da web e da web2.0, em 

termos de partilha, share, do que for…para poder difundirmos os resultados. Aí e impo que o 

próprio formato permite que u possa partilhar, que seja partilhada 1 imagem que resultou de 

uma análise qualquer que eu fiz no site e resultou num gráfico que eu quer partilhar, e essa 

imagem vai para o facebook, ou outro lado qualquer. Seria importante para ao sucesso da 

ferramenta. 

P6:eu queria ainda acrescentar que estes dados que são exportados não sei até que ponto não 

teriam interesse também, não serem para todas estas valências que  fomos falando de que 

tecnologias se usam, onde, etc. Mas também permitam por exemplo um investigador que 

resolva pegar na ferramenta, caracterizar os nossos projetos de estudo, não caracterizá-los ao 

nível…ou melhor de forma individualizada, mas poder exportar dados qualquer coisa do tipo x 

instituições de ensino universitário, x de ensino politécnico, se distribuem desta forma a nível 

nacional, etc. isso talvez pudesse ter interesse para alguns trabalhos, não para todos 
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obviamente. Estou apensar naquilo que eu faço, que às vezes tem interesse não só num 

trabalho de investigação mais aprofundado em que temos que ter um referencial que 

caracterize as investigações que estão efetivamente em análise. Como também nos vai poder 

ajudar quando se nós tivermos 50 instituições em que 25 não têm aquele campo atualizado, ou 

que são excluídos por não terem dados em relação a uma determinada questão. Nós podemos 

saber que não estamos a operar sobre as 50, mas das 25 que afinal 40% são do ensino 

universitário e apenas 10% é que são do ensino politécnico, ou seja caracterizar exatamente 

que % de instituições mais assim ou mais assado é que estão a ser tidas em conta numa 

determinada abordagem. Por isso não se da só os dados ao nível daquilo que vamos recolher 

às instituições mas aquelas que estão efetivamente a ser tidas em conta para uma 

determinada análise. 

P9: ou nas quais é aplicável, porque há questões que deixam de ser aplicadas a partir de um 

momento em que a pessoa diz sim ou não. Há questões que á partida se podem eliminar. Eu 

estava a ouvir e a pensar também que nós vamos ter 2 bases de dados a alimentar esta 

ferramenta. Eu não sei como é que a articulação entre elas vai ser feita, espero que seja 

possível, mas estava a pensar que para mim enquanto utilizadora seria interessante cruzar os 

dados desse 3 tipos de destinatários com que estamos a trabalhar. Mas poder ver em 

simultâneo o que é que dirigentes, professores e alunos de uma determinada instituição estão 

a pensar sobre uma determinada questão que seja comum. Penso que seria interessante ter 

isso. Despois também, não sei se poderia ter interesse, ter sugestões de leitura da própria 

ferramenta, caminhos possíveis para ler, para explorar a própria ferramenta: caso a pessoa 

queira ter uma visão a cerca da política da instituição, selecionar a questão x, y e Z por 

exemplo. Se quiser ter uma visão das práticas, aí não sei se seria interessante ter sugestões, 

dicas de utilização que passasse por ter sugestões de leitura. 

P7: tentando responder ao RR aquela pergunta…de facto me fez lembrar de 1 discussão que 

tivemos logo numa das 1ªas reuniões do TRACER sobre essa dimensão da sustentabilidade. A 

pergunta que fizeste agora fez-me lembrar que é muito importante e relevante. Ninguém 

gostaria de fazer um TRACER que acabasse imediatamente ou pouco tempo depois que o 

projeto e o dinheiro da FCT acabou. Na realidade, alimentar o TRACER, que é um monstro, um 

buraco negro, a solicitar informações, e se concretizarmos isso do jeito que queremos ou o 

melhor possível, quanto + sofisticado + esse buraco negro vai necessitar de alimentar-se de 

informações. Essa alimentação de informação tem custos diretos, financeiros e custos indiretos 

de tempo, esforço, etc. Nós precisamos,… agora só relembrando que nós comentamos nessa 

reunião do TRACER pensar num modelo de negócio, não quer dizer exatamente de lucros, ou 

modelo de negócio académico, ou desse tipo, que garanta essa alimentação. Quase que estou 

repetindo, mas é muito importante essa dimensão para que a gente garanta a sustentabilidade 

da ferramenta. Ela só vai ser uma ferramenta relevante quando tiver anos de ser utilizada e as 

pessoas puderem ter um grau de confiança: ‘Ah aquela informação, vai lá no TRACER, o 
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TRACER tem, eles estão lá sempre bem atualizados’. Ou seja, na hora que correr esta fama, 

este boato de que nós temos uma base que é atualizável, que auto se atualiza de acordo com 

sistemas de bonos, créditos e etc, a ferramenta começa a nadar por si só, no sentido de 

sustentabilidade da informação.  

À pergunta direta ‘o que é q eu estava disposto a dar? Do meu tempo e tal, do ponto de vista 

institucional, se fosse 1 coisa muito pontual, tipo 1 questionário que eu responda as coisas e 

isso é feita de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, e é-me solicitado diretamente enquanto 

docente da casa ou investigador que tem tantos mestrandos, informações muito precisas e 

essas informações vão para o clube, e alimenta o TRACER, eu acho que sim. Se isso fosse 

exigido por exemplo para algum esforço semanal, quinzenal…ah esqueçam… 

P6: Eu acho que de 2 em 2meses é muita coisa. 

P2: se querem a minha opinião sincera eu acho que a única maneira desta ferramenta ter 

sustentabilidade a médio ou longo prazo é envolver as unidades em cada uma das 

universidades, que de alguma forma têm a seu cargo a gestão da utilização das tecnologias e 

fazer talvez uma… 

P6: o problema é que na maior parte das instituições isso não existe. Isto que nós temos qui 

em Aveiro eu diria que 80% não existe. 

P2: o prof. FR de certeza que sabe responder a essa questão. A mim parece-me que se isso 

fosse um serviço e uma incumbência que rodasse por várias universidades, anualmente ou 

bianualmente…não faço ideia, cada 1 dessas universidades tivesse a responsabilidade de 

pedir as outras universidades esses dados e depois de alguma forma tentasse fazer em 

relatório daquilo que fosse quase um anuário, ou desse género, eu não estou a ver outra 

maneira de isto ter sustentabilidade sem colocar as pessoas com responsabilidade a esse nível 

nas instituições colocar-lhes responsabilidades de uma forma solidária…porque senão vamos 

ter dados agora para esta 1ª iteração, depois para uma 2ª iteração, o projeto acaba em 2014, e 

depois disso não sei sinceramente. 

P1: é curioso que esse formato quase que se assemelha com um estilo observatório. 

P2: pois uma coisa do género, a integrar-se todas as unidades que são responsáveis pelas 

tecnologias etc, etc 

P4: eu acho que tem que ser independente, até porque se é um observatório, para os dados 

serem credíveis, se a gestão passa pelas universidades, há a suspeita de que ‘olha este ano 

foi a universidade pequena…e pronto, olha os dados são mais …. Acho que tem que ser 

independente, agora e difícil que num curto espaço que têm a sustentabilidade…os dados 

precisavam de ganhar aquela notoriedade que o FS estava a referir. Se ganhassem essa 

notoriedade as instituições estavam naturalmente motivadas porque sabiam que era um 
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referencial, nem que fosse para candidatos irem lá e verem como é que as instituições estão 

em temos tecnológicos, e na altura dos concursos ser mais um fator. Mas é preciso ganhar 

essa credibilidade, ou no tempo do projeto ou na forma de o projeto poder prosseguir, 

conseguir algum financiamento que permita mais algumas iterações para … 

P2: desculpa lá mas eu não tenho nada essa visão mafiosa que um observatório por incluir as 

universidades, que vai haverá ali deturpação de dados, sinceramente não tenho. 

P4: tu ás vezes vais à ANACOm e o que é q vês sempre, que se fala sempre da promiscuidade 

dos operadores, quem manda lá são os operadores…Quando está tudo bem: 

espetacular…Quando …..rapidamente 

P2: isso se são as próprias instituições a fornecer a informação… 

P4: mas o tratamento e as regras do jogo são ditadas por uma entidade com alguma 

independência e que inclusivamente dizia que o TRACER, apesar de estar vinculado a UA teria 

alguma independência da parte da universidade… 

P8: em termos de sustentabilidade, a forma como queres essa independência é cederes a 

gestão a uma entidade independente, tipo FCCN por exemplo? 

P4: não é ceder, é ter um corpo estável mesmo que esteja vínculo de alguma forma à UA, quer 

dizer é um acordo estável de pessoas …o facto de mudar de universidade para universidade, 

de rodar por universidade, implica que as pessoas que estão responsáveis mudam, os próprios 

métodos de recolha dos dados e sensibilização das universidades: ‘vá agora este ano somos 

nós enviem-nos os dados, preencham isto, etc’, naturalmente que vai haver ali subtilizas que 

mudam. Corre-se o risco que quendo se passa por uma determinada universidade não fazem o 

trabalho como deve ser, e não há dados naquele ano…vai ser algo muito difícil de gerir… 

P8: vais ter sempre esse ónus, se for sempre da gestão independente profissional da UA, 

imaginando que havia 1 sequência pós final do projeto…..se a UA ficar á frente vais ser 

atacado por todos os outros que estão atrás da UA… 

P4: depende…certo…tens indicadores que são de determinadas universidades ou de 

determinadas empresas… 

P8: e se a gestão fosse feita…voltando agora à história da FCCN, ou o ministério da ciência e 

tecnologia…esta informação não pode ser pedida por uma entidade supra-universitária? 

P6: é, eu acho que a única hipótese que tem é essa mesma. 

P2: tipo voltamos ao mesmo, são todas as universidades na mesma, era o que falava à 

bocadinho 
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MP: Eu compreendo o vosso interesse nesta discussão, mas isso poderia ficar para uma outra 

altura… 

P8: deixa-me só fazer um acrescente a esta questão. Eu fiz confusão como deves ter 

percebido entre a questão 2 e a 3, porque de facto elas não são muito diferentes, só tem uma 

palavra diferente. Mas é a questão dos estudantes que é algo que pode facilitar a 

sustentabilidade. O que e que nós vamos dar aos estudantes em troca de eles nos 

continuarem a alimentar a nossa ferramenta? E de que forma é que eles nos vão continuar a 

alimentar a ferramenta. Se é só via a ….do projeto, ou se e mais tarde. Porque os estudantes 

são partes interessadas, teoricamente, e podem ser uma parte fundamental na disseminação 

do TRACER através dos tais mecanismos da web social que alguém falava à pouco. Que tipo 

de informação é que eles podem tirar da ferramenta? Pergunto eu. Não como investigadores 

mas como estudantes. 

P7: acho muito interessante essa parte dos alunos serem… 

P4: é a informação sobre a qualidade das instituições, qualidade no sentido muito lato, das 

instituições. 1 estudante  que valoriza o parque tecnológico quer… 

P8: isso e para futuros estudantes? 

P4: sim, para futuros estudantes, são aqueles que são do 12º e que vão escolher, ou são 

aqueles que estão no mercado de trabalho e que até precisam de tirar o mestrado ou uma 

formação pós graduada qualquer. Ou até mesmo para os atuais, no sentido de poderem fazer 

um crachá a dizer ‘a minha universidade tem mais votos que a tua’…qualquer coisa desse 

género.. 

(risos) 

P8: isso é um bom merchandising para o TRACER, fazer T-shirts… 

P1: eu só queria acrescentar uma coisa em relação á questão3 (Enquanto potenciais 

utilizadores da ferramenta, que atividades gostariam de realizar?) uma coisa que eu gostaria de 

ver, ou uma atividade que eu gostaria de realizar, quando eu fizesse por exemplo, uma 

abordagem em relação UA e eu identificasse que houvesse uma falha em relação a um área a 

determinadas TC, eu gostaria que a ferramenta tivesse algum tipo de arquivo, acervo, de 

informação que eu pudesse consultar para tentar complementar essa informação. Não e bem 

um tutorial “how to completar essa falha” mas algumas diretrizes, sugestões sobre práticas que 

pudesse ser levantadas para poder completar essas falhas, e estou a pensar por exemplo em 

resultado de dissertações nesta área, de teses de doutoramento que fizéssemos na 

investigação sobre isso, sobre a implementação, sobre as estratégias de utilização de blended-

learning por exemplo, estou-me a lembrar de 2 ou 3 teses/dissertações que fizeram isso, e 

como resultados, resultados de artigos, quase resenhas que poderiam ser colocados aqui 
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como ferramenta como. Ok, há aqui uma necessidade, eu gostaria de implementar em algumas 

disciplinas uma estratégia de b-learning, como é que eu faço isso? E tenho aqui um acervo, até 

gerado pela própria comunidade, gerado não por um conjunto de pessoas que decidiu estudar 

a realidade que se lembraram de escrever tutoriais sobre a matéria, mas por resultados de 

investigação científica que já foi validada. 

P6: Numa lógica de FAQs? 

P1: Numa lógica de FAQs, mas numa lógica um bocadinho mais distante do que isso. 

P6: sim, mas em que a resposta é, ou a remissão para trabalhos científicos feitos… 

P1: a sugestão de…é matéria para ler: ‘gostava de saber um pouco mais sobre isto? Tem aqui 

um conjunto de artigos, dissertação, que poderá ler sobre o assunto…. Isto é uma coisa 

direcionada, se eu consigo identificar umas áreas chave, automaticamente tenho associado a 

essas áreas chave, os recursos… onde mete a informação associada daquele tema em 

particular. Porque senão, uma análise que 1 utilizador faça de por exemplo, o estado da sua 

instituição face à media geral do universo TRACER, ele retira conclusões sobre o 

posicionamento…agora não havendo indicações, percursos a tomar, mais indicações para 

melhorar o seu caso… 

P8: mas isso vai ao encontro da preocupação da AB, que é dar uma componente de apoio ao 

docente na própria ferramenta 

P6: ao docente, ao gestor, ou ao que for 

P8: pode ser através de um artigo ou alguém que se disponibilize só para dar informações: ‘eu 

desenvolvi uma estratégia utilizando um blog ‘ aqui têm o meu contacto, quem me quiser 

contactar… 

P1: mas aí entra a questão como eu valido que a tua sugestão tem validade? 

P2: como é que tu validas que a dissertação tem validade? 

P6: parte-se do pressuposto que se foi defendida e jurada… 

(confusão, todos falam ao mesmo tempo) 

P2: eu vejo isso muito fácil de implementar. Quase todas as universidades agora têm 

repositórios, com essa meta informação com tags que sejam mais ou menos precisas é fácil 

apresentar uma lista de recursos de investigação associada aquelas tags. 

P6: não tem que ser selecionada uma a uma por nós 

P2: não, acho que até devia ser de todas as universidades 
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P6: exatamente 

P1: eu gostaria de ver se há essa possibilidade….ver não…existe essa possibilidade. As 

universidades têm os arquivos de todo o material e recursos publicados, eu gostava depois de 

fazer por exemplo o ranking daqueles que são mais consultados, vistos, lidos, e perceber como 

é que a comunidade reage a isso… 

P4: isso tens sobre os recursos no TRACER, não os recursos fora do TRACER… 

P1: sobre os recursos que são consultados a partir do TRACER 

P4: isso aí como é que controlas isso? Não tens hipóteses a não ser que as instituições 

tenham esses dados. 

P8: controlas por uma valorização se quiser. Se quiseres uma valorização de 0 a 5 na 

ferramenta ou uma fração mais qualitativa pode ser possível perfeitamente… 

P1: ou seja, ok quem leu isto ‘achou isto interessante?’, sim 5estrelas, 4 estrelas. E tem noção 

tb … 

P8: tipo booking em que tu podes fazer uma avaliação por exemplo… 

P7: Vou ter que sair porque tenho uma reunião… 

P4: só para dizer da questão que o P8 fala do feedbak informal, isso pode ser resolvido através 

dos comentários, embora tenhamos discutido como é que integrávamos isso…e por questões 

de gestão decidiu-se que existem comentários mas fora da plataforma TRACER, faz-se um 

share no facebook e comenta-se lá. 

P8: mas pode ser dentro da tal página de FAQs, pode haver a tal ramificação ao Facebook..por 

exemplo 

MP: Uma vez que vocês estão a entrar em algumas questões que vamos falar a seguir. Vamos 

ver alguns exemplos de VI, e peço a cada um de vocês que comentem e opinem sobre as 

vantagens ou desvantagens dessa solução integrar a ferramenta TRACER. A 1ª solução é a 

seleção de variáveis mostrada através das ferramentas “Adults with Collega degrees” e “U-

Map”, consideram que a TRACER poderá conter alguma destas soluções, ou soluções 

semelhantes a estas, ou outras? 

P5: penso que o U-Map tem resposta aquilo que a AB disse à pouco sobre as instituições… do 

universo todo no fundo estamos a falar de quem? Isso pode ser um aspeto importante, senão 

vemos só índices, percentais, etc, e não se sabe muito bem, podem estar a referir-se a zonas 

do universo bastante diferentes, esse pode ser um aspeto muito importante. 
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MP: no “Adults with Collega degrees” quando se seleciona uma variável, mostra-nos o universo 

total. E no U-Map  quando selecionamos mostra-nos cada um destes sunburst flowers que 

representa 1 instituição.  

P8: eu não estou a perceber o que significa cada cor! 

MP: Cada cor representa uma dimensão. 

P6: eu acho que essa forma de representar é muito pouco feliz, precisamente pelo que 

estamos a assistir aqui. O que é aquela cor? É verde? O que é o verde…? 

P8: e uma dá mais informação do que a outra….eu odeio este a começar porqu não percebo 

nada! 

P6: eu acho que esta valência geográfica (“Adults with Collega degrees”) não deve ser de todo 

de descartar. Há diferenças geográficas que têm implicações ao nível daquilo que se faz ao 

nível das diversas instituições E tem que ser uma coisa muito mais assim, passar lá com o rato 

e ver logo o que a gente faz… 

P5: mas o facto de indicar o sub-universo que estamos a falar. Mas esta parte das cores 

também já andei lá e houve coisas que não percebi bem… 

P8: é qua não tens só perspetiva geográfica, deve ser mais uma coisa que se pode ou não 

considerar. 

P2: para ser muito objetivo para responder á pergunta que está agora no power point. A 

seleção de variáveis é fundamental. Qual o método? Acho que é muito difícil responder sem ter 

uma estrutura global da arquitetura da informação. Agora eu vejo vantagens em qualquer um 

deles, sem ter ideia do grau de profundidade a que vai chegar o TRACER, em termos de 

critérios, subcritérios, etc, etc…sem ter essa perspetiva muito próxima de qual vai ser a 

arquitetura de informação. É-me difícil dizer que um método é melhor que outro. Depende 

muito da granularidade da apresentação da informação. Do meu ponto de vista há 1 questão 

que eu não sei se este permite a interação cumulativa com variáveis: se escolher a variável n e 

a meio escolher outra qualquer, se quilo permite isso ou não…pareceu-me que a U-Map 

permitia essa iteração cumulativa, ir vendo os dados a mudar em função da seleção de 

variáveis de forma cumulativa. 

P8: uma pequena questão em relação á questão geográfica e ao nosso caso concreto de 

Portugal. A nossa situação geográfica é muito localizada no Portugal e se nós temos um valor 

quantitativo ficamos muito virados para o litoral e muito pouco para o interior, por causado nº de 

instituições que há no litoral …é preciso ter algum cuidado com a questão geográfica. 

P6: não, isso é uma variável que pode ser tida em conta ou não. 
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P8: se fores ao Google analytics ver o valor por exemplo de acesso a uma determinada página, 

percebes que aquilo é muito localizado no litoral porque há mais instituições, mais população, 

mais…percebes? 

P3: mas neste caso a realidade é o que é e não a podemos alterar 

P1: exatamente 

P8: se nós temos 20 ou 30 universidades em Lisboa, Lisboa vai estar sempre cor de laranja 

choque…se for o máximo for esta cor, na visualização  Lisboa terá sempre uma cor muito forte 

P1: mas se olhamos para esse laranja choque, se olharmos para Aveiro ou Coimbra na 

comparação sobre a necessidade/vs/a utilização de determinada ferramenta esse laranja 

choque nada… 

PA: ou é a média das universidades, não necessariamente o acumulado 

P1: estava a dizer densidade e de repente vês que não representa qualidade 

P8: representa quantidade e não qualidade 

P1: exato quantidade 

P3: esta visualização como orientação geográfica pode ter um efeito interessante por suscitar o 

interesse das instituição a estarem representadas no TRACER ‘é pá é uma ferramenta que não 

tem nada de Portalegre, temos que pro lá alguma coisa, porque quando a malta vai aquilo 

aparece o mapa de Portugal e Portalegre aparece sempre apagado!’. Isto pode suscitar o 

interesse das instituições a participar, porque há ali uma leitura muito rápida de ali naquele sítio 

há alguma coisa ou não. Eu acho que isto devia ser valorizado. 

P6: por exemplo, poder escolher blogs e poder ter uma representação do mapa nacional de 

onde/quais é que são os Politécnicos e universidades que usam blogs, isto em termos técnicos 

se calhar, em Lisboa podem existir 90…se calhar a exagerar, e na zona interior só há 1, mas 

também só há 1 universidade como Portalegre…mas o que interessa é que está distribuído de 

acordo com as universidades que existem ou não. 

P5: mas o dado que s mostra pode ser ponderado à densidade. 

P8: se for ponderado já serve de alguma coisa 

P6: pois, mas estou a pensar que utilizador é que deve decidir isso tudo, de acordo com o seu 

próprio perfil que é diferente daquilo que os gestores querem, ou um aluno quer, é diferente. E 

se calhar isso é interessante para o gerente, mas não para o aluno que não precisa de saber 

ou comparar essas coisas todas. 
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P4: acho que a VI geográfica deve ser vista como uma das formas, a forma a partir do qual se 

fazem todas as visualizações, porque há dados em que faz sentido ser geográfico. Se 

quisermos representar várias coisas, o mapa já não serve. Depois temos que colocar bolas de 

diferentes cores, etc, etc…acho que há um problema neste, que é o facto que a visualização 

está para 2º plano/vs a seleção das variáveis, e por acaso está ali uma coisinha em rodapé que 

por acaso mostra um gráfico que é ilegível. 

MP: mas depois da seleção, podemos ver esses gráficos maiores. 

P2: Pois isto é uma falha deste 

P1: é que tens que ter mais um passo para poder ver 

P4: eu acho que estes gráficos são extremamente opacos, e um gráfico ou se lê logo, ou não 

se lê. Se é preciso uma legenda, se é preciso andar com o rato por cima, acho que não faz 

sentido. Como o LP dizia, a forma de seleção e acumulação de variáveis é interessante, mas 

teria que ser uma coisa mais discreta, se calhar ocupa ali muito espaço, e eventualmente não 

podemos por todas as variáveis lá para escolher. Tem que haver etapas, eu faço uma escolha 

antes que tem a ver com uma determinada dimensão que estou a avaliar e dentro dessa um 

conjunto de variáveis. Vou para outra dimensão e tenho um conjunto de variáveis, mas não 

sermos demasiado extensos senão torna-se difícil ligar e desligar certas variáveis. E depois 

tem que ter a forma de representação que seja imediata, algumas será por mapas, outras por 

gráficos de colunas, outras será por visualizações mais elaboradas. 

MP: eu quero relembrar que estes são meros exemplos. 

P3: Eu tenho sérias dúvidas que tenha interesse, por exemplo, mostrar agregados de 

localização geográfica. Eu acho interessante ter esta possibilidade para perceber que no país 

como é que as coisas são, mas se calhar não agregados por localização geográfica. Se calhar 

interessava-me em cima de Lisboa ter uma serie de caixinhas, cada uma representa as várias 

universidades, que têm dados, e se calhar cada uma delas estar mais azul, ou amarela, ou 

verde, ou mais preta consoante, e depois eu marco com o clicar naquela universidade e ter 

acesso ao detalhe daquela universidade. O agregado por localização geográfica, que eu não 

vejo interesse, não vejo qual o interesse. 

P6: pode ter interesse. Uma coisa que ainda não discutimos é: quando acedemos à 

ferramenta, o que é que nós a nível gráfico ou seja do que for, vamos ter que nos vai 

impelir/levar a ter curiosidade a explorar mais a ferramenta? Será que vamos ter que decidir: 

vamos apresentar esta informação para que as pessoas aprofundem, ou a 1ª imagem vai ser 

de uma quantidade enorme de caixas, apliques para depois ver a informação? O que é que nós 

vamos encontrar quando acedemos á ferramenta? 
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P4: podemos ter uma homepage que nos dá uma síntese, nós vimos aquele exemplo de 

http://www.conheceracrise.com/, tem logo um conjunto de exemplos de gráficos. 

P6: Eu por acaso achei aquilo demasiada informação, demasiado dispersa, e se calhar nós 

temos interesse em selecionar algumas vertentes. 

P4: exatamente, termos algumas vertentes nas quais clicamos e a partir daí estamos a 

personalizar. Se calhar ter um exemplo para cada dimensão e a partir daí entrarmos e 

explorarmos. 

P1: e isso pode até ser aleatório, ou seja, chegamos lá 3 ou 4  

P2: tipo um trigger 

P1: 3 ou 4 variáveis diferentes, curiosidades, tópicos 

AB: mas não pode ser tão aleatório…quando muito, ser seccionado 

PA: é como uma página inicial do jornal, tem umas coisas que são escolhidas pelo editor, 

outras pelos mais vistos, outras aleatórias 

P6: mas há todo um conjunto de hipóteses possíveis que são definidas previamente, é disso 

que estou a falar. 

P4: sim, tem a ver com o marketing da coisa. Têm q estar lá gráficos que interessam às 

pessoas e que as levam a interagir. Se há 1 que é polémico, que mostre que a UA é a melhor 

de longe versus outra qualquer, num aspeto tipicamente que não seja pensado que seja assim, 

aí sim 

P1: seria muito arriscado fazermos isso 

P4: está bem, estava a dar 1 exemplo mas poderia ser ao contrário. É obvio que alguma coisa 

polémica convém estar lá, até para ‘espera lá, isto não é o que estávamos à espera’…tem que 

ver mesmo, e um instrumento de venda da própria plataforma. 

MP: próxima questão é sobre a linha temporal dos dados, estamos numa fase em que não 

sabemos se a ferramenta vai ser alimentada ou não, mas temos esse objetivo com a 

ferramenta, por tanto gostaria de saber o que vocês pensam sobre esta linha do tempo na 

ferramenta. Qual a utilidade e se deve ser feita no TRACER, de uma das formas demonstradas 

com os exemplos? 

DC: A recolha está a ser feita por ano letivo e as propostas de exemplos estão por ano civil. 

P3: isso não é muito relevante 
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P1: não... Se calhar toda a gente concorda que é de implementar e depois a forma como é que 

de quando a quando, aí pode-se entrar numa solução de double slider, eu quero ir daqui até 

aqui… Não temos dados para isso, mas isso agora …. 

P3: e os dados são os dados do ano tal. 

P1: mas a questão também agora do que está a ser contratualizado, a temporalidade dos 

dados, depois já está contratualizado e podemos fazer a implementação dos dados.  

P5: eu penso que até essa questão temporal pode ser uma das mais valias da ferramenta, 

exatamente para ver a evolução. Apesar de haver todos aqueles desafios da sustentabilidade. 

Mas ter isto e ao fim de 3 ou 4 anos a gente ver tendências, de facto isso tem um valor muito 

maior do que estar a ver ano a ano. 

P4: Numa lógica de períodos que estamos a falar.  

MP: Já têm falado muito sobre a apresentação dos dados, algumas ferramentas incidem sobre 

detalhes descritivos sobre os dados… 

P8: Aquele texto associado acho muito interessante, mas acho muito difícil de estar, se 

percebo aquilo é uma análise qualitativa aos dados que ali estão…seria o ideal 

P6: Acho que ao longo do projeto vamos ter que produzir relatórios, e nessa perspetiva sim. Eu 

acho que á posteriori podemos estar a enviesar um bocadinho as leituras que podem ser feitas 

pelos utilizadores. Que sejam relatórios  de forma concertada que até se podem disponibilizar 

por partes de vez em quando, quase numa logica de espicaçar, ou que as pessoas lá voltem, 

etc, é uma coisa. Agora apresentar sistematicamente análise qualitativa/quantitativa dos dados 

que seja, para as várias combinatórias que as pessoas podem escolher é quase impossível, 

para nós pode ser muito óbvio cruzar variável x com variável y, e para 60% dos utilizadores 

não quererem aquelas… 

P4: Mas quem é que faz essas análises qualitativas? 

96: pois a questão é essa não é! É que depois não podemos pensar em todas as combinatórias 

possíveis e imaginárias… 

(confusão, todos falam em simultâneo) 

P4: mesmo que se pensasse, é a responsabilidade de dizer que aquilo deve ser lido assim… 

P8: mas há uma coisa que eu queria questionar: a possibilidade de haver informação 

associada, por exemplo, wikis nas universidades portuguesas. Haver a possibilidade de o 

utilizador aceder a um conjunto de recursos sobre wikis, não de wikis especificas, mas de onde 

pode criar uma wiki, como pode fazer uma wiki, o que pode fazer com uma wiki, …mas tb ter aí 
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outros recursos disponíveis, ter as diversas wikis disponíveis, um conceito de 

informação…mais informação, para além de… 

P1: eu pessoalmente sou mais apologista de uma solução desta simplista direta, porque no 

fundo no fundo o que está ali indicado são todos os indicadores e dimensões e valores 

quantitativos gerados a partir do questionário que foi distribuído. Tudo o que está ali 

representado, não temos (projeto TRACER) que ter trabalho adicional de reflexão sobre a 

informação. Análise á posteriori de qualquer tipo de qualitativo sobre os dados recolhidos, 

poderão e vão gerar relatórios que poderão ser disponibilizados por quem vai á ferramenta. 

Agora, associar diretamente a cada um deles? Acho que é implicar um maior envolvimento e 

dedicação das pessoas envolvidas no TRACER, e não sei se trará alguma mais valia para a 

ferramenta do TRACER, porque a maioria das pessoas vão procurar esta componente direta 

de relacionar variáveis, e não propriamente o que a equipa achou sobre todos os dados 

recolhidos…não sei. 

P4: até porque essa dimensão do relatório não estão previstos no projeto… 

P6: pois referia-me aos relatórios formais 

MP: mas estávamos a falar especificamente dos dados recolhidos através do survey, agora 

qual o nível de detalhe? 

P3: embora este exemplo seja enganador (Adult with college degrees), porque ainda não vai 

haver informação para este nível de representação…. 

MP:estive adetalhar… 

P3: tenho dificuldade em dar uma resposta, depende do concreto da solução que vamos 

adotar, diria que se a informação está lá, faz sentido mais cedo ou mais tarde disponibilizá-la, 

senão também não faz sentido recolhê-la….mas não consigo dizer mais do que isto. Se a 

informação está na base de dados, ela tem algures na ferramenta ela tem que estar 

disponibilizada…agora se agora é tudo ao molho e fé em deus, se podemos ter acesso a tudo 

em algum momento se calhar não 

P9: quando fomos ao seminário do U-Map, aqui na UA, uma das questões sensíveis 

levantadas pelas instituições foi o facto de não haver informação que contextualizasse aquela 

informação, os dados eram apenas percentagens e mais nada. As próprias instituições sentiam 

a necessidade de haver um bocadinho mais de informação para além da %apresentada lá, 

penso que a questão tem que ver com um bilhete de identidade enquadrador da própria 

instituição. Isto não é um sim nem um não, é apenas uma informação complementar, apenas 

que isto foi uma opinião de possivelmente alguns dos respondentes à nossa fase1 do survey. 

Pelo menos nesta fase de inquirição as instituições têm oportunidade de explicar um pouco 

mais de informação que estão a dar, de 2 formas: 1 quando se pronunciam sobre os objetivos 
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da instituição a dois anos, uma questão para os dirigentes, é poderem explicar um pouco mais, 

o que tenho vindo a reparar…algumas instituições não têm determinada ferramenta a 

funcionar, vamos imaginar cursos totalmente online, mas têm planos de vir a implementar, por 

isso aquele ‘não’ não é um não, mas é um ‘não ainda’. As instituições têm possibilidade de dar 

informação complementar, e também numa última fase do survey………a Universidade dos 

Açores por exemplo, não tem ainda a funcionar os seus cursos online, mas estão a trabalhar 

nesse sentido… 

P6: mas já estavam a fazer isso desde 2003 (risos) 

P5…pois, era isso que eu estava a pensar  

P9: pois isso agora é que eu não sei 

P5: isso abre a porta a um tipo de questões que é muito frequente, que é ‘estamos a preparar’, 

a pessoa não quer dizer que não tem e por isso diz que estão a preparar. 

P3: wishful thinking 

P6: é verdade 

P5: de facto a pessoa ou tem ou não tem, acabou ou não acabou, fez ou não fez 

P1: as pessoas podem por isso… aí a exposição é maior. O wishful thinking aqui é 

exposição…dizer que estão a pensar nisso, e de repente na ferramenta, estão a pensar nisso á 

3 anos… 

P6:mas se estivermos a comparar os dados relativos a 3 instituições como é que nós 

representamos isso do ‘estamos a fazer’ 

P1: possivelmente, se ‘estamos a fazer’, é porque não está feito, tem zero 

P6:pois, não tem, não se representa. 

P1:ou tem um asteristo 

P8:não aplicável 

P5:o que está aqui em causa e o que queremos ter. Se interpretei bem, podemos por um lado 

estar a ver como ponto de partida uma instituição particular, ou o grupo de instituições, e aí 

escolho uma variável qualquer, e posso estar a ver na instituição ou no agregado, escolher 

uma variável ou cruzá-la com outras. Ver lá ao longo do tempo, ver nesta como é que se 

relaciona com outras, ver nos blogs, mas ver no mesmo período outro fator qualquer. O 

pessoal da datamining usa uma coisa que é o cubo, que no fundo é uma tabela com 3D, que 

põe uma dimensão a cada eixo e fazem isso rodar…no fundo o que está em causa é se eu 
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quiser só cruzar 2 variáveis, porque se calhar é o máximo que se vai querer fazer, porque 

senão começam a ficar nozes muito elaborados…mas se é a nível institucional ou a nível 

agregado e depois a partir do momento que se expõe uma variável, que outra variável que se 

pode cruzar 

P3:a 3ªdimensão será sempre o tempo 

P6:ou o espaço 

P5:mas o tempo é interessante. Aliás isto das 3D já á muitos anos apareceu um eixo de calculo 

com 3D e aquilo era intragável, porque ou e uma variável muito fácil e percetível, ou então 

quando a gente começa a jogar com outra variável fica mito complicado 

P3:a interpretação é complicada 

P5:eu diria que no geral duas, prevendo uma ou duas variáveis prevendo sempre o tempo, 

seria interessante. 1 ou 2 que de facto fossem muito percetíveis, exemplo ver a variável A e B 

ao longo do tempo e nessa dimensão fazer a comparação no ano seguinte, e no outro ano.  

MP:vamos avançar para Q7 (Diferentes métodos de visualização dos dados), os difs metods de 

visualização que as ferramentas pode permitir… 

P6:isso é o que o FR disse, devemos ter uma visualização de base e possibilitar mais uns 

quantos ao utilizador 

MP:concordam todos que de deve fornecer mais do que um método de visualização 

P4:sim 

MP:OK. Para ilustrar o que vocês estão a dizer…esta ferramenta é muito completa, permite ao 

utilizador ver o detalhe dos dados e o conjuntos alargado dos 

dados… 

P3:aquela ferramenta do lado esquerdo em cima  pode ser mt 

interessante para mostrar a situação de utilização de uma 

determinada ferramenta nas instituições. Exemplo: blogs, aparece um grande quadrado verde 

da UA, porque de acordo comos dados da ferramenta 45% dos blogs que se usam no ES são 

da UA, e depois aparece a Universidade da Madeira com um quadradinho muito pequenino ali 

em baixo….pode ser muito útil para isso, é muito rápida para ver quem são os grandes 

utilizadores. 

MP:vêm vantagens em isto acontecer no TRACER 

P8:em poder optar pela forma de visualização 
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MP:sim 

P4:até porque aquele método retilíneo de representação permite-te  ter por grupos, o quadrado 

é verde, mas dentro do verde há muita coisa. Por exemplo podem ser as ferramentas, as 

ferramentas web2.0  e depois dentro desse tínhamos um peso grande dos blogs 

P8:até se poder clicar nesses quadrados e obter outros resultados. 

P3:o que é muito interessante porque dá logo essa informação, mas dá logo também uma 

indicação relativa sobre como as coisas são. Eu gosto desse tipo de representação 

PA: mas muito na lógica comparativa, ter várias instituições e comparar o peso de cada uma 

delas. 

AB:se calhar até dentro da mesma instituição dá para comparar várias ferramentas, não tem 

que ser de instituição para instituição, cada cor pode ser uma ferramenta 

PA:aí podemos deixar a comparação entre universidades e comparamos uma ferramenta 

contra as outras, depois quando entramos dentro dessa ferramenta é nos usos que se faz 

dessa ferramenta… 

P8: em termos de perfis, áreas cientificas … 

P4:se conseguirmos ir entrando em níveis de profundidade é interessante 

P6: desgraçados dos que vão criar a ferramenta 

P4:a visualização é sempre a mesma 

P2:desgraçado de quem tem que por lá os dados 

P4:a partir daquela visualização cobria uma serie delas…e é mais flexível do que um mapa, 

que pode ser interessante mas vai representar apenas 1 resposta eventualmente. 

P3:mas mapa quê? 

P4:mapa de Portugal com as bolinhas 

P3:mas eu continuo a achar que o mapa de Portugal como coisa de entrada pode ter uma serie 

de interesses muito curiosos. Por exemplo, estava a pensar nisso uma das coisas que parecia 

interessante é que isso se pudesse ser utilizado até como uma forma de 

interesses/necessidade de as instituições terem os dados representados. O serem ali 

representados numa imagem inicial 

P4:dá rivalidade 
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P3:exatamente…eu até me estava a lembrar é que esse mapa inicial podia ter uma bolinha ou 

coisa qualquer por instituição, e essa bolinha ter até uma cor diferente consoante a quantidade 

de dados que a instituição submeteu. Uma instituição que não tenha os dados completos, está 

a preto. Uma instituição que tenha os dados completos, está a verde, outra a amarelo… 

qualquer coisa que crie uma exposição publica da adesão da instituição à ferramenta. Acho 

que podia ser interessante…passa o ratinho por cima da bolinha da UA, tem os dados sobre a 

UA, depois pode trabalhar não sei o quê… 

MP:Sobre a comparação de dados, algumas ferramentas permitem ao utilizador selecionar se 

quer ou não fazer a comparação. No “university autonomy” ele não permite a comparação de 

país lado a lado, mas permite uma comparação global. A ferramenta do U-Map permite a 

comparação direta com um conjunto de 3 instituições. O ‘Adult with collegde degrees’ permite 

ativar ou não a comparação. Para a ferra temos falado muito da comparação e da sensibilidade 

de o fazer entre instituições, talvez apenas a comparação global, ou o espicaçar de espirito 

competitivo 

P6:até a comparação por médias 

P1:atenção que o que FR disse, não é espirito competitivo a dizer ‘eu sou melhor que tu’ mas 

dizer ‘eu tenho mais preenchido do que tu’ 

P4:mas nós falamos de ter comparação, mas não entre 2 instituições, só entre todos 

P2:com a média…a comparação direta é muito complicada, basta ver a reação das 

universidades aos ranking 

P3:mas acho que nós temos que fugir do ranking 

P2:pois 

P3:quanto muito mostramos a informação que temos e as pessoas tiram a conclusão que 

quiserem 

P2:mas está a falar de comparação direta, Comparar Aveiro com o Porto? 

P1:não não não 

P3:mas nós não vamos ter o mapa geral que mostre o todo? 

P4:No formato retangular estavam as universidades todas lá, para comparação. 

P3:a comparação de todos 

P4:todos com o detalhe de cada um 

P6:pois não é 2-2 
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P3:com a base dos dados a pessoa depois faz o que quiser. A pessoa depois só está focada 

naquilo que lhe interessa. 

MP:uma solução de comparação optativa está fora de questão? 

P4:uma solução em que estamos a ver todas  

P1:1para 1 não 

P6:pelo todo para 1 

P8:por exemplo selecionar o distrito de Lisboa? 

P1:não, isso foi um dos problemas levantado pelo U-Map 

P8:eu sei…mas tens noção que é isso que dá sumo à coisa 

P1:mas aí se fizermos uma análise por várias porções, não vais comparar Lisboa com Évora 

P8:tu estás a comparar aquele que utiliza mais os blogs, e não a melhor universidade. Podes 

filtrar aquilo que estás a dar a hipótese de comparação 

P1:A comparação com princípio não é bem vista por parte das pessoas que poderão utilizar o 

TRACER. O U-Map é um exemplo disse, é uma questão levantada vezes e vezes sem conta, 

algumas pessoas nem põem em questão os seus dados, porque não querem ser comparadas. 

Acho que nem sequer devíamos estar a dar essa hipótese de ir por um campo que sabemos 

que está minado. 

P6:eu concordo contigo, mas não colocaria de lado uma subdivisão de um todo, que não é 

comparável  com um outro todo, mas com um outro todo subsistema de ensino. Podemos ter 

um todo que é só universidades, ou podemos ter um todo que não são comparáveis entre si, é 

só ensino Politécnico. 

P1:ou áreas científicas 

P6:estamos sempre a funcionar com os todos…e que 

P3:isso parece-me uma excelente sugestão de AB. Esta sugestão politécnico/universidades e 

áreas cientificas é muito interessante e permite resolver o problema da diversidade dentro das 

grandes universidades, que não vão querer ser vistas como um todo, mas faculdade a 

faculdade 

P1: aí não tocamos no problema da comparação 1a1 

P3: todas as faculdades de letra do país, faculdades de ciência e tecnologia do país. 

P4: áreas cientificas não faculdades 
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P6:associar instituições a áreas cientificas 

P4: temos essa associação de forma estanque, não temos! A UA é de que área? A maior parta 

das univs não são catalogáveis… 

P6: mas aí catalogar por grandes áreas é capaz de ser difícil 

P8:....estás a avaliar no geral, a área de química com a área de contabilidade 

P3: isto que estamos a dizer aqui, estas dimensões podem ser muito interessantes e podem 

influenciar a questão do questionário que ainda não está feito…e acho que uma das coisas que 

pode ser interessante organizar a recolha de dados por área científica, nem por faculdades, ou 

grandes faculdades, mas por grandes áreas científicas: humanidades, ciências e tecnologias 

…e isto permitir uma leitura por grandes áreas, ativando os layers que nos interessarem, 

fazendo uma leitura dos dados ou por todos ou só por alguns 

P6: aquelas grandes áreas que estão definidas legalmente como tal 

MP: no Autonomy in Universities, esta ferramenta permite-nos olhar para o global, mas olhar 

para um determinado país em todas as suas variáveis …devemos poder comparar as 

instituições no global em todas as suas dimensões, ou devemos poder particulariza-las 

também? 

P6:1 versos todos ou média 

P4:1 versos todos, não te dá a média dos outros todos, dá-te é os outros todos. Dá-te 1 versos 

…se forem 10, dá-te 1 versos 9 

P6: deve ser possível comparar mais do que uma variável, não vejo problema nisso, não 

escolher sempre todas as variáveis, mas escolher as variáveis que nos interessam. 

P4: sim 

MP: falou-se na possibilidade de poder comentar na ferramenta, anotar ou exportar a 

visualização para as redes sociais. Há ferramentas que o permitem (este exemplo é de uma 

ferramenta piloto de Heer, o PREFUSE) que permite isso mesmo. Consideram que isto é 

interessante para o TRACER, tem lugar na nossa ferramenta? Exportar a visualização já foi 

dito que sim, mas comentar ou votar na ferramenta… 

P2:acho que comentar na ferramenta é altamente perigoso. Implicaria um sistema de criar um 

motor de comentários que tivesse que ser moderado, e isso implicaria que alguém tivesse que 

rever os comentários. Agora o fazer o que já discutimos noutras reuniões, de fazer o share 

disso nas redes sociais e depois comentar lá, é pacífico. 

P1: claro, é andarem porrada lá fora 
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P2: exatamente. 

MP:e votar dentro da ferramenta? 

P2:votar acho um bocado inócuo 

P3:mas não entendo 

P2:exato votar o quê? 

MP:como fazer um like 

P6:acho que isso pode ser feito fora 

P2:acho que faz todo o sentido ser fora 

P4:pois porque isso pode ser volátil. Depois podia haver um gráfico que ficava fora… 

P1:votar implica sempre um valor quantitativo, depois um ranking por comparação de likes 

P6:e para conjunto de dados nós vamos visualizá-los de uma determinada maneira, um gráfico 

pode ser menos feliz para visualizar aquelas dados e outro gráfico ser mais feliz 

P5:A solução que aponta PA parece-me muito importante, porque é aquela questão do tempo. 

Ou seja, a partilha ser estática, uma imagem ou ser uma partilha dinâmica ou seja uma espécie 

de link para algo que vai continuar a mudar, pode ter indicações mt diferentes precisamente 

pelos comentários que vai ter a seguir. 

P6:mas tem que ser estanque, acho que dinâmico não é aplicável 

P4:tem que ver com a forma como for implementado 

P5:exatamente, mas é uma opção que pode ter que ser tomada 

P6:exatamente, se é um comentário e é dinâmico, é tremendo porque o comentário pode já 

não estar adequeado aquilo que está a acontecer 

P4:como é uma imagem estática, o URL tem que te dar todos os parâmetros, inclusivamente o 

momento do snapshot 

P5:tem implicações completamente diferente 

MP:vocês tão a falar da exportação, mas nós temos a possibilidade da visualização com 

partilha ou sem partilha, num pdf por exemplo. 

P4:com partilha é a partilha de um link, ou uma imagem. Mas não é garantido que aquelas 

imagens fiquem estanques mesmo um ano depois. 
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MP:mas consideram que se deve permitir a exportação da visualização, a partilha, as duas? 

P3:sim 

P5:o pdf facilita 

PA:para impressão 

MP:Uma questão muito prática, pensam que o TRACER deve conter manuais/guias práticos. 

Tutoriais na ferramenta ou para download? 

P4:tutoriais temos que ter mesmo que não sejam necessários, e quanto mais direto se utilizar 

melhor, uma solução por compromisso é ter ajudas contextualizadas, que é os pontos de  

interrogação ao pé de uma ou outra questão que possa surgir. Então passa pro cima aparece 

uma caixinha. Ter um manual para download que explique como é que … 

P6:má política de início 

P4:é sinal que vai ser complexo e que vai necessário o manual…ou as ajudazinhas localizadas 

não chegam 

MP:As ajudas localizadas têm a ver com as interações ou outra coisa 

P4:com o uso das coisas, no ecrã aparece sei lá: tens um botãozinho que se pode carregar e 

não é absolutamente claro o que é que ele faz, tens um ponto de interrogação ao lado, passas 

o rato e aquilo diz ‘isto faz…’ 

MP:preferem isso a esta solução do “Adults with college degrees” em que se clica num botão e 

a aperece uma janela onde explica como se faz…? 

P6:acho que só quando tivermos a ferramenta é que vamos poder aferir se uma é melhor do 

que a outra. 

P4:por uma questão de principio… 

P6: por uma questão de principio, a ideia é não ter, mas pode ter interesse em ter, dependendo 

do feedbak. 

P1:ter, vai ter que ter …uma ajuda centralizada é capaz de ser mais do que suficiente. Quando 

mt uns slides a mostrar as facetas principais com printscreens 

P4:mas isso até é mais vender o que a aplicação faz, do que como se utiliza 

P8:tb podes ter um tutorial em vídeo 

P1:depois também há as ações de formação incluídas no projeto, a conferencia final…ir 

partilhando essa informação às pessoas que se vão informando sobre a aplicação 
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P6:na proposta de quem vai fazer a ferramenta não tinha fazerem manuais? 

P4:não, mas isso é na ótica do utilizador e administrador…mas não pegas nesse manual e 

metes lá no site, até porque aquilo é mais para mostrar como está organizado na ótica dos 

utilizadores… 

P6:o que eu estou a dizer é que não precisamos de construí-lo porque vai estar feito. E depois 

vemos quais as necessidades da ferramenta tendo em conta os estudos piloto que vão ser 

realizados 

P4:de qualquer forma acho que é sempre interessante ter lá uns pequenos pontos de 

interrogação 

P5:eu acho que isso é positivo, mesmo que as pessoas não usem, elas contam que lá esteja 

caso precisem, o não estar é negativo e desincentivador 

P4:são pequenas coisas localizadas, e á medida que fomos tendo os layouts vemos se para 

aqui precisamos de qualquer coisa 

P5:em FAQ com as questões mais colocadas é capaz de ser mais útil que ter um manual 

inteiro, e estar a gastar tempo a ver 

P4:depois logo se vê, como é que há-de ser o marketing da própria plataforma, dirigido a fins 

mais específicos e não tão generalistas 

MP:da exportação dos dados 

P4:não exportar os dados todos. 

P6:uma coisa muito restrita, de acordo com as variáveis, se for possível escolher 2 variáveis 

para 1 instituição 

P8:pode eventualmente se dás a possibilidade ao administrador de uma instituição de gerar … 

da sua própria instituição, para lhe dar o sumo, uma prenda do trabalho que fez 

P3:então se foi ele que meteu os dados! Não sei 

MP:para o utilizador comum como deve ser a exportação dos dados? 

P4:para o utilizador comum eu digo que não se deve permitir exportar mais do que o que 

consegue ver numa única página. A partir daí questões de estudo mais aprofundados têm que 

ser em parceria, validados. 

P3:tem que ser pago! 
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MP:a orientação da leitura dos dados já falamos vou passar á frente. Gostaria de colocar a 

questão, sobre as vantagens e desvantagens da VI em comparação com métodos tradicionais 

de compilação de dados. 

P4:um relatório não é necessariamente despido de visualização. Aqui o que s acrescenta em 

relação a um relatório, é poder comparar, manipular as variáveis. Se tivermos só a falar de 

tabelas é uma coisa, mas agora há relatórios com muitos gráficos, que integram VI no relatório, 

como os relatórios da Nilson, com infografias lá dentro. 

P1:só que aí é a questão da terminologia entre VI e infografia, teoricamente há uma tendência 

em separar as duas áreas. Há jornais que estão recentemente a utilizar infografias, o Publico 

tem isso. 

MP:Uma ferramenta de VI pode contribuir para a tomada de decisão aos diferentes níveis? 

P6:acreditamos 

P3:sim 

P6:a todos os níveis que equacionamos, politico, educativo, tecnológica…como o exemplo 

dado por FR. 

P4:pode ter consequências ao nível de todas as áreas. Ao nível dos recursos humanos, porque 

precisamos de reforçar o helpdesk; financeiro, administrativo, pedagógico. Agora que peso em 

cada um, isso não sei. 

MP:e a questão de uma ferramenta de VI ter impacto nas tomadas de decisão de uma 

instituição…uma vez que não é uma entidade autónoma a introduzir/validar os dados…. 

P3:pois não, são as próprias instituições! 

P8:pode ser uma questão interessante, faço uma sugestão para fazeres uma entrevista a 

alguém da reitoria para saber se o U-Map teve algum impacto na reitoria… 

P3:o facto de haver boa informação facilmente acessível é sempre um contributo interessante 

para quem tem que tomar decisões, mas que pode contribuir sim pode. Se vai ou não, não sei 

como as pessoas vão reagir e utilizar. Mas julgo que sim poderão tomar uma decisão mais 

informada, mais consciente, estrategicamente mais fundamentada.  

P4:depende do sucesso do projeto e da credibilidade dada á ferramenta. 

 

MP:Obrigada a todos pela vossa participação neste focus group. 
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APPENDIX 8: Transcription of  Focus group 2 session 

 

Date 19.06.2012 

Time 1 hora e 30 minutos 

Moderator Researcher (MP) 

Participants P10; P11; P12; P13;P14; P15; P16 

 

MP: Breve descrição do projeto TRACER, objetivos e tipos de dados que serão recolhidos, com 

uma apresentação da estrutura do survey 1, e informação sobre o objetivo para o survey 2. 

Explicados os objetivos deste focus group; definição de Visualização de Informação (VI). 

Mostra do relatório de university Autonomy in Europe /vs/ a ferramenta de VI 

1ª questão: O que pensam sobre o interesse de, no TRACER, o acesso à informação ser feito 

tendo por base técnicas de Visualização da Informação? 

P13: Eu posso começar. Eu queria ir um pouco mais atrás nesta questão, porque eu acho que o 

aspeto mais crítico neste projeto, e volto a referir, a Marta já sabe mas os outros têm o direito de 

saber: eu estive no inico deste projeto mas depois decidi sair do corpo de investigação antes de 

ele ser submetido à FCT. Portanto eu conheço minimamente bem o projeto, ou pelo menos como 

foi apresentado à FCT. Acho que o grande problema que está aqui é que dados é que nós vamos 

ter para visualizar. Que atualização é que se vai conseguir, e que tipo de dados é que existem? 

Para além daqueles dados que vimos ali, eu gostaria de saber o que é que aquele questionário 

aborda mais? Fala só de Learning Managment Systems, de tecnologias muito centralizadas e 

institucionais, ou fala de outras TC utilizadas no contexto das instituições? 

MP: o questionário pergunta tambémsobre, sempre sobre uma perspetiva institucional de 

utilização das plataformas ou as redes, mas do ponto de vista do contexto formal institucional e 

educativo: é perguntado também sobre a presença oficial das IES na web, nas redes, o uso que 

fazem disso; se há uma utilização formal de uma rede social por parte de algum curso ou 

disciplina; questões como o tipo de cursos e/b-learning ou totalmente online... 

P10: deixe-me dizer 2 ou 3 coisas sobre isso. Eu não sou um especialista de VI, não tenho essa 

coragem com a professora BS à minha frente e outras pessoas que são dessa área. Tenho a 

sensibilidade própria de quem usa as TIC e quem tem obrigação de tomar decisões nesta área. 

Ponto nº2, eu de facto gostava de deixar aqui (já disse à Marta em conversa anterior), a 

dificuldade que tivemos no preenchimento do questionário apresentado. Dou 1 exemplo: eu não 

consigo saber a presença de uma disciplina de uma Unidade Curricular no Facebook, é-me 
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totalmente impossível, os professores têm autonomia para o fazerem sem comunicarem isso 

centralmente; eu sei que praticamente todos os departamentos e cursos têm uma presença no 

Facebook, mas eu não sei contabilizar isso, por isso a resposta que a UA institucionalmente possa 

dar tem alguma dificuldade. O tipo de inquérito era muito vasto…fazia perguntas sobre 5 tópicos, 

mas deixou de ser um inquérito de grandes dimensões no dia em que a Agência para a 

modernização AMA nos enviou 1 inquérito 50 vezes maior que este. Há informação que é difícil 

recolher, por isso se foi difícil para a UA será difícil para qualquer IES. Focando-me na 1º questão 

que nos trás, eu não gostaria que a discussão fosse, esta forma de mostrar informação ou a forma 

tradicional. Acho que todas as boas formas de comunicar são boas. Comunicar é muito difícil, 

comunicar de forma formal ainda é mais difícil. É fácil expressarmos as nossas ideias num grupo 

aqui, num grupo pequeno onde as pessoas se conhecem, é muito difícil quando..eu vejo a 

dificuldade quando construo um mail para a comunidade académica, como é que devo construir a 

mensagem? … porque por exemplo o que é obvio, é obvio para umas pessoas não é para outras. 

Quando falamos de uma comunidade, é uma comunidade de 15/20.000 pessoas, há backgrounds 

diferentes, perspetivas iniciais diferentes, há domínio das língua diferentes, há cidadãos 

estrangeiros….é muito complicado comunicar. E portanto quando me perguntam se é interessante 

usar e estudar novas técnicas de VI. Digo que sim. No entanto considero-me da velha guarda no 

sentido que os tais relatórios que se dizem massudos, com os gráficos bem construídos, mas que 

sejam sintéticos e que expliquem o conteúdo e como se lá se chegou. Eu continuo a considerar 

muito interessantes. Agora o dinamismo de ir alterando as perguntas e construir em report à 

medida daquilo que eu estou à procura, um pouco naquilo que eu consigo com o PORDATA, que 

acho que é um belíssimo exemplo de extração de informação numa base de dados gigantesca 

que se está a construir e acho que é um belíssimo exercício…e muito interessante e eu valorizo 

também essa hipótese. Agora toda a informação que está de background, que deu origem aquilo, 

eu quero-a conhecer, como quero ler o relatório completo. Não me basta ver meia dúzia de 

gráficos por muito impo que sejam. Eu valorizo e eu conseguir construir a visualização daquilo que 

eu quero exatamente saber, como também valorizo os métodos tradicionais de apresentação de 

informação. 

MP: esta investigação procura saber isso mesmo… CS a tua questão ficou +- resolvida? 

P13: sinceramente acho que este projeto vai ter sempre um problema que é a recolha de 

informação do lado das IES, com a profundidade que é necessário para que depois funcione bem 

a parte da VI. A outra questão que tenho relativamente á VI…eu não vi o power point, por isso não 

sei se mais á frente existe este tipo de questão. Um bocado como as questões do domínio da VI, 

… a VI acho que é uma lógica de nós conseguirmos comparar rapidamente cenários. E a minha 

questão e se as IES querem ser comparadas e se têm abertura suficiente para fornecer estes 

dados, sabendo que vão servir para uma ferramenta que vai essencialmente permitir comparar 

cenários entre instituições. 
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MP: isso realmente é abordado mais á frente neste FG, com uma questão sobre a comparação, 

mas podemos falar sobre ela agora e depois passamos à frente. A comparação de instituição sim 

ou não, qual a vantagem/desvantagem de dados a este nível. Como tu estás a dizer com a 

delicadeza que tudo isto implica porque as ferramentas de facto podem permitir e podem não 

permitir a comparação. A ferramenta do “University Autonomy…” não permite uma comparação 

direta, mas permite consultar os dados país a país, dá-nos um panorama global de como está 

cada país numa paisagem de países, mas não nos permite comparar países lado a lado. Isto são 

várias opções que gostaria de ver discutidas convosco: a possibilidade de comparar ou não. 

P10: essa questão é muito sensível por outra questão que é quando se faz um inquérito de tão 

grande dimensão como este, se há um conjunto de perguntas que é direto e linear responder, há 

outros que a resposta não é direta, é subjetiva, e só não temos o enquadramento bem rigoroso 

corremos o risco de existirem más respostas, e compararmos coisas que não são comparáveis. 

Porque a perspetiva das pessoas era diferente. Eu ao responder a este inquérito e a solicitar aos 

serviços algumas respostas, até porque o inquérito era fechado, obrigava-nos a ter uma resposta 

mesmo quando não a tínhamos…leva um problema muito grande, que é são respostas 

aproximadas, em que eu á cabeça sei que eu sei à cabeça que a margem de erro é grande, e aí 

preocupa-me qua haja comparação. Do lado da UA, naquilo que são perguntas diretas com 

respostas diretas, eu penso que a UA não tem problema nenhum que se façam comparações. 

Neste cenário não, porque de facto há questões que eu se pudesse não tinha respondido porque 

tenho duvidas quanto às respostas….aliás eu liguei-lhe na altura, lembra-se….já não me recordo 

quais eram as questões…porque eu não conseguia responder….acho que 1 tinha a ver com a 

utilização dos computadores, se era em contexto de aula, secretaria, docentes…aquilo que nós 

metemos no património não nos permite saber diretamente, há uma dificuldade nisso. Portanto 

quando nós temos dúvidas na recolha, e aí o CS tem razão, temos dúvidas que se façam 

comparações, e nessa sem comparações perde-se algum do interesse no que se está a fazer, eu 

entendo isso. 

MP: mas a comparação não está definida que vá existir na ferramenta, está em aberto. 

P13: se calhar não me expressei bem quando falei da comparação. Eu acho que isto que está 

aqui (University Autonomy in Europe) é uma ferramenta de comparação. 

P14: sim. 

P13: eu olho para ali e vejo diferenças rapidamente entre instituições 

P14: a comparação é feita na tua cabeça 

P13: se eu olho para ali, se são dados relativamente a diferentes instituições, eu olho e consigo 

fazer correlações entre eles, portanto estou a compará-los. Não era aquela coisa de eu poder 

escolher este e este e optar por indicadores á parte, isso é afinar ou ir ao detalhe da comparação. 
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Acho que isto (University Autonomy in Europe) já pode ser problemático. Portanto a minha 

questão quando eu falo da comparação é mais se o TRACER era uma ferramenta com uma 

versão privada para as IES? Quase como: colocam os dados e depois têm uma ferramenta para 

visualizar esses dados, eventualmente o histórico da evolução desses dados, e depois uma outra 

versão publica só com determinados dados autorizados pelas IES. 

MP: de facto está previsto haver uma área para o publico não registado vai poder visualizar de 

uma forma mais global os dados, e haverá uma área para os pivôs registados das IES, poderem 

ver e analisar dados mais detalhadamente quer em relação á sua instituição ou acesso a 

informação sobre as outras instituições, sendo que esta última ainda não foi definida internamente 

no TRACER. 

P14: essa ferramenta é patrocinada pela FCT, mas depois vai ser continuada, suportada por que 

entidade? Não sabem ainda? 

MP: não sabemos, depende do financiamento continuado. 

P14: pois isso faz toda a diferença. Aquilo que o CS está aqui a falar são questões políticas, e 

para mim isso tem abordagem porque depende de quem está por trás. Para mim os dados devem 

ser todos públicos, todos transparentes. É claro que isto tem problemas políticos. Se eu quero 

comunicar uma determinada mensagem nos media, e quero chegar às pessoas de uma 

determinada forma. Se há uma ferramenta que está de forma a dizer ou contradizer aquilo que eu 

estou a dizer, mas tem a ver com quem suporta a ferramenta. Se a ferramenta for completamente 

independente das IES, não vejo problema nenhum nisso. Porque nenhuma IES se vai cortar a dar 

informação, porque senão vai ficar fora do quadro. Agora isto tem que ser completamente 

independente. Sei que isso é muito difícil de construir. O PORDATA é realmente um exemplo que 

nós temos e que funciona muito bem, mas não sei como é que isso se constrói. Neste momento 

também só temos um projeto FCT (TRACER)…. Partir do momento em que isto passa para o 

Ministério da Educação, ou passa para a alçada de suporte empresarial, começam-se logo a 

levantar problemas. Porque eu acho que esta informação…o CS está a dizer que é problemática. 

Eu acho que é extremamente importante, aliás eu estiver aquele outro que vinhas nos slides, dos 

imports e exports (The Observatory of Economic Complexity) e achei aquilo fabuloso, pq nunca 

tinha visto aquela informação em lado nenhum. Há relatórios com aquela informação, mas eu 

perceber o que Portugal exporta em 2minutos e comparar com os USA e o Brasil, ou ter que ler 

relatórios. Agora aquilo que OP disse é extremamente importante, eu quero ter acesso ao 

relatório, porque aqueles dados nunca chegam. Aqueles dados dão-me uma impressão, se eu não 

tiver acesso ao relatório fico sempre pelo que me parece. Ou seja esta plataforma (TRACER) tem 

que ter sempre anexado o pdf do relatório total, porque se tiver só dados que são inseridos por 

alguém que me diz que são reais… 

MP: isso está previsto terem acesso ao relatório dos dados.  
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P16: Eu acho que estas questões da abertura ou não dos dados fica salvaguardada a partir do 

momento em que as pessoas preenchem o questionário, tendo lá referido que os dados vão ser 

publicados, a partir do momento em que as instituições começam a preencher já sabem que vão 

ser alvo de comparações de inspeção… eu acho que a amais valia disto, funciona como um 

complemento tem que haver um relatório com o máximo detalhe possível, mas traz sempre a mais 

valia de ser instantâneo, de ser uma informação rápida que se adapta aos consumos atuais. A 

mais valia dela é também poder ser personalizada. Posso ter uma informação de alunos e ter 

acesso a uma informação, imagino… de cursos, taxas de empregabilidade…coisas que me 

interessem, se sou um investigador, posso ter acesso a outros dados, a própria ferramenta pode-

se adequar e personalizar ao que as pessoas procuram. 

P11: a 1ª pergunta que escrevi tem a ver tudo com o que o CS disse: que dados vamos ter? Acho 

que essa questão é muito importante. Porque, sim a ferramenta de VI tem todas as vantagens, 

mas se os dados não forem objetivos, se não forem bem recolhidos, mantidos…quem é que 

mantem os dados? A manutenção de dados é algo muito complicado para fazer histórico, e esse 

histórico que vocês falavam de uns anos para os outros, isso é absolutamente infernal 

(risos)…espero que não seja do lado dos docentes… 

P14: eu á bocado não falei nisso, mas isso é extremamente importante. Porque se ela for feita 1 

vez e depois nunca mais aparecer… 

P11: pode ser brilhante mas só funciona na manutenção e com alguma maturidade. Isso é uma 

das coisas que á cabeça normalmente não se pensa que é: qual é a sustentabilidade da 

ferramenta? Depois as questões que o OP falou sobre o financiamento, etc, isso tudo é muito 

complicado do ponto de vista de isenção transversal, de assegurar que não há uma influencia 

política, empresarial para tirar partido dos dados. Uma isenção… 

P12: Bem, eu não sei absolutamente nada sobre a ferramenta em questão, pouco ou quase nada 

sobre a aplicação que vai ter. Acho que só faço um comentário genérico que é o seguinte: a 

visualização de dados ou de informação, pode ser muito interessante num processo de análise, 

pode ser uma grande ajuda num processo de investigação. Mas há 2 coisas que é preciso ter 

muita atenção: 1º, é o que eu costumo chamar “garbage in, garbage out”, se os seus dados não 

são nem completos, nem precisos, aquilo que se vai visualizar não tem qualquer interesse. Pior 

ainda pode ser perigoso, porque pode fornecer uma falsa sensação de segurança a quem está a 

analisar os dados: tenho aqui umas visualizações muito intuitivas, que eu olho para lá e vejo logo 

uma serie de coisas que estão erradas, que não têm fundamento! Portanto eu diria que tem que 

saber muito bem a que utilizadores, para fazer o quê, em que contexto, e garantir que os dados 

são realmente precisos e completos, e só assim, a partir daí eu me posso sentar, perceber que 

tipo de métodos vou usar para visualizar, e se vale a pena. Porque pode nem valer a pena 

dependendo dos utilizadores, o que vão fazer e em que contexto. Em relação a esta situação eu 
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não consigo dizer nada. Não sei o suficiente. Se calhar sou aqui uma das pessoas que estou mais 

por fora, por isso… 

P14/ P11/ P12/5/ P16: eu também não sei mais do que isto (todos a falam ao mesmo tempo) 

P10: Eu reforçava a questão central deste ponto que acabou por ser a comparação. Os jornais 

perguntaram às Univs portuguesas há pouco tempo abandono das instituições por causa de 

dificuldades económicas, e perguntaram só isto. Se eu perguntar à Marta, ou outra pessoa, qual é 

a sua definição de abandono, cada um de nós tem a sua perspetiva do que é abandono. 

Abandonar a IES é mudar de curso? Abandono pode ser mudança de curso? (dá um exemplo) 

Alguém que sai da instituição e vai para outra IES, abandonou ou mudou de IES? Mas do que é 

que eles estavam à procura: das pessoas que foram para casa porque não têm dinheiro para 

estudar. Eles não me explicaram nada disto, e portanto nós tivemos %s, como dizia a BS á pouco 

e tem toda a razão, aquela tabela que nos apresentaram estava cheia de erros, porque apareciam 

instituições com 15% e instituições com 3% e eu não acredito que haja esta assimetria entre IES, 

ninguém acredita. Foi a forma como se foi á base de dados e se colocou a pergunta. Portanto os 

senhores jornalistas, não disseram assim: qual é a vossa taxa de abandono, calculando o 

abandono desta forma? e todos calculam da mesma forma. Então eu posso olhar para aquilo e 

tem informação que me diz alguma coisa. É este o perigo destas coisas. Eu andei á 5 anos num 

projeto europeu muito interessante sobre benchmarking entre IES, e esta questão já se tinha na 

altura, e a questão era sempre “as instituições estão dispostas a dar dados para depois serem 

comparadas?” Os 5 anos que passaram e hoje se vocês que estão atentos com certeza, vêem até 

que a UA faz gala de divulgar os rankings em que está presente. Os rankings não são mais nem 

menos do que perguntas, mais ou menos de preferência bem definidas colocadas ás instituições e 

que nós tentamos responder de acordo com aquilo que é pedido. E depois sujeitamo-nos: estamos 

nas 50 melhores universidades novas no ranking não sei de onde, e noutro noutras posições, e 

sujeitamo-nos. Isto é, as universidades até se dispõem a ser comparadas, não se dispõem é a ser 

comparadas quando a definição daquilo que se está a estudar não foi bem feito. Esse é que é o 

ponto-chave destas questões. E o inquérito em causa (TRACER), havia questões destas em 

aberto. Está bem? (dirigido para Marta) 

P15: penso que já foi mais ou menos tudo dito. Realmente a questão da comparabilidade acho 

que é o pressuposto para a comparabilidade, e mesmo internamente temos esse problema 

quando falamos na definição de indicadores. Existe alguma dificuldade conforme a área de que 

pretendes perceber informação. É logo uma dificuldade á cabeça. A outra questão de facto que 

nós também sentimos é a questão da manutenção dos dados. Nós temos muitas plataformas e 

temos muito rapidamente necessidade de reforçar políticas para que a qualidade dos dados seja 

boa, para que a manutenção seja feita nos momentos que se pretende, pois não basta fazer a 

manutenção dos dados em qualquer altura, quando a pessoa acha que é conveniente. É preciso 

ver quando se vai extrair informação, que a informação está lá toda e portanto tem qualidade. 
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Entra a questão da Visualização acaba por ser uma questão á frente, porque se estes 

pressupostos falharem, qualquer visualização que se faça está logo com alguns problemas. 

P12: e até pode ser prejudicial. 

P15: sim, até pode ser prejudicial. 

P10: o que dizes é importantíssimo, porque a Marta estava-me a dizer que há instituições que têm 

dados ainda por responder, logo a data de amostragem não é a mesma. Eu respondi pela UA, sei 

lá em Setembro: o número de alunos de doutoramento em Setembro não esta completamente 

definido, só em Dezembro é que sabemos o número total de alunos de doutoramento. A UA vai 

ser prejudicada em mil e tal alunos de doutoramento, com os números que respondi! Se os da 

Universidade de Coimbra os dados da amostragem for de hoje … 

MP- Não acontece, porque as instruções são específicas sobre as datas às quais reportam os 

dados, neste caso sobre o ano letivo 2010/2011. 

P10: depende do momento em que se fizer um freeze dos dados, e da amostragem… 

P15: nós estamos a falar de dados de á um ano e tal…Se formos olhar para esses dados, já 

temos estabilizados, vamos ter todos o mesmo. 

P10: Tem que ser todos na mesma data a ver o que é que temos, senão vai ser completamente 

diferente. 

P14: se houver histórico com vários anos, é possível eu fazer comparação e ver se houve saldos. 

P15: mas ás vezes no mesmo eixo temporal, no mesmo ano letivo a diferença é muito grande 

entre Setembro e Janeiro, por exemplo… 

P14: mas para quem está a recolher dados não pode garantir isso, a gente pode querer, mas dizer 

que Algarve, Coimbra e Aveiro vão responder na mesma altura …. 

MP: é difícil 

P14: nós podemos e eles podem colocar essa exigência, depois correm o risco de receber dados 

enviesados, ou se calhar … isto é sempre um problema da recolha de dados que eu acho que só 

se resolve com a manutenção da recolha. 

P10: Vou-vos dar um exemplo: à data de Setembro e à data de 31 de Dez…FT ajuda-me…a 

diferença é de mil e qualquer coisa. Ponto. 

P16: sim, porque há processos a decorrer, por isso há processos de tempo que são cruciais nesta 

análise. 
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MP: Eu vou fazer o seguinte, como já estamos um pouquinho avançados no tempo para a 1ª 

questão, o que é sinal que isto é um tema interessante, com interesse (risos de todos). Vou ter 

que vos pedir o exercício para as próximas questões, que estes dados já estão recolhidos, e que 

está tudo OK. Porque de facto esse problema da sustentabilidade da ferramenta não é único do 

TRACER. Há outras 3 ferramentas a nível europeu, U-Map, U-Multirank e university Autonomy, 

sendo o U-multirank uma continuidade do projeto U-Map…que também estão com dificuldades em 

validar os dados…todas estas ferramentas foram financiadas pela Comissão Europeia e não têm a 

certeza quanto à continuidade do seu financiamento. Portanto o que tem interesse é perceber a 

recetividade a este tipo de ferramentas a comunicar dados das instituições. Porque de facto a 

Comissão Europeia em 2008 fez uma chamada para a transparência no ES europeu, e isto é uma 

tentativa de dar resposta a isso, e vamos perceber se é funcional ou não, se resulta a sua 

comunicação ou não, se é eficaz ou não, que problemas traz na manutenção dos dados, que são 

as vossas preocupações e que também foram preocupações registadas nos relatórios das outras 

ferramentas. Mas num exercício de imaginação que vos vou pedir, de pensar que já temos essa 

questão/problemática dos dados resolvida, vamos voltar a focar na questão sobre a VI. (41min) 

Então para avançar para a questão 2 - Enquanto potenciais utilizadores da ferramenta, que 

atividades gostariam de realizar? A comparação já surgiu como uma possível atividade, uns 

gostariam outros não. Talvez possam dar uma resposta rápida porque teremos outros exemplos 

ilustrativos de possíveis atividades a realizar. 

P14: precisava ali de uma escolha múltipla que me permitisse escolher (risos). 

P16: Por exemplo ter acesso a filtros que me permitissem escolher só o que eu quero ver, 

comparar instituições e dados, e a questão da evolução no tempo, ter acesso a isso é uma mais 

valia. 

P15: é a questão do cruzamento  de diversos indicadores, é uma mais valia do PORDATA que se 

falou à bocadinho. 

P13: Eu acho que depende essencialmente do papel que se nós temos aqui…a especular no bom 

sentido enquanto investigador eu posso dizer muitas coisas. Enquanto professor não vejo…se 

calhar a minha área de investigação que é sobre as tecnologias na educação… se eu estiver a 

produzir um artigo na minha área de investigação e queira saber o que se faz junto das 

instituições, obviamente que sim. Enquanto professor não, não tenho nenhum interesse especial 

nesse sentido. Estou a ser muito sincero… uma ferramenta para investigadores que se interessem 

pela área, e por pessoas que têm responsabilidades de gestão nestas áreas, acho que para esses 

públicos pode ser muito relevante. Enquanto e como investigador em tecnologias de educação, 

obviamente que tenho interesse em poder comparar o que é que as instituições e fazem e qual é o 

tipo de utilização que é feita, embora eu me centre mais nas questões da utilização da tecnologia 

informal, falta um pouco essa parte dos dados, na recolha de dados (do TRACER), mas que para 
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esses públicos pode ser muito relevante. Para um aluno também me posso ainda colocar como 

aluno de doutoramento, nessa perspetiva, não vejo que interesse é que poderá ter consultar esses 

dados da utilização das TC. 

P16: A informação que recolhem de contexto é sempre relevante, cursos, as unidades orgânicas, 

se tiverem outras coisas complementares, projetos que estão a decorrer, projetos que há, isso 

pode ser importante. Mas se calhar só TIC em concreto não, mas toda a informação de contexto 

também pode ser interessante para outro tipo de públicos. 

P13: não estava a ver este serviço, este serviço não é mais para eu consultar os cursos de uma 

universidade. 

MP: sim, será sempre informação sobre cursos ligados às TC, em blended, e-learning, ou 

totalmente online… 

P16: E até para escolher um curso imaginemos, por exemplo a UA não oferece cursos que 

oferecem cursos… 

MP: totalmente à distância 

P10: totalmente à distância sim, penso que temos 1 

P16: essa informação e relevante para alunos perspetivos, por exemplo. 

P10: ssa informação existe no portal. Concordo com o CS, não é por aqui que as pessoas vêm 

fazer o seu estudo, acho eu.  

P16: dependerá da forma como serão apresentados os dados…Se eu pudesse saber logo as 

instituições todas de uma só vez, é mais rápido que ir a todos os sites das instituições e depois 

fazer eu a comparação… Também é um serviço em que vai ter que estar definido o uso e o 

contexto em que vai ser usado, mas depois podem surgir novos usos e novos contextos não 

previstos à partida, mas que depois a partir da maneira como os dados são disponibilizados. A 

própria como vão mostrá-los pode tornar-se… 

P14: é possível eu ver o zoom do projeto? 

MP: é 

P11: essa pergunta é um bocado pescadinha de rabo na boca (risos). Depende dos dados que se 

recolhe 

P14: por isso é que eu quero saber o que se vai ver… 

P10: eu subscrevo um pouco o que o CS diz. Os públicos disto são: pessoas com 

responsabilidade nas IES, de gestão que querem usar os indicadores como mecanismos porque 
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se conhecerem mais podem tomar melhores decisões, Professores com responsabilidade nas 

instituições de ES, eventualmente investigadores na área que precisem de recolher estas 

informações para os seus trabalhos académicos…Não vejo …eventualmente jornalistas que vão 

fazer estudos para apresentar ao grande publico…outros públicos de facto não vejo…mas dou de 

barato que depois como AV esta a dizer ao longo do tempo apareçam outros públicos… 

MP: Q3. Quais os Métodos de seleção de variáveis? Demonstração do site “Adults with college 

degrees” e “U-Map”. 

P14: Eu estive a ver este mapa “Adults with college degrees” e houve uma coisa que me chamou 

a atenção, que vai ao encontro do que o prof. OP disse, que era haver ali estados que 

aparentemente quase não tinham pessoas no ES, e depois dizia em baixo “information not 

available”…e uma pessoa fica logo….olha para o mapa e diz logo ‘isto aqui no meio, o pessoal é 

todo…” (risos) …e depois vai a ver é que para aquelas áreas não há informação recolhidas. Mas 

cria-se logo uma imagem de que nas zonas costeiras está-se bem, mas no meio…por isso é que 

imana de lá aquelas barbaridades todas (risos). Ou seja, as plataformas de VI têm isso é que 

amplificam problemas (riso). 

MP: mas esta ferramenta em todo o caso o que nos permite algumas variáveis  

P10: como se chama esta ferramenta? 

MP: é o “Adults with college degrees” da Chronicle of Higher Education  

P14: puxa para baixo a imagem MP, aparece os números e lá ao fundo aparece a informação que 

alguns dados são “not available”, mas quando estamos a olhar para o mapa dos EUA não temos 

essa perceção, visualmente a impressão que fica não é essa. 

P15: tem que se fazer a média… 

P14: pois ou ficar a branco, ou desaparecer dali, porque a impressão que fica é que ali não se 

passa nada. 

P11: mas ali é uma estratégia errada, aquela cor. A significação deve dar informação por si só 

P14: aquela cor deveria estar completamente fora das percentagens 

P11: ali a percentagem mais baixa está em cinzento e tinha que ter uma cor completamente 

diferente porque a significação posteriori sim tem que ser… 

P14: tinha que estar a roxo… 

P10: vermelho não faziam porque tinham medo de ser associados … 

(risos) 
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MP: vou mostrar agora a ferramenta do U-Map que utilizou como estratégia a apresentação de 

uma listagem das dimensões e indicadores que podemos selecionar, e depois aparece uma 

construção gráfica em sunburst, e cada um destes sunburst flowers simboliza uma instituição. 

P10: a UA também participou. 

MP: sim, tiveram até um seminário que foi útil para o TRACER perceber as dificuldades pelas 

quais a equipa estava a passar na validação de dados, e à visualização e leitura dos dados. Por 

tanto, temos duas opções, a Q3 pergunta quais destes exemplos ou de outros que conheçam, 

consideram serem mais adequados, com vantagem/desvantagem para o TRACER? 

P10: antes dessa pergunta, só para contextualizado, as perguntas do U-Map sã diferentes do 

TRACER. 

MP: são completamente diferentes, o U-Map está a fazer uma caracterização das IES europeias… 

P11: Isso é uma pergunta dificílima, porque a primeira coisa que uma ferramenta de VI deve ter é 

uma estratégia muito intuitiva, porque senão a primeira reação da pessoa ao não ver feedback e 

resposta, sai. E o que é que para cada pessoa é intuitivo, isso e muito difícil, porque depende da 

literacia e do nível de cada um. 

P14: até por outro lado, quando eu sou 1 pessoa com tarefas de gestão, eu sou muito mais formal 

do que quando eu estou a pesquisar um site, logo a minha preocupação é muito maior com 

tabelas de dados e %s do que com gráfico. Estou a dar a minha perspetiva, não sei se e a de toda 

a gente. Mas porque quero ver os dados crus, quero ter a certeza. Ali dá-me uma perspetiva, mas 

eu quero passar os olhos por isto, quando quero ter noções de comparação realmente. Porque, 

mas é o que o CS está a dizer: qual é o meu papel quando estou a pesquisar na ferramenta? 

Estou a gerir uma instituição, sou professor, aluno? Os papéis vão ditar acesso e formas de uso 

completamente distintos. Eu não acredito que se eu estivesse a gerir fosse o que fosse, que me 

fosse fiar nestes gráficos, sou muito sincero. Os gráficos provavelmente passaria por eles, mas ok, 

dêem-me aí o pdf. 

P10: concordando a 100% com o que o NZ diz. Mas até porque eu já olhei para o que o U-Map 

atrás e olhando para esta, valendo por 2 minutos para que eu estive a olhar por esta agora 

(Chronicle). Esta é mais tradicional e por isso mais rapidamente eu percebo como é que a 

informação está organizada e como me é apresentada. A (visualização) U-Map é mais inovadora, 

mais arrojada, eu teria que estudar mais um pouco … 

P12: pode ser isso que se pretende, depende completamente de quem és e do que estás a fazer 

P14: completamente, e do que se está á procura… 
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P10: abstraindo a isso tudo a 1ª olhadela, para mim é mais fácil perceber a informação do 

Chronicle, e a do U-Map eu tenho que ir estudar, mas talvez a BS tenha toda a razão. Se calhar 

tenho mesmo que ir estudar. 

P12: a metáfora sim 

P10: já estou treinado para aquela forma de apresentar informação, a outra não. 

P12: eu acho que não pode fazer essas questões em abstrato. Eu não consigo dizer 

rigorosamente nada. Porque mesmo o que a AV disse sobre ter que ser intuitivo, eu discordo. 

Depende da situação (risos) 

P14: (risos) 

P12: depende da pessoa. Se eu estiver a produzir uma visualização para um médico, ou para um 

cientista, e aquilo é para ele explorar os dados que só ele é que compreende, de certeza que não 

é para ser intuitivo, mas para dar o insight que ele procura. Agora se for para estar num site para 

eu ter uma noção… 

P10: para o grande público 

P12:…de certeza que o utilizador não vai querer estar a pensar um quarto de hora no que é que 

aquilo significa. Mas assim não consigo responder a nada. Não leve a mal, não consigo. 

MP: de todo… 

P11: eu estava aqui a pensar numa estratégia, mas já que isto é no abstrato (risos). A ideia dos 

diferentes stakeholders quererem tirar da aplicação informação diferente, eventualmente isso pode 

passar por uma estratégia dinâmica, de conseguirem no desenvolvimento do projeto (TRACER) 

conseguirem aferir o que é que os diferentes stakeholders preferem para a VI, e haver de algum 

modo na abordagem adaptativa a partir do momento em que cada um entra no sistema. 

P12: com perfis diferentes. 

P11: exatamente. E aí, quem prefere uma listagem, se calhar consegue uma listagem, quem 

prefere um mapa consegue ver um mapa… 

P14: sim, isso é importantíssimo. Ter acesso a fazer isso: ver uma tabela ou ver o gráfico… 

P11: agora a questão de adaptativa a cada perfil é algo complicado! 

P12: muito complicado 

P11: muito complicado e custoso (financeiro) 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

13 
 

P12: nós também estamos a ser um bocadinho derrotistas, não se assuste! (boa disposição). Mas 

de facto para mim o essencial é perceber…numa situação académica nós podemos inventar qual 

é o contexto de utilização e dizer: eu vou estudar estes métodos, porque eles são úteis para 

alguém em algum momento, e fazemos isso muitas vezes. Agora no seu caso eu não sei se é a 

sua situação. Porque está a produzir uma ferramenta, ou está a conceptualizar e no funo a fazer 

uma 1ª ou 2ª avaliação…não sei em que fase é que está. Mas para uma situação que pelo que me 

parece é concreta.  

MP: sim 

P12: Pelo menos há uns dados específicos sobre umas situações específicas, o que eu não 

percebi ainda é: para serem usados por quem? 

P14: exactamente. 

P12: mas isso faz a grande diferença. E isso pode significar que você vai ter que ter soluções 

radicalmente diferentes, sobre os mesmos dados, para as mesmas coisas ou para pessoas 

diferentes, ou para as mesmas pessoas em ocasiões diferentes, pode dar origem a soluções 

radicalmente diferentes. Pode é tentar fazer de alguma forma uma…organizar as várias possíveis 

situações e dizer: eu só vou estudar este, e este, e este. É sobre isto que me vou fixar, e aí acho 

que ninguém tem nada a dizer. Agora….fazerem-me perguntas no abstrato, eu não consigo 

responder porque….porque não consigo, peço desculpa. Tem que concretizar melhor, ou então 

respondo no abstrato, que é: em geral….ou para aquele tipo ou aquela situação…não consigo dar 

uma resposta mais concreta. E acho que deve tentar perceber em que pé é que está: se está a 

tentar avaliar técnicas para mostrar informação; se está a tentar desenvolver uma ferramenta para 

um caso específico, ou para vários casos específicos, para que tipo de pessoas, se vai ter vistas 

diferentes. Acho que tem … se calhar ate já tem isso na sua cabeça, mas na minha não está, e 

por isso não consigo dar grande contributo. 

MP: de facto não é fácil comunicar tudo aquilo que nós já temos pensado. Vocês obviamente não 

estão inteiramente por dentro do projeto, nem do meu trabalho de doutoramento. Mas a 

ferramenta tem dados concretos e é para um contexto muito concreto. No meu âmbito de 

investigação de doutoramento, o que está definido é a preocupação da construção desta 

ferramenta, quer para um público alargado…. e talvez eu aqui vá necessitar de afunilar, ou rever 

estas opções tomadas. Porque até agora a opção é fazer uma ferramenta que tenha um utilizador 

universal que vai ter acesso aos dados no geral, sem estar registado; e ter um utilizador registado, 

pivôs das IES, que vão ter acesso a dados mais detalhados da sua instituição ou outras IES. 

P12: esse problema é mais simples de resolver provavelmente, o 2º. Se focar aí nesse tipo de 

utilizador pivô…o utilizador geral é mais difícil de tratar. 
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P14: e mesmo assim ainda se divide em 2 categorias. Porque o utilizador universal é a forma 

como está configurada a ferramenta que permite a forma como o utilizador aceda, ou pode… 

P11: sem registo 

P14: sim, sem registo. Mas o que estamos a fazer é impedir que a pessoa aceda, isso é o grau de 

acesso, aquilo que ela pode ver lá dentro. Mas temos ainda também o utilizador que pode ser um 

docente, um gestor, um aluno ou um pai que quer saber informação. E é preciso … acho que vai 

ter que criar aqui balizas: o público alargado não lhe serve, porque não consegue dar resposta a 

ele. 

P12: quer dizer, consegue dar… depois quando for tentar perceber se aquilo serve ou não, vai-se 

ver doida para justificar. 

P14: mas depois na validação vai ter na mesma que fazer a validação de entre aqueles públicos 

todos 

P11: para fazer só para 1 doutoramento bastava 1 público alvo! 

P14/ P11: exato (risos) 

P14: nós aqui (no focus group) só está um público alvo pelo que eu percebi … membros de uma 

instituição, mas neste focus group, não sei como é nos outros focus groups … mas já estamos a 

afunilar. Era importante definir o publico alvo, porque ele define tudo. O design do objeto é definido 

em função do meu publico alvo, é claro que ás vezes tenho que fazer dos 8 aos 10 anos. Mas 

tenho que arranjar estratégias. Se dentro desses 8 aos 80 anos, então tenho que ver se são 

pessoas que gostam de sensações fortes, ou menos fortes…se são pessoas mais ávidas ou 

menos… tenho que arranjar uma maneira de recortar as pessoas, porque se não as recortar vou 

ter sempre este problema que é: eu respondo uma coisa, a AV responde outra, a BS responde 

outra…e é muito complicado. 

P10: vamos ter a MP com uma depressão no final deste focus group (risos) 

P14: (risos) pois nós estamos aqui só a dar para trás! 

MP: não. Ainda bem… 

P10: eu e o CS já nos calamos (risos) 

P12: isto e normal 

P14: o problema de lidar com académicos é que só metem problemas (risos) 

MP: (em tom de brincadeira) …vou já escolher o outro público alvo (risos). Mas talvez para facilitar 

a vossa intervenção e á vontade em dar uma opinião mais concreta sobre estas questões sob uma 
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perspetiva tão abstrata e abrangente como eu estou a colocar. Talvez vou pedir-vos que falem 

enquanto a vossa perspetiva de docentes da universidade, e investigadores que procuram esta 

informação. Porque esse é um dos públicos alvo, então peço-vos para falarem exclusivamente 

enquanto pertencentes a esse publico alvo utilizador da ferramenta, se isso facilitar. Se não 

facilitar continuamos este registo mais positivo mas anárquico, que também vai certamente ser 

construtivo para a minha reflexão. 

P14: enquanto docente da área tecnológica, estou a pensar como o CS, estou aqui já á um 

bocadinho …estou aqui ás voltas a pensar como poderia utilizar a ferramenta e os dados, para 

que me poderiam servir, e ainda não consegui encontrar assim… (risos). Porque se pensar… são 

dados das IES, as ferramentas que possuem e o uso que lhes dão, não é? 

MP: sim, e o survey 2 e sobre a utilização das TC como suporte aos processo de ensino e 

aprendizagem (EA). Nós vamos aplicar o survey a alunos, docentes e não docentes das IES. 

P14: ou seja vocês vão ter dados sobre o uso das TC nas universidades? 

MP: como estão a ser utilizadas as TC…em ambientes formais 

P14: de ensino 

MP: de ensino e aprendizagem. 

P14: aí pode ter interesse. Agora tentar perceber a visualização dessa informação é que… lá 

está… tenho que saber quais são as categorias de análise para saber categorizar esses 

métodos… 

MP: essas categorizações não estão criadas ainda, por isso não vos posso dar a conhecer… 

P12: pois era isso que eu ia perguntar. Com essa categorização era muito mais fácil responder a 

essas perguntas, porque aí do meu ponto de vista eu percebia o que nós podemos procurar. 

P14: aí podíamos dar um contributo mais útil, porque estamos aqui muito no abstrato, e eu não 

consigo criar aqui categorias de um momento para o outro e dizer-lhe: olhe eu precisava disto… 

P10: sim, mas quando falamos em comparar o U-Map com o TRACER, estamos a falar de 

decisores, não docentes claramente. 

P13: relativamente á questão anterior. A questão aqui era só sobre a seleção de variáveis? 

MP: sim, sobre os métodos de seleção de variáveis. 

P14: numa questão interativa de design de interação? 

P11: é muito simples…e métodos de seleção e distorção… 
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P14: é, eu às vezes gosto que seja simples, outras vezes gosto que me estimulem (risos)! É 

esquisito mas às vezes é uma coisa tão básica que eu nem sei se aquilo está correto (risos) 

P11:…essa foi muito útil (risos) 

P14: pois (risos). Quer dizer que pode ser criativa quando desenhar aquilo (risos). 

P13: eu acho que se o número de variáveis for suficientemente pequeno (Adults with college 

degrees), este obviamente me parece mais intuitivo e interessante. Acho que num cenário como o 

outro com muito mais variáveis (U-Map), aquele tipo de interface em que se coloca basicamente 

as opções todas ali organizadinhas e disponíveis, é muito complicado de por em prática. Eu acho 

que a solução do ponto de vista de interface vai depender do nº de variáveis e de opções 

associadas a essas variáveis. Não consigo ter uma opinião sem conhecer…quer dizer, se 

metessem aqui os blocos todos, é preciso arranjar isto tudo na interface, se calhar podíamos 

começar a fazer o exercício de começar a organizar aqui as coisas, e dizer: isto nem pensar, isto 

fica gigantesco… 

P11: mas isto é ao contrário. E quantas variáveis tem no anterior (Adults with college degrees) e 

tem neste (U-map), seleção para o cruzamento? 

P13: este (Adults with college degrees) tem muito pouco: é o tempo, o género… 

P14: ato social e pouco mais… 

P13: são 4 ou 5 variáveis diferentes, é uma coisa muito fácil de arrumar na interface. Na outra (U-

map) são imensas variáveis. 

P11: todas estes blocos listados (U-map) têm uma variável associada? 

P13: mais, porque isto ainda tem scroll 

MP: sim tem scroll 

P14: pensando em termos gráficos, e comparando estas 2 soluções (Adults with college 

degrees/U-map), é que esta solução (U-Map) aqui graficamente é ótima que não são propriamente 

relacionáveis, e em que eu quero criar categorias, isto é ótimo, mas é extremamente difícil para 

quem está a aceder, porque tem ele próprio de saber se amarelo e verde está mais naquela zona 

e vermelho na outra. A outra (Adults with college degrees) prevê que quem constrói a aplicação 

faça esse trabalho para dar ao utilizador… Agora depende do trabalho intermédio e de quanto 

investimento há para esse trabalho intermédio. Porque é o que CS está a dizer: eu tinha que pôr 

as categorias todas aqui em cima da mesa e dizer o que ponho dentro de cada categoria. Porque 

isto de interfaces é sempre caixas de ovos, em que vou pondo para dentro, e vamos tendo sempre 

um nº de itens não muito grande á frente do utilizador, para ele não se perder. Se eu meto 30, o 
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utilizador vai logo á partida desligar. Como é que vai poder fazer essa filtragem, as tais categorias 

que falávamos á bocado. Aquele mapa é engraçado (Adults with college degrees) mas tem esse 

problema de não ser diretamente intuitivo, mas meramente gráfico, um charter com cor, com 

%...aquilo que eu posso produzir aquele tipo de gráfico rapidamente no Excel, basta ter as %s. 

Este aqui (U-map) não pode reproduzir automático, tem que ter humanos a pensar 

intermediamente os dados até à visualização, e isso pagasse, custa dinheiro, demora tempo. 

MP: alguém pensa diferente? 

P10: Agora, não sendo a minha área de especialização, eu tenho 1 principio que uso enquanto 

pessoa que está no desenvolvimento de software, que é tentar encontrar 1 organização das várias 

opções, que traduza aquilo que é a forma como as pessoas/público vê a organização daquilo que 

está a trabalhar…não sei se fui claro? 

P12: Isso quer dizer o modelo conceptual. 

P14: sim 

P10: A especialista disse tudo. Ver como é que as pessoas vêem aquilo e depois tentar organizar. 

Depois, se isso cabe numa forma de organização que é esta ou da outra, vai depender do número 

de itens, da profundidade de cada item. Ou dito de outra forma: face a esse modelo organizacional 

que eu encontro á cabeça, posso ter que usar um ou outro modelo. Podem não caber os dois. 

P12: e esse modelo vai depender da funcionalidade que quer passar, a quem e para fazer o quê, 

outra vez. 

P14: voltamos outra vez aí. 

P12: e isto para mim já está num nível de detalhe superior aquilo que deve ser a primeira reflexão 

sobre uma coisa destas que é: qual é o modelo conceptual? Eu tenho que perceber qual a 

funcionalidade que a ferramenta deve ter em face do publico alvo, e do que ele vai fazer, quando, 

como, com que objetivos. A funcionalidade sai daí, e ao mesmo tempo devem sair coisas como 

requisitos de usabilidade, e isso vai-me condicionar o modelo conceptual que é a primeira coisa 

que eu devo pensar. Isto é abaixo (aponta para o power point): É, como é que e o filtro: eu filtro; 

filtrar aparentemente é uma coisa que deve ser incluída; depois como? secalhar vai depender 

outra vez de … ou até pode incluir várias alternativas para fazer a mesma coisa, uma abordagem 

muito comum, para albergar pessoas  a trabalharem. Quer pessoas diferentes, quer pessoas em 

momentos diferentes, em situações diferentes. Isso é uma coisa quer em VI ou não, é comum: eu 

ter 3 ou 4 maneiras de eu oferecer a mesma funcionalidade, e depois cada um escolhe… ás vezes 

não s escolhe porque só s descobre uma e usa-se essa, mas para utilizadores mais sofisticados 

posso escolher: agora dá-me mais jeito fazer desta maneira por algum motivo. Mas este nível 

(aponta para o power point) já é mais abaixo. Pode já ter discutido o nível anterior, mas se não o 
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fez deve discutir o nível anterior, que é: o que e que eu vou ter na ferramenta, e como é que eu 

vou passar, e onde é que estão os detalhes. Como no sentido geral, maneira geral de passar essa 

funcionalidade, e depois então ir para os detalhes. Pode até já ter feito o anterior, e agora já nos 

estar a confrontar com várias alternativas, mas também concordo com o que o NZ diz, de facto 

preciso de … em situações diferentes posso preferir este ou o outro método… se calhar devíamos 

tentar aqui ajudar “em que tipos de situações é que um e que outro?....” …mas também já disse 

alguma coisa sobre isso… 

P13: não é fácil em abstrato assim, sem saber os dados, quais os públicos e o que se pretende 

que os públicos devem tirar daqui. A próxima pergunta era sobre a linha temporal certo? 

MP: A próxima questão 4 é sobre a integração da linha do tempo na ferramenta, embora não se 

saiba a esta altura se existirá financiamento para a continuidade do projeto. 

P12: pode sempre analisar o passado, mesmo que não haja futuro. Portanto a linha temporal pode 

fazer sentido. 

P13: mas não tem os dados 

P10: a fotografia é do agora, não do passado 

P12: ah ok 

P14: se mandar agora o questionário para as IES sobre quantos alunos estavam cá há 2 anos 

P12: não sabem 

P14: por acaso isso aí devem saber 

P10: sabem 

P14: e se perguntarem quantos computadores tinham nas salas? 

P10: também sabem 

P12: devem ter um retrato…! 

P10: têm no património 

P14: mas depois é preciso e ver lá atrás ao registo. 

P12: MP, uma coisa que eu sugeria, por exemplo, isto é uma visualização clássica (economic 

complexity) como as outras. Já procurou na literatura a teoria sobre isto? Quando é que uma coisa 

destas é interessante? Quando é que uma visualização do tipo mapa geográfico é interessante? 

Isso há feito, há livros e artigos que dizem em que situações é que isto… e só com esse tipo de 
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conhecimentos já pode obter alguma validação das suas ideias e alguma noção do que é que para 

este tipo de situações temos esta alternativa. 

MP: estou nessa fase 

P12: há muita coisa sobre isso, já deve ter uns 20 anos, portanto já muito se escreveu 

P14/ P15/P10: (falam paralelemente da ferramenta Economic Complexity, do interesse desta 

ferramenta e de estarem impressionados com a ferramenta). 

P13: há portais com montes de linguagens para construir tree maps open source…nós utilizamos 

uma aqui…descobrimos uma biblioteca de java script, extraías da base de dados, formatavas 

aquilo num xml, mandavas gerar o mapa e ele gerava, inclusivamente logo interativo, escolhia-te o 

que a pessoa clicou, fazia-te um tree map de 2º nível. Há várias soluções… 

P10: envia-me essa ligação 

P12: há também o Many Eyes, há várias 

P13: nesta altura era em java script que se fazia tudo 

P15: mas em … da Microsoft é muito complicado (risos) 

P14: esta ferramenta é muito interessante, mas lá está eu estava aqui a falar e eles estavam com 

uma preocupação em relação ao software que estava ali por baixo a correr, eu estava interessado 

nos dados que lá estão (risos). Só para voltarmos ao que estávamos a discutir à bocado, eu só 

acho isto interessante porque os dados em relação a import/export de Portugal me interessavam. 

Ou seja, depois se ela vai mais para a esquerda ou para a direita, é uma questão de eu me ir 

adaptando a ela. Mas claro que isto é uma impressão, porque se me pedirem: o que é que 

otimizavas aqui? Ok vamos conversar. Agora assim no abstrato perguntarem-me o que é que você 

gostaria de obter numa ferramenta destas? É muito complicado conseguirmos dar esse feedback 

aqui agora. E sobre esta ferramenta (Economic Complexity) tem a ver com os dados dela e de 

quem sou eu, porque eu estou a olhar de uma forma diferente do que o ministro das finanças ou 

da economia olha para isto….quer dizer os papeis mudam sempre… 

P10: o da economia acho que não olha (risos) 

P14: mas olha de uma certa maneira…não olhando (risos) 

MP: todo o restante focus group vai ser sempre no abstrato, vamos ter sempre esta dificuldade. 

Vou-vos pedir, no que conseguirem comentar, comentam e avançamos. A ferramenta terá ou não 

uma linha do tempo, apresentada desta ou outra forma… 
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P13: eu acho que a questão fundamental da linha do tempo não é se é esta visualização ou se é 

outra. Destas ferramentas, e do pouco que eu conheço a diferença que existe é se podemos 

especificar janelas de tempo, ou se podemos ter apenas 1 elemento de tempo. Isso é que é a 

grande diferença do ponto de vista de visualização de dados. Não é se eu escolho um pop-up, ou 

se escolho uma linha de uma determinada altura. 

P11: chama-se detalhes a pedido, ou seja, pedes uma janela entre 1920 e 1925 e ele dá-te 

concretamente naquela janela todos os detalhes. 

P14: mas esta aqui (Economic complexity) não da, só te da por anos. 

P11: pois e também não sabemos as categorias, não sabemos se os detalhes a pedido são 

possíveis 

P14: mas o que o CS está a dizer está no nível de acesso a informação, o acesso interação conta 

bastante. Se está num pop-up ou se está num slider. 

P11: mas isso pode ser fictício.  

P14: sim 

P11: um slider pode ser discreto da mesma maneira que isto é…ele por ali no meio… 

P14: mas é o que o CS que dizia á bocado, ou isto é intuitivo ou não é 

P13: o que eu estava a querer dizer é que se a análise dos dados é feita exclusivamente numa 

data, ou se eu por exemplo enquanto investigador quero ver os dados, que tido corre bem, entre 

2015 e 2016, se a linha temporal vai permitir ver de 2013 a 2015, ou se me vai permitir apenas os 

detalhes, ou no casso anterior, eu posso ver 2013 e ponho os dados para um lado, depois 2014, 

depois 2015. Do ponto de vista de análise a linha do tempo é essencialmente importante para isto. 

Se é uma coisa que eu clico e é como uma imagem num determinado momento, ou se me permite 

definir janelas de definição dos dados. Depois se isso é feito por uma linha, ou por dois 

bonequinhos que vão dizer, se é o 1º ou o 2º isso é indiferente. 

P14: isso vai-te obrigar a criar mais categorias (riso) 

P11: mas isso cai na comparação. Tens todos os dados em cada uma das épocas e depois vais 

filtrar por comparação entre categorias. Mas é uma funcionalidade avançada 

P13: este por exemplo aqui não tem (aponta para o power point “Economic complexity”) 

P14: não tem, mas podiam ter perfeitamente…podiam ter! não sei se podiam. 

P10: não, porque depois a forma como mostram a informação não permite isso 
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P14: pois, depois a forma se calhar alterava-se bastante, porque depois as %s saiam fora dos 

100%. 

P10: é uma fotografia por ano. Como é que tu…. 

(confusão, falam ao mesmo tempo…) 

P11: Por exemplo no outro d mapa até dava para escolher, podia-se escolher a opção tipo térmica 

e ver ao longo dos anos o que é que ia aumentando, e a complexidade de leitura 

P13: nós por exemplo no trabalho que fizemos com tree-map, era para ver a atividade de blogs, 

vídeos, uma série de coisas numa comunidade, colocou-se esta questão e verificamos que era 

muito importante por exemplo: a atividade em determinado tipo de serviços era tão pequena que a 

nossa unidade temporal por semana era muito pequena, e havia semanas em que não havia 

atividade nenhuma. Por isso eu poderia querer ver ao nível da semana, e ser relevante para 

alguns serviços, mas para outros eu precisava de dizer que era da 1ª semana até à última, ter no 

final a imagem global de utilização durante todo o semestre. 

P12: Isso tem que analisar os dados que tem 

P14: pois, para perceber do que é que precisa (risos) 

P13: porque inicialmente fizemos só à semana, mas depois não dava nada porque era zeros. 

Então vimos que só para 1 semana não dá! Nós temos que poder dizer que é da semana 5 à 

semana 10, porque isto corresponde ao 1º mês e eu quero ver o mês inteiro e então avaliar mês a 

mês, ou semestre a semestre. Mas aí eram dados mantidos dinamicamente…porque também só 

há uma janela muito específica de quantas instituições respondem, são coisas diferentes… têm 

que ser analisadas 

P12: se calhar a maneira de mostrar é que é diferente 

MP: Avançando para a Questão5 sobre os detalhes dos dados, consideram que teria interesse em 

aceder a detalhes dos dados, e de que forma poderiam ser apresentados numa ferramenta como 

o TRACER? (Mostra dos 2 slides com gráficos de barras, ou descrição textual…-descrição destes 

slides-). 

P12: está a perguntar primeiro se tem interesse detalhar? 

MP: sim, e depois de que forma podem ser apresentados. Porque uma das questões levantadas 

no seminário do U-Map, era ter os detalhes e o contexto dos dados, considerado muito importante. 

P14: em termos abstratos, sempre que eu vejo alguma coisa quero sempre mais detalhe ainda. 

Quero sempre clicar em cima… 
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P12: ou pelo menos saber que podes ter mais detalhe  

P14: exatamente, eu quero saber que aquilo está lá, mas não quero que apareça logo ali aquela 

informação toda. Quero por exemplo: se está ali aquela zona amarela no mapa, eu quero poder 

clicar com o rato e aparecer ao lado aquela informação que está ali para eu saber em mais detalhe 

o que é que aquela % quer dizer…. agora isto implica sempre a construção adicional da 

informação disponível, que pode nem ser visualizada por ninguém, mas está lá. Isso acho que é 

fundamental num ferramenta interativa, se não tiver isso não tem utilidade. Senão ficamos pelas 

folhas de pdf por onde vamos saltando, o interesse é poder ir afunilando... e agora vou entrar 

dentro deste território, e agora entre mais e mais… a uma dada altura nem preciso de ir ao pdf 

porque estou a conseguir dissecar na ferramenta. 

P11: detalhes sim, muito importante. Fora de contexto, um erro crasso… porque é enviesar os 

dados. É como pedir “porque é que abandona o ES” sem dizer qual é o contexto desse abandono. 

P14: por isso é que, lá está, se tu meteres a informação lá dentro e a contextualizares pode-me 

ajudar a isso, a evitar …. 

P11: …muitas vezes… 

P11:…mas diz já… olha este abandono, e depois diz ‘atenção que destes 10% está aqui x que 

não se inscreveram, x que mudaram de curso, as pessoas já têm uma leitura diferente. Agora 

quando aparece um gráfico enorme, e aparece 10% aqui, 10% acolá, isso já é diferente, aqui 

naquela universidade está tudo a fugir: ou seja não há contexto não diz mais nada. Mas no 

noticiário eu não estou á espera de mais, normalmente. Mas aqui é tempo real é imagem contínua. 

Num gráfico interativo eu espero poder clicar num gráfico nos 10% e que me digam o que aquilo 

quer dizer.  

P13: uma coisa que também pode ser interessante até por causa das questões da informação, é 

apresentar informação de quando os dados foram obtidos 

P14: sim, também é interessante 

P13: de onde vês esses dados 

P10: normalmente a informação da fica técnica tem que estar sempre presente. 

P14: mas estávamos a falar há bocadinho: estes dados foram recolhidos em setembro de 2011, e 

essa informação até poderia estar lá anexada, porque isto é um sistema interativo. Eu posso rolar 

com o rato e clicar em todo o lado. Informações consideradas importantes pelas IES como vimos 

aqui. Temos que ter o cuidado de introduzir a informação aqui… É um objeto interativo que tem 

obrigação de dar mais do que um objeto tradicional. 
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MP- eu até já estou com receio de colocar a 6ª questão (risos) 

P10: o que significa que foi um bom exercício Marta (risos) 

MP: sim, sem dúvida que está a ser um excelente exercício. 

P10: não queremos ir daqui como os maus da fita (risos) 

MP: não (risos). Porque realmente os diferentes métodos de visualização, obviamente que o que a 

prof.BS diz, e que faz parte do meu estudo, obviamente a literatura sustenta e justifica a vantagem 

e desvantagem de opções relativamente a determinado tipo de dados. Mas eu uma vez mais 

lembro que o nosso objetivo quando preparamos este focus group, é para perceber a vossa 

perceção, daquilo que a vossa sensibilidade e conhecimento vos diz ser mais interessante ou não 

enquanto utilizadores. Há pouco o OP estava a dizer que “aquela é mais interessante, porque é 

mais intuitiva, estou mais habituado aquele tipo de leitura”. Portanto apesar de estar com receio de 

colocar esta questão, é nesta perspetiva que vos estou a pedir a opinião. Portanto temos alguns 

exemplos com diferentes métodos de visualização dos dados. Temos o exemplo da ferramenta de 

mapeamento geográfico, e apesar de no logo do TRACER dizer “Mapear as TC no ES”, não 

significa que tenhamos que colocar lá o mapa de Portugal. Mas talvez se possa colocar o mapa e 

mapear segundo as regiões NUT, pode ter vantagens para o panorama nacional. Qual a vossa 

opinião? 

P11: a metáfora de VI não tem que ser algo que já exista. Pode ser algo inovador que consiga 

cruzar algumas das estratégias de Visualização de dados que existam e tentar conciliar de alguma 

maneira o melhor delas numa só, embora não seja fácil. 

P13: Uma questão que eu levanto é que a representação geográfica, e enquanto nos 2 papéis 

enquanto me vejo e de interesse para mim (professor e aluno), eu diria que a informação 

geográfica é irrelevante. Eu vou comparar Aveiro, Lisboa, Évora…eu sei perfeitamente onde são…  

P10: Neste contexto não é? 

P13: neste contexto. 

P10: por exemplo na base de exportação não. Na base de exportação se tivermos a fazer do 

número de alunos no ES sim, o mapear parece-me pouco, concordo com CS. 

P13: voltando ao que é o foco desta aplicação. Como disse CF á bocado, de outras formas de que 

venha a vir a ser utilizada ferramenta…até podem ter outra interpretação. No caso do que é 

analisado “o uso das TC em IESPP”, para mim o sítio onde elas estão no mapa é a partida 

irrelevante porque eu sei onde elas estão. 
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P12: eu diria que depende, imagina que estás à procura que alunos que recrutaste em que zona 

do País? 

P13: mas isso tem a ver com “o uso das TC em IESPP”? 

P12: ok, não sei …se calhar 

P13: a questão da CF, se olharmos para isto com o interesse de ver quais os cursos oferecidos, 

talvez já interesse saber qual é a oferta da minha região. Mas olhando para o TRACER com o 

objetivo de “conhecer o uso das TC em IESPP”, diria que á partida colocar num determinado sitio 

no mapa uma IE não me está a trazer nada de novo. 

P11: para ti não, mas para um público em geral acho que é importante um mapa. Apesar das 

pessoas saberem onde é que estão, mas acho importante a localização. 

P12: a localização pode servir de alguma forma para explicar algumas coisas: universidades mais 

interiores ou mais do litoral….não sei 

P11: não sei… 

P15: depende do background de cada utilizador também 

P10: chegamos outra vez ao utilizador (risos) 

P11: fundamental (risos) 

P13: voltando aqui noutra questão: eu acho que esta ferramenta não tem interesse para 

utilizadores gerais. 

P10: Como? 

P13: eu acho que esta ferramenta não tem interesse para utilizadores gerais. 

P11: mas se me disserem isso já penso de outra maneira 

P13: lá está temos que saber quais os públicos desta ferramenta. 

P16: podemos pensar nos 2 públicos 

MP: na vossa perspetiva enquanto utilizadores de uma IES 

P10: na minha perspetiva, mapear não tem qualquer interesse 

P13: enquanto docente e investigador na área não tem interesse 

P11: se tivesse uma filha a entrar para o ES… 
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P12: mas aí não é como docente do ES. 

P11: como mãe…interessava-me 

P10: mas se fosse a mãe AV não interessava. E na perspetiva de docente? 

P11: estou a pôr-me no papel de um utilizador genérico, de fora 

P13: quando a tua filha estiver a entrar para a universidade vais ver quem utiliza o moodle na 

altura…? (risos) 

P14: não queres saber disso para nada (risos) 

P13: quem utiliza o Sakai…(risos) 

P14: essa é que é a questão. Essa informação não é relevante para o publico em geral. 

P10: só serve para gestores e investigadores. 

AV- não, o ranking universitário interessa. 

P14: ou que possam estar interessados, mas e quase mais por curiosidade: quem está a utilizar o 

moodle, quem está a utilizar…? Isto há muita gente a utilizar e tal….Mas não passa daí! Eu tenho 

é interesse em falar com a pessoa que está diretamente a utilizar o moodle para saber como é que 

está a utilizar, e porquê? 

P10: Mas na própria página do moodle tens lá o mapa com o úmero de utilizações… 

P14: exato não preciso de um mapa 

P10: são 130.000 que utilizam o moodle. 

P14: realmente não sei… aqui o mapa para saber este tipo de informação 

P11: também se tiveres a informação e pô-la dentro de um mapa é fácil… portanto pode ser mapa 

a pedido (risos) 

P10: aí tenho dificuldade, sabes porquê? Porque se quiseres juntar mais indicadores no mesmo 

output torna-se mais difícil por estar o mapa por trás. 

P11: isso é um bom motivo para ter mapa, querer juntar vários indicadores no mesmo mapa. 

P10: porquê? 

P11: comparação dos dados é mais fácil. 
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P14: acho que isso se resolve com as diferentes visualizações: ver em tabelas, em mapas, em 

lista, com as fotografias das universidades (risos), com thumbnail, sem thumbnail…isso faz parte 

da visualização. Um mapa… eu acabo por dar razão ao CS. Não estou a ver o que com a 

visualização poderia ganhar com um mapa. Acho que não ia ganhar nada. Porque o que eu quero 

saber é se está gente a utilizar ou não, com %...saber a percentagem no Norte ou no Sul não me 

ia trazer nada…à partida. Se calhar num trabalho de investigação ia, mas enquanto docente 

não…talvez. 

P15: mas qui quando falamos de mapa, não tem que ser um mapa a nível nacional. Pode ser a 

nível da universidade ao nível dos departamentos, com indicação de como está a ser utilizado em 

cada departamento. 

P14: isso é outra questão 

P10: não, porque a recolha da informação é ao nível da instituição e não das faculdades. Não sei 

como fizeram no Porto? Pediram um questionário ao Porto todo e deram? Não conseguem. 

P14: mas em termos de ensino o que ias fazer para as tuas aulas? Olha aqueles ali das línguas 

não usam nada, aqueles das eletrónicas é que usam muito….(risos) ok, engraçado, boa conversa 

de café. 

P11: do ponto de vista do ensino tinha uma ferramenta fantástica para dar aos alunos e explicar 

como é que se demonstra em VI várias categorias (risos) 

MP: ok, os mapas por unidades orgânicas seria interessante, mas não vai acontecer. 

P14: ou entre países. Se houvesse dados de França, Espanha, etc, seria muito interessante… 

agora só Portugal… 

MP: Avançamos para a questão 7 sobre a comparação. P13 no início foi muito claro sobre o que 

entende sobre comparação. Por exemplo nesta ferramenta (U-Map) pode-se optar pela 

Universidade A,B,C serem comparadas lado a lado. Enquanto University Autonomy, não permite 

uma comparação visual, um país para um país, mas como diz o P13, a comparação está feita na 

nossa cabeça. A possibilidade de dar ao utilizador de decidir comparar instituição a instituição lado 

a lado, utilidade disso? Ou apenas de fazer uma leitura global e depois analisar individualmente 

caso a caso de cada instituição. 

P13: Como docente e investigador é obvio que me interessa comparar. 

P16: se não se comparar perde interesse. 
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P10: o benchmarking não deve assustar as pessoas. Pelo contrário, acho que ninguém deve 

temer isso, devemos, desde eu sejam calculados todos os pressupostos que eu falei, que neste 

caso (TRACER) eu acho que não estão na recolha dos dados. 

P14: pelas comparações diretas que se costuma ver em muitas plataformas, essas sou sincero, de 

vez em quando acedo a essas comparações não retiro sinal delas. Porquê? Porque estamos fazer 

esse processo mental automaticamente que acedemos a essas ferramentas: se eu vou ver 

Portugal, e a seguir vou ver Espanha, automaticamente eu estou a comparar, a ver quanto é gasto 

em Espanha…Claro que há detalhes de comparação que se puderem ser postos lado a lado 

facilitam.  

P10: Muita coisa que e preciso ter cuidado na comparação. É os universos e normalizações dos 

dados. Se eu comparar o número de publicações entre a UA e a UP, é logo um absurdo. Eles são 

4000 pessoas e nós 1000, ou 1500 e 5000/6000. Não deve ser permitido comparar isso. O rácio 

por investigador ou docente ok… 

P14: sim, é uma mais valia 

P10: quando o P14 diz: estou a ver as exportações de Portugal e de Espanha, e compara valores 

diretos… compara mas a seguir está a dividir por 4, porque eles são 40milhões e nós 10milhoes, e 

ele tem o conhecimento para o fazer o exercício da forma certa. Por isso a ferramenta deve ter o 

cuidado para não por toda a gente aqui a pensar mal, e tem que quando faz comparações, ou não 

faz…Ou faz aquilo que o CS diz, que é a forma mais inteligente que tem de fazer, que é: eu 

carrego na bandeira de Portugal e a seguir aparece-me aquela instituição, no Porto aparece a 

Universidade do Porto. Agora se eu coloco em comparação direta, a comparação tem que ser 

inteligente, porque se não for estou a induzir em erro as pessoas. 

P14: Ou tem que se chamar bem a atenção das pessoas: atenção que esta instituição tem x, x, x 

variáveis, para a pessoa quando estiver a ler levar aquilo em atenção. Lá está se eu não tiver 

noção que Portugal tem 10milhões e Espanha 40milnões, entro em erro brutalmente e não posso 

fazer essa comparação. 

P10: se eu te disser quantos desempregados há em Portugal tu ficas a perceber quando te digo 

que são 20 e tal em Espanha e 15% em Portugal. 

P14: estava a pensar naquelas plataformas muitas vezes de compra online, de compra onde 

aparecem os produtos ao lado uns dos outros, mas aí o produto é exatamente igual ou têm a 

mesma aplicabilidade ou preços aproximados. Mas aqui falamos de instituições que têm 

diversidades muito grandes, com muitas variáveis. Para eu comparar Aveiro com o Porto, aqui tem 

uma quantidade de variáveis que diretamente não podem ser comparáveis. 
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P10: e depois se a ferramenta tiver a possibilidade de propor os indicadores que eu quero numa 

determinada análise, tem que ser inteligente que algumas comparações podem não ser 

comparações fáceis. O PORDATA no início cometia esse erro: agora não me lembro do exemplo 

concreto. Divórcios com escolaridade… permitia comparar tudo… 

P15: PIB com divórcios 

P10: isso. 

P14: depois dava para fazer umas interpretações alucinantes…(risos) 

P12: isso é conhecido problema das estatísticas 

NZ- as correlações 

OP- portanto mais vale não permitir fazer algum tipo de correlações 

P14: mas aí também não sei. Também não gosto muito que a ferramenta me impeça (risos) 

P12: Ficas com a responsabilidade de utilizar a ferramenta como deve ser. 

P14: depois estamos a guiar e a obrigar a um certo comportamento 

P15: nós internamente tivemos esse problema na questão dos indicadores. 

P14: por algum motivo eu estou a fazer uma investigação que compare o PIB com os divórcios. 

Depois tenho que ter outros dados que sustentem aquilo mas… 

P10: no portal de indicadores da AU, na versão anterior em que eram permitidas comparações, 

tivemos alguns casos de interpretações… por pessoas muito sénior, com boas intenções, que não 

fizeram melhor utilização dos dados. 

P14: claro que se depois as pessoas começam a escrever artigos nos jornais a partir de 

comparações que vêem ali, é claro que aquilo é o descalabro. E aí eu percebo que quem está 

numa instituição tenha que ter essa pré-preocupação de pré-filtragem. E voltamos a quem é que 

está a emitir esses dados? Quem é responsável? Qual é o objetivo?... não sei… lá está a 

diferença de papeis: o pivô, o utilizador universal. O pivô pode ter acesso a tudo, ou a pessoa que 

está interna, e os outros…. não sei 

MP: Avançamos para a questão 8 sobre a possibilidade de comentar, anotar, exportar a 

visualização, votar ou partilhas nas redes sociais. A ferramenta demonstrada no slide, mostra o 

utilizador registado, e na sua área de registo pode fazer comentários sobre a visualização que 

acedido no momento, fizesse anotações e as partilhasse com outros utilizadores registados da 

ferramenta, ou conversasse com outros utilizadores. Outras ferramentas permitem apenas 

exportar a visualização, gerando um pdf, ou outros formatos. Não encontramos nenhuma por 
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exemplo que permitisse partilhar a visualização nas redes sociais. Consideram que estes 

exemplos têm interesse á ferramenta TRACER incluir? 

P12: eu diria que anotar e exportar são coisas básicas. 

P10: pois 

P12: as outras, pelo menos algumas delas para mim são altamente duvidosas (risos) 

P11: para um público em geral gosta das redes sociais, também gosta de exportar a visualização 

(risos) 

P16: comentar ia exigir moderação, o que só vos trará trabalho extra. Tratando-se de instituições 

oficiais podia trazer comentários mais duvidosos, só vos traria trabalho extra para essa 

moderação, ou confiavam na comunidade para se autorregular, e se abrirem para o publico me 

geral já não é seguro. 

OP- partilha nas redes sociais, perde-se o controlo. Acho que isto é do tipo de informação que não 

deve estar facilmente partilhável com o mundo. 

P11: e o votar é para quê? 

MP: é como fazer um sistema de ‘likes’ 

P14: só tem interesse partilhar. O problema de partilhar é o problema do controlo. Nos últimos 

tempos tenho trabalhado um bocado à volta disso. A partir do momento em que as pessoas 

entram dentro da rede e estão anónimas, acabou. Não tem mais interesse, destroem aquilo tudo. 

Ou seja era obrigatório que houvesse um sistema de identificação, esse sistema vai requerer um 

email válido, vai complicar imenso aquilo. Não sei se vai ter qualquer interesse para vocês. Eu 

vejo o interesse que poderia ter que era o votar, ou dar feedback adicional, mas eu não se quem 

está a usar a ferramenta ia ganhar com isso. Ter lá uma pessoa que diz: ‘Eu estava lá numa sala 

mas os computadores não estavam ligados ou a funcionar”. Não sei se isso vai trazer alguma 

coisa a acrescentar. 

P12: Depois tens que filtrar e dá sempre trabalho. 

P14: e se calhar vou perder mais tempo a filtrar o que eles estão a dizer…não sei. 

P12: eu diria o que continuo a dizer, anotar e exportar são coisas básicas. E se eu tenho uma 

visualização ou a produzo, para mim é muito importante em qualquer situação poder anotá-la e 

exportá-la para a poder usar noutro sítio. Agora o resto… 

P11: exportar o pdf que vem com a visualização 

P10: partilho 100% a opinião da BS 
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P14: eu posso sempre partilhar aquela informação. A questão é de na tua plataforma teres 

sistemas de discussão. Integrados e isso acho que só vai trazer-vos trabalho adicional e mais vale 

deixar as pessoas em outras redes discutirem livremente. 

P16: quem tiver interesse genuíno partilha o pdf 

P14: mas se calhar ali o CS tem uma opinião diferente…não sei (risos) 

P13: não, não. 

P10: é do tipo de informação não interesse. 

P14: pois é que do tipo de informação, não estou a ver. 

P13: as redes sociais são importantes essencialmente queremos criar barulho, ou atrair 

visitantes…Obviamente que para quem são os autores e interessante ter page views, ter 

visitantes, e as redes sociais podem ser vistas como uma forma de aumentar essa exposição e o 

retorno de utilizadores. Mas na realidade este é um site que tem características diferentes. Não é 

algo que quem vai estar a participar e financiar, tenha objetivo de atraís qualquer pessoa para 

ali… 

P14: por exemplo o PORDATA não permite nem tem comentários. E as pessoas discutem 

bastante o PORDATA nas redes. Ou seja é menos uma coisa com que têm que se preocupar com 

isso? Tinham que ter uma equipa de não sei quantas pessoas a trabalhar ali, porque havia 

centenas de pessoas que isto estava mal, isto errado, esta comparação e aquela... 

P10: este dados não fazem sentido 

P14: exatamente (risos)…ia ser uma coisa… 

P16: basta ver os comentários nos jornais, que é sempre uma coisa que não tem fim 

P14: uma coisa ridícula 

P10: e vemos hoje que está demonstrado que os governos e os partidos, as empresas têm 

fazedores de opinião nas redes sociais para contrariar as peimeiras tendências: a escreverem o 

contrário para amenizarem…(risos). Nós nesta altura estamos a perder um tempo, nós 

portugueses, com as redes sociais se querem a minha opinião (risos), porque é só ruído, ruido. 

….. 

MP- Questão 9, sobre os mecanismos de navegação, a opção das ajudas, o manual para 

download, uma página ilustrada com a ajuda de navegação, os pontos de interrogação… 

P10: posso propor mais dois? FAQs e video de utilização 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

31 
 

P12: exato  

P11: um sistema de apoio ao utilizador deve incluir as mais diversas formas diversificadas de 

modo a abranger todas as competências 

P10: já agora mais uma sugestão: um helpdesk (risos) funciona 

P13: ou então um sistema que não seja preciso ajuda nenhuma, era o ideal. 

P16: também não pode ser demasiado invasivo. 

P14: posso ter a opção de desligar as opções de as desligar, ou eu fico louco (rios). O objetivo é 

que não seja necessário ir ao manual 

P12: vou dizer que depende. Se tu fores um investigador e quiseres tirar o máximo, vais investir 3 

horas do teu tempo a ler o manual… (risos) 

P14: o manual e o tutorial tem que existir sempre, as FAQ, nem que só use 1 pessoa em 1000. 

Por acaso agora deixamos de usar aquelas páginas com as árvores, com mapa do site, 

desapareceu praticamente. 

P12: tem que ter o package completo. 

MP- sobre a exportação dos dados, teremos a possibilidade de exportar o relatório comos dados 

já tratados sobre todas as instituições, não existe a opção de exportar a basa de dados. Tem 

utilidade e exportar individualmente um relatório comos dados de cada instituição individualmente. 

(todos) Sim… 

P14: o Excel …deveria ser um open source (risos) 

P10: quando falamos de uma exportação de dados falamos de um conjunto de dados resultado de 

uma determinada análise. 

MP: a orientação na leitura dos dados, é quase um mecanismo de ajuda. Fará sentido? 

P13: não percebi 

MP: é uma explicação acompanhada sobre como é que os dados devem ser analisados, visto e 

comparado… 

P14: ah, orientação e interpretação 

P10: era o ponto de interrogação 

P13: eu quando estava a pensar em ajuda era mais a este nível e não da interface. 
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P11: mas isso são diferentes níveis de ajuda. Isto é a ajuda contextualizada? 

MP: sim 

P11: é de adicionar, sim 

P14: é o maior detalhe que vimos á bocado. 

MP: Por comparação dos métodos tradicionais de apresentação de dados em relatórios. Quais as 

vantagens e desvantagens … 

(ninguém quer discutir isto, porque já se discutiu bastante isso) 

P10: eu penso que esse é o TPC da Marta, fazer esse resumo (risos) 

MP: Ultima questão: Consideram que uma ferramenta como o TRACER pode contribuir a decisão 

aos diferentes níveis? (politico, educativo, financiamento, do aluno que seleciona a IES) 

P10: Do meu ponto de vista, não, de todo. O conjunto de questões…as pessoas aqui não estão 

tão por dentro das questões como eu…Saber quantos computadores tem, se tem wirless por todo 

o campus…acho que essa pergunta nem fazia… se usamos moodle, quantos cursos temos online 

- esta poderá ter algum interesse-… as perguntas expressavam este tipo de coisas. Acho que isso 

não define do ponto de vista político rigorosamente nada, do ponto de vista do financiamento 

rigorosamente nada, a seleção da Instituição por um aluno prospetivo, também não. Sinceramente 

acho que não. É interessante fazer uma análise, comparar, quem tem que tomar decisões com 

certeza, perceber qual é o caminho das outras instituições, mas quadros interativos, se tem 50, 

tem 100, 200… 

MP: pensando no survey 2 que vai incidir sobre a utilização das TC em contextos formais 

educativos no suporte aos processos de ensino e Aprendizagem? 

P10: eu não conheço. Percebo o contexto, mas poderá ser um pouco mais interessante… mas… 

P14: pois essa questão de quantos quadros interativos tem interesse do ponto de vista político se 

eu quiser usar isso como uma arma de arremesso. Quer dizer, vocês já têm não sei quanta 

tecnologia… 

P10: numa altura em que agora com aquele quadro interativo, como o da Microsoft, mas que se 

faz a partir quase do nada (riso), com 100-150€ 

P14: do ponto de vista político ás vezes pode ter…. por exemplo, vês uma universidade privada 

que pode não ter rede wireless no campus todo, pode ter só num edifício, mas quer dizer, isso é 

mesmo só do ponto de vista político se eu estou a numa tentativa de perceber o mapa de Portugal 

e ver como é que está desenvolvido o país… 
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P10: há universidades que nem campus têm (risos) 

P14: pois, esse tipo de coisas… Mas não sei, realmente não sei o que se pode extrair daqui… é 

difícil extrair daqui informação…. 

P11: basicamente a mim arrepia-me a ideia de que uma ferramenta de VI possa ser influente da 

tomada de decisão daqueles aspetos. 

P14: mas também se for a visualização no excel também estamos tramados 

P11: eu já estou arrepiada desde à uns meses com tanta decisão…e decisões complicadas (risos) 

P14: é assim, isto se calhar nem tem a ver com o teu trabalho (Marta), mas esta recolha de dados 

todos os anos, isto cai em cima de alguém, alguém que tem que estar a responder aos inquéritos. 

Mandam para alguém e esse alguém e estas coisas tem custos. E nestes sistemas de qualidade 

nas universidades tem custos, e cada vez pedimos mais ás pessoas que preencham plataformas 

de Currículos, plataformas de equipamento, etc, e claro que isto só tem interesse para quem 

estiver as ver os excels e as visualizações se isto tiver dados comparativos, e isto implica que eu 

esteja sempre a pedir às pessoas de 6 em 6 mese mais dados, mais dados, mais dados, isto é 

uma coisa que me preocupa muito. 

P10: o P15 agradece-te (risos) 

P14: mas preocupa-me bastante. 

P11: isto faz parte da 1ª pergunta que eu fiz aqui: quem insere estes dados? Porque isto é uma 

dor de cabeça (risos)…quem insere e quem recolhe? A sustentabilidade da ferramenta. 

P14: mas quem insere tens aí mais uns empregos, até nem é mau porque as pessoas têm 

trabalho. Mas vai cair em cima de pessoas que já têm coisa para fazer… 

P10: A plataforma é online, a recolha é feita online e do lado deles (TRACER) o custo é pequeno, 

é enviar mails de 2 em 2 dias a dizer “já está Prof.OP?” (risos) era todos os dias (risos). Do nosso 

lado é complicado porque é trabalho para as pessoas, e a mim preocupa-me o rigor! Volto à 

questão como é que isto….com o padrão de rigor com que isto foi feito…rigor, eu peço desculpa 

pela palavra usada. A falta de definição de exatamente o que se pergunta em alguns casos, ou até 

se é possível recolher essa informação! Como é que depois se toma decisões com base em 

informação que parcialmente pode não estar certa? Preocupa-me. 

P11: pois 

P10: Mas para além de tudo mais, o tipo de questões que lá estão colocadas, no meu ponto de 

vista, não são importantes na tomada de decisão. E eu tenho que tomar decisões ao nível destas 
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coisas na universidade de Aveiro. E não seria este estudo que me iria condicionar nas estratégia 

para a Universidade de Aveiro. 

P14: pois 

P10: a ideia, o FT que também viu o survey resumidamente… 

MP: pensando no seminário que a CRUP organizou para apresentar a ferramenta University 

European Autonomy, no qual estive presente, talvez até seria mais interessante perguntar que 

contributo esta ferramenta traz à discussão sobre o uso das TC, que estão a crescer em 

avalanche e que se estão também a impor no ensino superior na sua utilização pelos docentes e 

administração. Como é que a ferramenta TRACER contribui para esta discussão, ou disseminação 

dessa informação? 

P14: isso parece-me que só depois o trabalho de investigação apresentará as instituições, não é 

algo que se calhar as instituições queiram ver ali ao longo do tempo. Eu se calhar quero ver um 

estudo que diga: olha estes anos houve esta evolução… 

P10: exatamente! 

P14: porque tem que haver interpretações aqui… 

P10: é isso. O que é que diz aos decisores quantas unidades curriculares estão no facebook? Se 

calhar diz o que o NZ está a dizer: em 10anos, qual foi a tendência de aparecimento de unidades 

curriculares no facebook. 

P14: mas isso tem que haver alguém que olhe para esses dados, que os interprete e que dê essa 

informação já aos decisores. 

P11: mas isso é uma área de estudo que até está reconhecida na FCT, que é análise das 

instituições de Ensino Superior, há uma série de estudos estatísticos sobre isso. Por isso acaba 

por ser algo que eu vejo como complementar, e consiga chegar a um público diferente. E aí tem 

que fazer a diferença….e a veracidade dos dados… 

P14: mas para fazer a diferença, tenho que ver onde é que estão os outros a bater, e o que eu 

posso acrescentar aqueles…não sei… 

P11: talvez seja uma coisa que a MP possa explorar, se existe. Na gestão (departamento da UA), 

a unidade de investigação acho que é do Porto, têm um grupo que fazem estudos sobre a 

qualidade do ensino superior e sobre a análise de… 

P14: para a MP seria se calhar interessante perceber o que eles estão a fazer e tentar perceber 

onde é que esta ferramenta (TRACER) está a contribuir, mas perceber até em discussão com eles 

se isto poderia ser ou não uma mais valia. 
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P11: e isso sim tem alimentado decisões políticas (risos), creio que sim 

P10: estas coisas são todas muito complicadas. Os meus amigos conhecem que, quem está 

ligado ao ensino, que o A3es pretendia um estudo de empregabilidade. Nós (UA) pusemos de pé 

um mega plano para conseguir auscultar todos os nossos cursos de uma forma estatisticamente 

relevante, para sabermos a empregabilidade de todos os nossos cursos, ouvindo 2000, 3000 

alunos, estão 30 cursos estudados, e agora temos que fazer isso para os restantes estudantes. O 

governo da nação à 2 meses disse: agora todos os cursos têm que ter no seu portal informação 

como como é a sua empregabilidade. Julgam que as perguntas são exatamente as mesmas que o 

A3es fazia? Não! São outras, que se calculam de maneira diferente e que obrigam a novas 

perguntas às mesmas pessoas! Portanto quando falamos destes estudos, destes trabalhos, 

deveria haver a coerência de ver o que os outros fizeram , o que podemos acrescentar, e que não 

seja em cima do que já está, porque está complicado para as pessoas, é reinventar sempre tudo. 

P11: o nosso problema de produtividade não é trabalharmos pouco! Nós trabalhamos muito mas 

desorganizadamente. Esse é o grande problema de produtividade. 

P14: e aqui está um exemplo bem claro disso, a A3es pede uma coisa e vem o ministério pede 

outra. 

P10: é que aqueles 1000, vamos ter que lhes perguntar outra vez. É de ter um call-center a ligar 

outra vez, e as pessoas “outra vez!?”… 

P14: e as pessoas “eu agora não respondo!”…a falta de organização… 

P10: A MP escreveu os agradecimentos antes deste focu group, senão já não os escrevia (risos) 

MP: agradecimento final pela participação de todos neste focus group. 
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APPENDIX 9: Project TRACER Questionnaire about “Use of Communication Technologies 

in Portuguese Public Higher Education” 

 

 

 

Questionário sobre o Uso das Tecnologias da Comunicação no Ensino Superior Público 

Português 

- DIRIGENTES INSTITUCIONAIS - 
 

 

O presente estudo está a ser realizado no âmbito do projeto TRACER – O uso das Tecnologias da 

Comunicação nas Instituições de Ensino Superior Público Português (Nº PTDC/CPE-

CED/113368/2009COMPETE:FCOMP-01-0124-FEDER-014394). 

Este questionário pretende recolher dados que permitam compreender de que modo as Tecnologias da 

Comunicação (TC) estão a ser usadas nas Instituições de Ensino Superior Público Português (IESPP), em 

âmbitos relacionados com o ensino e aprendizagem. 

Este questionário destina-se aos dirigentes institucionais, podendo ser respondido por reitor, vice-reitor ou 

pró-reitor (ensino universitário) ou por presidente, vice-presidente ou pró-presidente (ensino politécnico). 

O questionário é composto por um total de 5 blocos de questões. Uma vez recolhida a informação 

solicitada, o tempo estimado para o seu preenchimento é de cerca de 15 minutos. 

Para qualquer questão relacionada com este questionário contate através do email: de-projecto-

tracer@ua.pt. 

A participação da sua instituição é fundamental para conhecer a realidade nacional.  

Obrigado pelo tempo dispensado. 

 
 

Abreviaturas 
 
 

TC – Tecnologias da Comunicação IES – Instituições de Ensino Superior 

 

1. PERFIL GERAL DA INSTITUIÇÃO 
 
1.1. Identificação da instituição: (lista de IES) 

 
 
1.2. Nº de unidades orgânicas (consoante definição estatutária):  
 

Unidade Orgânica  Nº 

a. Escolas Superiores  

b. Departamentos  

c. Outras: quais____________________  
 

 
 
1.3. Nº de Estruturas de investigação (reconhecidas pelo MEC/FCT):  
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Estrutura de investigação Nº 

a. Unidades de investigação e 
desenvolvimento 

 

b. Laboratórios associados  
 

 
 
1.4. Modalidades de ensino existentes:  

 

Modalidade de ensino x 

a.Presencial  

b.Totalmente Online  

c.Misto  
 

 
 
1.4.1. Nº de cursos de 1º, 2º e 3º ciclo, em cada modalidade:  

 

Modalidade de 
ensino 

Ciclo de estudos de Bolonha  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

a.Presencial    

b.Totalmente online    

c.Misto    
 

 
 

1.5. Nº de cursos disponíveis online (totalmente ou mistos), por ciclo de estudos e modalidade:  

 

 
Tipo de curso 

Totalmente Online  Misto 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

a. Disponibilizados em parceria com outras 
IES nacionais 

      

b. Disponibilizados em parceria com outras 
IES internacionais 

      

 

 
 
1.6. Nº de alunos por ciclo e modalidade: 

 

Modalidade Ciclo de estudos 
de Bolonha 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Presencial    

Totalmente online    

Misto    
 

 
1.7. Nº total de docentes: 

 

Regime Nº docentes 

a. Tempo integral  

b. Tempo parcial  
 

 
 
 

2. RECURSOS E FUNCIONALIDADES DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO NA INSTITUIÇÃO  
 
 
2.1. Nº total de computadores disponíveis em cada âmbito de utilização (à data, nos Serviços de Património): 

 

 
Computadores 

Âmbito de utilização 

Educativo Administrativo/ Serviços Investigação Sem âmbito definido 

a. Fixos     

b. Portáteis     
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2.2. Nº total de: 

 

Espaços e recursos Nº 

a. Salas de aulas   

b. Quadros interactivos  

c. Projetores multimédia  
 

 
 
2.3. A instituição dispõe de plataforma(s) para o ensino e aprendizagem online (totalmente ou misto):  

 

Sim: ____; Não:_____  

 

 

2.3.1. Tipo de plataforma(s) de ensino online e aprendizagem existente(s): 

 

Plataforma(s) de ensino online  e aprendizagem X   

a. Moodle  

b. Sakai  

c. WebCT  

d. BlackBoard  

e. Desire2Learn  

f. Instructure Canvas  

g. Outras: quais  
 

 
 
2.3.2. Nº total de utilizadores registados no ano letivo, nessa(s) plataforma(s): 

 

Plataforma(s) de ensino e aprendizagem online Nº Docentes Nº Alunos  

a. Moodle   

b. Sakai   

c. WebCT   

d. BlackBoard   

e. Desire2Learn   

f. Instructure Canvas   

g. Outras: quais   
 

 

 

2.3.3. Nº total de acessos por parte dos docentes, no ano letivo, nessa(s) plataforma(s), até ao momento: 

 

Plataforma(s) de ensino e aprendizagem online Nº 

a. Moodle  

b. Sakai  

c. WebCT  

d. BlackBoard  

e. Desire2Learn  

f. Instructure Canvas  

g. Outras: quais  
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2.3.4. Nº total de acessos por parte dos alunos, no ano letivo, nessa(s) plataforma(s), até ao momento: 

 

Plataforma(s) de 
ensino e 
aprendizagem online 

Nº 

a. Moodle  

b. Sakai  

c. WebCT  

d. BlackBoard  

e. Desire2Learn  

f. Instructure Canvas  

g. Outras: quais  
 

 
 
2.4. A instituição dispõe de repositório científico oficial em ambiente digital:  
 
Sim:____; Não:____  
 
 
2.4.1. Ambiente digital em que é disponibilizado o repositório científico oficial: 

 

Tipo de repositório link dos 
repositórios 

a. Dspace  

b. Fedora  

c. Eprints  

d. Blackboard  

e. Outro(s):quais________________  
 

 
 
2.4.2. Nº total de documentos registados nesse(s) repositório(s), por tipo: 

 

Tipos de documento  Nº total de documentos  

a. Teses de doutoramento  

b. Dissertações de mestrado  

c. Monografias de licenciatura  

d. Relatórios   

e. Revistas científicas   

f. Capítulos de livros  

g. Livros  

h. Artigos   

i. Outro(s):quais_________________  
 

 
 
2.4.3. Nº total de acessos a esse(s) repositório(s), no ano letivo, por tipo de utilizador: 

 

 
Tipo de utilizador 

Nº total de acessos 

a. Internos   

b. Externos  
 

 
 
2.5. A instituição disponibiliza outros serviços no âmbito das TC aos alunos: 
 

Sim:____; Não:____ 
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2.5.1. Outros serviços no âmbito das TC disponibilizados aos alunos :  

 

Serviços de TC x 

a. Acesso gratuito a licenças de software de natureza comercial  

b. Redução de preço na aquisição de dispositivos TC  

c. Redução de preço na aquisição de software criado pela IES  

d. Outro(s):quais_______________________________________  
 

 

 

2.6. A instituição disponibiliza outros serviços no âmbito das TC aos docentes: 

 

Sim:____; Não:____ 

 

2.6.1. Outros serviços no âmbito das TC disponibilizados aos docentes: 

 

Serviços de TC x 

a. Acesso gratuito a licenças de software de natureza comercial  

b. Redução de preço na aquisição de dispositivos TC  

c. Redução de preço na aquisição de software criado pela IES  

d. Outro(s):quais_______________________________________  
 

 
 

3. INFRAESTRUTURAS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 
 
 
3.1. Designação da(s) infraestrutura(s) existente(s) para apoio técnico na integração e uso das TC, tendo em atenção a 

abrangência da sua atuação: 

 

Tipos de infraestrutura Designação  

a. Centralizada  

b. Descentralizada  
 

 
 
3.1.1. Dessa(s) infraestrutura(s), qual(ais) tem um portal oficial para apoio online: 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Nº de profissionais que integram essa(s) infraestrutura(s), a tempo integral: ______  

 
 
3.2. Designação da(s) infraestrutura(s) destinada(s) ao apoio ao ensino e aprendizagem online, tendo em atenção a 
abrangência da sua atuação: 
 

Tipos de infraestrutura Designação  

a. Centralizada  

b. Descentralizada  
 

 
 
3.2.1. Dessa(s) infraestrutura(s), qual(ais) têm um portal oficial para apoio online: 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Nº de profissionais que integram essa(s) infraestrutura(s), a tempo integral:______ 
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3.2.2.1. De entre esses profissionais, quantos desempenham funções como designer instrucional:_____ 

 
 

4. POLÍTICA INSTITUCIONAL EM MATÉRIA DE TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO  
 
 
4.1. A instituição dispõe de uma estratégia institucional formalizada no âmbito das TC, contemplada nos documentos de 
planeamento e de gestão: 
 

Sim:____; Não:_____  

 
4.1.1. Áreas contempladas nessa estratégia: 

 

Áreas de estratégia x 

a. Gestão de infraestruturas e recursos   

b. Formação e desenvolvimento profissional de pessoal docente   

c. Formação extracurricular de alunos  

d. Uso de dispositivos e recursos pelos colaboradores  

e. Uso da web 2.0 (redes sociais….) pelos colaboradores   

f. Presença institucional na web 2.0  

g. Integração e uso das TC na prática letiva   

h. Recursos educativos abertos  

i. E-learning  

j. Blended-learning  

k. Mobile-learning  

l. Acessibilidade  

m. Privacidade  

n. Segurança  

o. Sustentabilidade das TC  

p. Outra(s): Quais:______________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 

5.ÁREAS DE PREOCUPAÇÃO E PERSPECTIVAS DE FUTURO  
 
 
5.1. Assinale 5 áreas em matéria de TC que são de maior preocupação na sua instituição: 

 

Áreas de preocupação x 

a. Financiamento   

b. Gestão de infraestruturas e equipamentos  

c. Criação/expansão de infraestruturas de apoio aos alunos e pessoal   

d. Utilização de TC no Ensino e Aprendizagem   

e. Expansão do Ensino e Aprendizagem a distância  

f. Utilização institucional da web 2.0   

g. Introdução/difusão de tecnologias móveis  

h. Planeamento estratégico   

i. Criação/disponibilização de Recursos Educativos Abertos  

j. Cloud computing  

k. Segurança e privacidade  

l. Interoperabilidade de sistemas  

m.Sustentabilidade   

n. Outras: quais  
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5.2. Utilize este espaço para esclarecer questões e/ou necessidades sentidas em relação às áreas assinaladas: 

 

 

 

 

 

 

5.3. Indique quais os objetivos ao nível do uso e integração das TC na sua instituição nos próximos 2 anos letivos: 

 

 

 

 

 

Preenchido por: 

 

Reitor  

Vice-reitor  

Pró-reitor  

Presidente  

Vice-presidente  

Pró-presidente  

Diretor  

Vice-director  

Outro: qual  
 

A que setores da sua instituição recorreu para obter a informação solicitada? (ex. serviços académicos,…)  

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

As próximas questões são dirigidas ao responsável pelos serviços de tecnologias da comunicação da sua instituição. 
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Questionário sobre o Uso das Tecnologias da Comunicação no Ensino Superior Público 

Português 

- RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO - 
 

 

O presente estudo está a ser realizado no âmbito do projeto TRACER – O uso das Tecnologias da Comunicação 

nas Instituições de Ensino Superior Público Português (Nº PTDC/CPE-CED/113368/2009COMPETE:FCOMP-01-

0124-FEDER-014394).  

Este questionário pretende recolher dados que permitam compreender de que modo as Tecnologias da 

Comunicação (TC) estão a ser usadas nas Instituições de Ensino Superior Público Português (IESPP), em 

âmbitos  relacionados  com o  ensino  e aprendizagem.  Este questionário destina-se aos responsáveis 

institucionais pelos serviços de Tecnologias da Comunicação. 

O questionário é composto por um total de 2 blocos de questões. Uma vez recolhida a informação solicitada, o 

tempo estimado para o seu preenchimento é de cerca de 15 minutos. 

Para qualquer questão relacionada com este questionário contate através do email: de-projecto-tracer@ua.pt. 

A participação da sua instituição é fundamental para conhecer a realidade nacional.. 

Obrigado pelo tempo dispensado. 

 
 

Abreviaturas 
 
 

TC – Tecnologias da Comunicação IES – Instituições de Ensino Superior 

 

6. FORMAÇÃO AOS DOCENTES PARA O USO E INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA  
 
 
6.1. No presente ano letivo, a instituição disponibiliza aos docentes formação para o uso e integração das TC: 

 

Sim:_____; Não:_____  

 
 
6.1.1. Frequência com que a instituição oferece formação sob a forma de: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – 

Muitas vezes) 

 

Tipo de formação 1 2 3 4 

a. Cursos teóricos     

b. Workshops     

c. Conferências     

d. Outros     
 

 
 
6.1.2. Frequência com que essa formação decorre em: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Modalidade de ensino e 
aprendizagem 

1 2 3 4 

a. Ensino presencial     

b. Ensino totalmente online     

c. Ensino misto     
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6.1.3. Frequência com que essa formação incide na: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Temas da formação 1 2 3 4 

a. Utilização de ferramentas da Web 2.0 em contexto educativo     

b. Utilização de ferramentas office (powerpoint, excel,...)     

c. Utilização da(s) plataforma(s) institucional(is)     

d. Utilização de bases de dados e repositórios científicos digitais      

e. Utilização de software     

f. Utilização de hardware (pc, quadros interativos, ipads…)     

g. Utilização de estratégias de ensino/aprendizagem baseadas na TC,…     

h. Outra(s): Quais:______________________________________     
 

 
 
6.1.4. Frequência com que a formação é dinamizada por: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Dinamização da formação 1 2 3 4 

a. Profissionais dos serviços de TC     

b. Docentes/investigadores da sua IES     

c. Docentes/investigadores de outras IES     

d. Alunos     

e. Empresas especializadas     

f. Outros     
 

 
 
6.1.5. Frequência com que a instituição disponibiliza aos docentes recursos para aprendizagem contínua na área das TC, 
paralela ou independentemente das iniciativas de formação, para uso autónomo: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 
4 – Muitas vezes) 
 

Recursos para aprendizagem contínua 1 2 3 4 

a. Manuais     

b. Vídeos/Vodcasts     

c. Audio/Podcasts     

d. Outros      
 

 
 
 

7. UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 
 
7.1. Frequência de utilização das seguintes TC na comunicação entre: 
 
7.1.1. Os corpos institucionais e os docentes: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Tecnologias da Comunicação 1 2 3 4 

a. E-mail      

b. Chat     

c. Vídeo-chamada     

d. Redes sociais      

e. Plataformas de ensino-aprendizagem (moodle, …)     

f. Outros: quais_______________________________     
 

 
 
7.1.2. Os corpos institucionais e os alunos: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Tecnologias da Comunicação 1 2 3 4 

a. E-mail      

b. Chat     

c. Vídeo-chamada     

d. Redes sociais      

e. Plataformas de ensino-aprendizagem (moodle, …)     

f. Outros: quais_______________________________     
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7.2. Frequência de utilização das TC na comunicação entre: 
 
7.2.1. Os corpos institucionais e os docentes, com as seguintes finalidades: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – 
Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de oferta formativa     

b. Divulgação de outras informações     

c. Divulgação de normativos     

d. Divulgação de resultados académicos     

e. Solicitação de informações     

f. Solicitação de tarefas/resultados de avaliação     

g. Marcação de eventos     

h. Recolha de sugestões     

i. Outras: quais     
 

 
 
7.2.2. Os corpos institucionais e os alunos, com as seguintes finalidades: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas 
vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de oferta formativa     

b. Divulgação de outras informações     

c. Divulgação de normativos     

d. Divulgação de resultados académicos     

e. Solicitação de informações     

f. Solicitação de tarefas/resultados de avaliação     

g. Marcação de eventos     

h. Recolha de sugestões     

i. Outras: quais     
 

 
 
7.3. A Instituição tem presença oficial na Internet: 

 

Sim:____; Não:____ 

 

7.3.1. Espaços da Internet em que a instituição possui uma conta/canal oficial: 

7.3.1. Espaços da Internet em que a instituição possui uma presença oficial: 

 

Espaços da Internet X 

a. Portal institucional  

b. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin,…)  

c. Canais de partilha de vídeo (Youtube, I Tunes,…)  

d. Canais de partilha de imagem (Flickr, Picasa,…)  

e. Mundos virtuais (Second Life,…)  

f. Canais de agregação de conteúdos (Netvibes,…)  

g. Outros: quais  
 

 

 

7.3.2. Frequência com que são utilizados esses espaços, com as seguintes finalidades:  

 

7.3.2.1. Portal institucional: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
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7.3.2.2. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 
7.3.2.3. Canais de partilha de vídeo (Youtube, I Tunes,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 

7.3.2.4. Canais de partilha de imagem (Flickr, Picasa,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 
7.3.2.5. Mundos virtuais (Second Life,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 

7.3.2.6. Canais de agregação de conteúdos (Netvibes,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 

7.4. As unidades orgânicas (segundo definição estatutária) têm presença oficial na Internet: 
 

Sim:____; Não:____ 
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7.4.1. Espaços da Internet em que se encontram representadas as Unidades Orgânicas: 

 

 
 
Unidades 
orgânicas  

Espaços da Internet 

a. Portal 
institucional 

b. Redes 
sociais (Facebook, 

Twitter, Linkedin,…) 

c. Canais de 
partilha de 

vídeo 

(Youtube,ITunes) 

d. Canais de 
partilha de 

imagem 
(Flickr, Picasa,…) 

e. Mundos 
virtuais 
(Second 
Life,…) 

f. Canais de 
agregação de 

conteúdos 
(Netvibes,…) 

g. 
Outros 

a. Escolas 
Superiores 

       

b. Departamentos        

c. Outras        
 

 
 
7.5. As estruturas de investigação (reconhecidas pelo MEC/FCT) têm presença oficial na Internet: 
 
Sim:____;Não:_____ 
 
 
7.5.1. Espaços da Internet em que se encontram representadas as estruturas de investigação: 

 

 
 
Estruturas de 
investigação  

Espaços da Internet 

a.Portal 
instituciona

l 

b.Redes 
sociais 

(Facebook, 
Twitter, 

Linkedin,…) 

c.Canais de 
partilha de 

vídeo 

(Youtube,ITune
s) 

d.Canais de 
partilha de 

imagem 
(Flickr, 

Picasa,…) 

e. 
Mundos 
virtuais 
(Second 
Life,…) 

f. Canais de 
agregação de 

conteúdos 
(Netvibes,…) 

g. 
Outro

s 

a.Unidades de 
Investigação e 
Desenvolvimento 

       

b.Laboratórios 
associados 

       

 

 
 
7.6.Os cursos têm presença oficial na Internet: 
 
Sim:____; Não:_____  
 
 
7.6.1. Espaços da Internet em que se encontram representados os cursos: 

 

 
Espaços da Internet 

Ciclos de estudo de bolonha 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

a. Portal institucional     

b. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin,…)    

c. Canais de partilha de vídeo (Youtube, I Tunes,…)    

d. Canais de partilha de imagem (Flickr, Picasa,…)    

e. Mundos virtuais (Second Life,…)    

f. Canais de agregação de conteúdos (Netvibes,…)    

g. Outros: quais_______________    
 

 
 
7.7. A partir do portal oficial da instituição é possível fazer visitas virtuais ao campus: 

 
Sim:____;Não:____ 

 
 
7.8. A instituição tem presença oficial noutros espaços de comunicação:  
 
Sim:_____; Não:______ 
 
 
7.8.1. Outros espaços de comunicação em que a instituição está presente: 
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Outros espaços de comunicação x 

a. Canal local de TV  

b. Canal nacional de TV  

c. Estação de rádio  

d. Outros: quais?_________________  
 

 
 
7.9. Frequência com que a instituição disponibiliza recursos educativos para aplicações em mobile-learning:  

(1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 – Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Recursos educativos para aplicações em 
mobile-learning 

1 2 3 4 

a. Gravações em audio/podcasts     

b. Gravações em vídeo/vodcast     

c. E-books     

d. Manuais didáticos     

e. Jogos educativos     

f. Aplicações interativas     

g. Outros: quais:__________________     
 

 
 
7.9.1. Se assinalou a opção “nunca” em uma ou mais alíneas anteriores, indique as razões para tal: 

 

Razões da não disponibilização de recursos educativos 
para aplicações em mobile-learning 

x 

a. Os custos envolvidos são elevados  

b. A cobertura de rede móvel é insuficiente  

c. A ligação móvel é muito lenta  

d. A segurança dos conteúdos não está assegurada  

e. Não existe procura destes recursos  

f. Aplicações interativas  

g. Outras: quais:_____________________________________  
 

 
 
7.10. Frequência com que a instituição disponibiliza recursos educativos abertos (REA), criados pelos docentes e/ou outros 

actores da sua instituição: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 – Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Recursos educativos abertos 1 2 3 4 

a. Gravações em audio/podcasts     

b. Gravações em vídeo/vodcast     

c. E-books     

d. Manuais didácticos     

e. Jogos educativos     

f. Aplicações interativas     

g. Outros: quais:___________________     
 

 

 

7.10.1. Se assinalou a opção “nunca” em uma ou mais alíneas anteriores, indique as razões para tal: 

 

Razões da não disponibilização de recursos educativos abertos x 

a. A criação de REA é financeiramente desvantajosa para a instituição  

b. Os REA têm um valor científico/académico inferior aos recursos tradicionais   

c. Os docentes são resistentes em facultar os seus materiais educativos  

d. Não existem incentivos para o pessoal docente tornar os seus recursos em REA  

e. Os REA constituem uma ameaça aos direitos de propriedade intelectual  

f. A instituição não dispõe de uma política que regule a criação de REA  

g. Os REA não são sustentáveis   

h. Não existem mecanismos de certificação da qualidade dos REA  

i. Outras: quais  
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7.11. Utilize este espaço se desejar fazer algum comentário, sugestão ou esclarecimento a este inquérito e/ou projeto, bem 
como registar alguma situação anómala (ex. impossibilidade de preenchimento da questão X devido a XXX):  
 
 
 
 
 
 

 
Preenchido por: 

 
Responsável pelos serviços de Tecnologias da 
Comunicação 

 

Outro: Qual  
 

 
A que setores da sua instituição recorreu para obter a informação solicitada? (ex. serviços académicos…) 
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APPENDIX 10: 49 Datasets retrieved from TRACER Questionnaire about “Use of 

Communication Technologies in Portuguese Public Higher Education” 

 

 

From the total number of 63 datasets, 49 were selected to be visually represented:  

a) 41 datasets of 1 variable. 

b) 7 datasets of 2 variables. 

c) 1 dataset of 3 variables. 

Table 1. Final 49 datasets selected for visual representation, corresponding to the section of the 
questionnaire and question numbers. 

Section1 Section2 Section3 Section4 Section5 Section6 Section7 

1.2 
1.3 
1.4 
1.4.1 
1.5.1 
1.6 
1.7 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.5.1 
2.6.1 
2.2 
2.1 

3.1.2 
3.1.1 
3.2 
3.2.2 
3.2.2.1 
3.2.1 

4.1 
4.1.1 

5.1 6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 

7.1.1 
7.1.2 
7.2.1 
7.2.2 
7.3.1 
7.3.2.1 
7.3.2.2 
7.3.2.3 
7.3.2.4 
7.3.2.5 
7.3.2.6 
7.4.1 
7.5.1 
7.6.1 
7.8.1 
7.9 
7.10 

 

 

 

TRACER Questionnaire 

1. PERFIL GERAL DA INSTITUIÇÃO 
 
1.1. Identificação da instituição: (lista de IES) 

 
 
1.2. Nº de unidades orgânicas (consoante definição estatutária):  
 

Unidade Orgânica  Nº 

a. Escolas Superiores  

b. Departamentos  

c. Outras: quais____________________  
 

 
 
1.3. Nº de Estruturas de investigação (reconhecidas pelo MEC/FCT):  
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Estrutura de investigação Nº 

a. Unidades de investigação e 
desenvolvimento 

 

b. Laboratórios associados  
 

 
 
 
 
 
1.4. Modalidades de ensino existentes:  

 

Modalidade de ensino x 

a.Presencial  

b.Totalmente Online  

c.Misto  
 

 
 
1.4.1. Nº de cursos de 1º, 2º e 3º ciclo, em cada modalidade:  

 

Modalidade de 
ensino 

Ciclo de estudos de Bolonha  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

a.Presencial    

b.Totalmente online    

c.Misto    
 

 
 

1.5. Nº de cursos disponíveis online (totalmente ou mistos), por ciclo de estudos e modalidade:  

 

 
Tipo de curso 

Totalmente Online  Misto 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

a. Disponibilizados em parceria com outras 
IES nacionais 

      

b. Disponibilizados em parceria com outras 
IES internacionais 

      

 

 
 
1.6. Nº de alunos por ciclo e modalidade: 

 

Modalidade Ciclo de estudos 
de Bolonha 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Presencial    

Totalmente online    

Misto    
 

 
1.7. Nº total de docentes: 

 

Regime Nº docentes 

a. Tempo integral  

b. Tempo parcial  
 

 
 
 

2. RECURSOS E FUNCIONALIDADES DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO NA INSTITUIÇÃO  
 
 
2.1. Nº total de computadores disponíveis em cada âmbito de utilização (à data, nos Serviços de Património): 
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Computadores 

Âmbito de utilização 

Educativo Administrativo/ Serviços Investigação Sem âmbito definido 

a. Fixos     

b. Portáteis     
 

 
 
2.2. Nº total de: 

 

Espaços e recursos Nº 

a. Salas de aulas   

b. Quadros interactivos  

c. Projetores multimédia  
 

 
 
2.3. A instituição dispõe de plataforma(s) para o ensino e aprendizagem online (totalmente ou misto):  

 

Sim: ____; Não:_____  

 

 

2.3.1. Tipo de plataforma(s) de ensino online e aprendizagem existente(s): 

 

Plataforma(s) de ensino online  e aprendizagem X   

a. Moodle  

b. Sakai  

c. WebCT  

d. BlackBoard  

e. Desire2Learn  

f. Instructure Canvas  

g. Outras: quais  
 

 
 
2.3.2. Nº total de utilizadores registados no ano letivo, nessa(s) plataforma(s): 

 

Plataforma(s) de ensino e aprendizagem online Nº Docentes Nº Alunos  

a. Moodle   

b. Sakai   

c. WebCT   

d. BlackBoard   

e. Desire2Learn   

f. Instructure Canvas   

g. Outras: quais   
 

 

 

2.3.3. Nº total de acessos por parte dos docentes, no ano letivo, nessa(s) plataforma(s), até ao momento: 

 

Plataforma(s) de ensino e aprendizagem online Nº 

a. Moodle  

b. Sakai  

c. WebCT  

d. BlackBoard  

e. Desire2Learn  

f. Instructure Canvas  

g. Outras: quais  
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2.3.4. Nº total de acessos por parte dos alunos, no ano letivo, nessa(s) plataforma(s), até ao momento: 

 

Plataforma(s) de 
ensino e 
aprendizagem online 

Nº 

a. Moodle  

b. Sakai  

c. WebCT  

d. BlackBoard  

e. Desire2Learn  

f. Instructure Canvas  

g. Outras: quais  
 

 
 
2.4. A instituição dispõe de repositório científico oficial em ambiente digital:  
 
Sim:____; Não:____  
 
 
2.4.1. Ambiente digital em que é disponibilizado o repositório científico oficial: 

 

Tipo de repositório link dos 
repositórios 

a. Dspace  

b. Fedora  

c. Eprints  

d. Blackboard  

e. Outro(s):quais________________  
 

 
 
2.4.2. Nº total de documentos registados nesse(s) repositório(s), por tipo: 

 

Tipos de documento  Nº total de documentos  

a. Teses de doutoramento  

b. Dissertações de mestrado  

c. Monografias de licenciatura  

d. Relatórios   

e. Revistas científicas   

f. Capítulos de livros  

g. Livros  

h. Artigos   

i. Outro(s):quais_________________  
 

 
 
2.4.3. Nº total de acessos a esse(s) repositório(s), no ano letivo, por tipo de utilizador: 

 

 
Tipo de utilizador 

Nº total de acessos 

a. Internos   

b. Externos  
 

 
 
2.5. A instituição disponibiliza outros serviços no âmbito das TC aos alunos: 
 

Sim:____; Não:____ 

 

 

2.5.1. Outros serviços no âmbito das TC disponibilizados aos alunos :  



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

 

 

Serviços de TC x 

a. Acesso gratuito a licenças de software de natureza comercial  

b. Redução de preço na aquisição de dispositivos TC  

c. Redução de preço na aquisição de software criado pela IES  

d. Outro(s):quais_______________________________________  
 

 

 

2.6. A instituição disponibiliza outros serviços no âmbito das TC aos docentes: 

 

Sim:____; Não:____ 

 

 

 

 

2.6.1. Outros serviços no âmbito das TC disponibilizados aos docentes: 

 

Serviços de TC x 

a. Acesso gratuito a licenças de software de natureza comercial  

b. Redução de preço na aquisição de dispositivos TC  

c. Redução de preço na aquisição de software criado pela IES  

d. Outro(s):quais_______________________________________  
 

 
 

3. INFRAESTRUTURAS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 
 
 
3.1. Designação da(s) infraestrutura(s) existente(s) para apoio técnico na integração e uso das TC, tendo em atenção a 

abrangência da sua atuação: 

 

Tipos de infraestrutura Designação  

a. Centralizada  

b. Descentralizada  
 

 
 
3.1.1. Dessa(s) infraestrutura(s), qual(ais) tem um portal oficial para apoio online: 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Nº de profissionais que integram essa(s) infraestrutura(s), a tempo integral: ______  

 
 
3.2. Designação da(s) infraestrutura(s) destinada(s) ao apoio ao ensino e aprendizagem online, tendo em atenção a 
abrangência da sua atuação: 
 

Tipos de infraestrutura Designação  

a. Centralizada  

b. Descentralizada  
 

 
 
3.2.1. Dessa(s) infraestrutura(s), qual(ais) têm um portal oficial para apoio online: 
 
 
 
 
 
 

 

 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

 

 
3.2.2. Nº de profissionais que integram essa(s) infraestrutura(s), a tempo integral:______ 

 
 
3.2.2.1. De entre esses profissionais, quantos desempenham funções como designer instrucional:_____ 

 
 

4. POLÍTICA INSTITUCIONAL EM MATÉRIA DE TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO  
 
 
4.1. A instituição dispõe de uma estratégia institucional formalizada no âmbito das TC, contemplada nos documentos de 
planeamento e de gestão: 
 

Sim:____; Não:_____  

 
4.1.1. Áreas contempladas nessa estratégia: 

 

Áreas de estratégia x 

a. Gestão de infraestruturas e recursos   

b. Formação e desenvolvimento profissional de pessoal docente   

c. Formação extracurricular de alunos  

d. Uso de dispositivos e recursos pelos colaboradores  

e. Uso da web 2.0 (redes sociais….) pelos colaboradores   

f. Presença institucional na web 2.0  

g. Integração e uso das TC na prática letiva   

h. Recursos educativos abertos  

i. E-learning  

j. Blended-learning  

k. Mobile-learning  

l. Acessibilidade  

m. Privacidade  

n. Segurança  

o. Sustentabilidade das TC  

p. Outra(s): Quais:______________________________________  
 

 
 
 

5.ÁREAS DE PREOCUPAÇÃO E PERSPECTIVAS DE FUTURO  
 
 
5.1. Assinale 5 áreas em matéria de TC que são de maior preocupação na sua instituição: 

 

Áreas de preocupação x 

a. Financiamento   

b. Gestão de infraestruturas e equipamentos  

c. Criação/expansão de infraestruturas de apoio aos alunos e pessoal   

d. Utilização de TC no Ensino e Aprendizagem   

e. Expansão do Ensino e Aprendizagem a distância  

f. Utilização institucional da web 2.0   

g. Introdução/difusão de tecnologias móveis  

h. Planeamento estratégico   

i. Criação/disponibilização de Recursos Educativos Abertos  

j. Cloud computing  

k. Segurança e privacidade  

l. Interoperabilidade de sistemas  

m.Sustentabilidade   

n. Outras: quais  
 

 

 

5.2. Utilize este espaço para esclarecer questões e/ou necessidades sentidas em relação às áreas assinaladas: 
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5.3. Indique quais os objetivos ao nível do uso e integração das TC na sua instituição nos próximos 2 anos letivos: 

 

 

 

 

 

6. FORMAÇÃO AOS DOCENTES PARA O USO E INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA  
 
 
6.1. No presente ano letivo, a instituição disponibiliza aos docentes formação para o uso e integração das TC: 

 

Sim:_____; Não:_____  

 
 
6.1.1. Frequência com que a instituição oferece formação sob a forma de: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – 

Muitas vezes) 

 

Tipo de formação 1 2 3 4 

a. Cursos teóricos     

b. Workshops     

c. Conferências     

d. Outros     
 

 
 
6.1.2. Frequência com que essa formação decorre em: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Modalidade de ensino e 
aprendizagem 

1 2 3 4 

a. Ensino presencial     

b. Ensino totalmente online     

c. Ensino misto     
 

6.1.3. Frequência com que essa formação incide na: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Temas da formação 1 2 3 4 

a. Utilização de ferramentas da Web 2.0 em contexto educativo     

b. Utilização de ferramentas office (powerpoint, excel,...)     

c. Utilização da(s) plataforma(s) institucional(is)     

d. Utilização de bases de dados e repositórios científicos digitais      

e. Utilização de software     

f. Utilização de hardware (pc, quadros interativos, ipads…)     

g. Utilização de estratégias de ensino/aprendizagem baseadas na TC,…     

h. Outra(s): Quais:______________________________________     
 

 
 
6.1.4. Frequência com que a formação é dinamizada por: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Dinamização da formação 1 2 3 4 

a. Profissionais dos serviços de TC     

b. Docentes/investigadores da sua IES     

c. Docentes/investigadores de outras IES     

d. Alunos     

e. Empresas especializadas     

f. Outros     
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6.1.5. Frequência com que a instituição disponibiliza aos docentes recursos para aprendizagem contínua na área das TC, 
paralela ou independentemente das iniciativas de formação, para uso autónomo: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 
4 – Muitas vezes) 
 

Recursos para aprendizagem contínua 1 2 3 4 

a. Manuais     

b. Vídeos/Vodcasts     

c. Audio/Podcasts     

d. Outros      
 

 
 
 

7. UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 
 
7.1. Frequência de utilização das seguintes TC na comunicação entre: 
 
7.1.1. Os corpos institucionais e os docentes: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Tecnologias da Comunicação 1 2 3 4 

a. E-mail      

b. Chat     

c. Vídeo-chamada     

d. Redes sociais      

e. Plataformas de ensino-aprendizagem (moodle, …)     

f. Outros: quais_______________________________     
 

 
 
7.1.2. Os corpos institucionais e os alunos: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Tecnologias da Comunicação 1 2 3 4 

a. E-mail      

b. Chat     

c. Vídeo-chamada     

d. Redes sociais      

e. Plataformas de ensino-aprendizagem (moodle, …)     

f. Outros: quais_______________________________     
 

 
 
7.2. Frequência de utilização das TC na comunicação entre: 
 
7.2.1. Os corpos institucionais e os docentes, com as seguintes finalidades: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – 
Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de oferta formativa     

b. Divulgação de outras informações     

c. Divulgação de normativos     

d. Divulgação de resultados académicos     

e. Solicitação de informações     

f. Solicitação de tarefas/resultados de avaliação     

g. Marcação de eventos     

h. Recolha de sugestões     

i. Outras: quais     
 

 
 
7.2.2. Os corpos institucionais e os alunos, com as seguintes finalidades: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas 
vezes) 
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Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de oferta formativa     

b. Divulgação de outras informações     

c. Divulgação de normativos     

d. Divulgação de resultados académicos     

e. Solicitação de informações     

f. Solicitação de tarefas/resultados de avaliação     

g. Marcação de eventos     

h. Recolha de sugestões     

i. Outras: quais     
 

 
 
7.3. A Instituição tem presença oficial na Internet: 

 

Sim:____; Não:____ 

 

7.3.1. Espaços da Internet em que a instituição possui uma presença oficial: 

 

Espaços da Internet X 

a. Portal institucional  

b. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin,…)  

c. Canais de partilha de vídeo (Youtube, I Tunes,…)  

d. Canais de partilha de imagem (Flickr, Picasa,…)  

e. Mundos virtuais (Second Life,…)  

f. Canais de agregação de conteúdos (Netvibes,…)  

g. Outros: quais  
 

 

 

7.3.2. Frequência com que são utilizados esses espaços, com as seguintes finalidades:  

 

7.3.2.1. Portal institucional: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
7.3.2.2. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 
7.3.2.3. Canais de partilha de vídeo (Youtube, I Tunes,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
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7.3.2.4. Canais de partilha de imagem (Flickr, Picasa,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 
7.3.2.5. Mundos virtuais (Second Life,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 

7.3.2.6. Canais de agregação de conteúdos (Netvibes,…): (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 - Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 
 

Finalidades 1 2 3 4 

a. Divulgação de informação de carácter oficial (notícias, fotos, …)     

b. Acompanhamento do trabalho de outras IES e/ou outros parceiros     

c. Obtenção de feedback em relação à IES (ex. funcionamento, ofertas, serviços,…)     

d. Acompanhamento de tópicos especializados (ex. legislação, projetos…)     

e. Partilha de tópicos especializados (ex. projetos, oportunidades,…)     
 

 
 

7.4. As unidades orgânicas (segundo definição estatutária) têm presença oficial na Internet: 
 

Sim:____; Não:____ 
 
 
 
7.4.1. Espaços da Internet em que se encontram representadas as Unidades Orgânicas: 

 

 
 
Unidades 
orgânicas  

Espaços da Internet 

a. Portal 
institucional 

b. Redes 
sociais (Facebook, 

Twitter, Linkedin,…) 

c. Canais de 
partilha de 

vídeo 

(Youtube,ITunes) 

d. Canais de 
partilha de 

imagem 
(Flickr, Picasa,…) 

e. Mundos 
virtuais 
(Second 
Life,…) 

f. Canais de 
agregação de 

conteúdos 
(Netvibes,…) 

g. 
Outros 

a. Escolas 
Superiores 

       

b. Departamentos        

c. Outras        
 

 
 
7.5. As estruturas de investigação (reconhecidas pelo MEC/FCT) têm presença oficial na Internet: 
 
Sim:____;Não:_____ 
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7.5.1. Espaços da Internet em que se encontram representadas as estruturas de investigação: 

 

 
 
Estruturas de 
investigação  

Espaços da Internet 

a.Portal 
instituciona

l 

b.Redes 
sociais 

(Facebook, 
Twitter, 

Linkedin,…) 

c.Canais de 
partilha de 

vídeo 

(Youtube,ITune
s) 

d.Canais de 
partilha de 

imagem 
(Flickr, 

Picasa,…) 

e. 
Mundos 
virtuais 
(Second 
Life,…) 

f. Canais de 
agregação de 

conteúdos 
(Netvibes,…) 

g. 
Outro

s 

a.Unidades de 
Investigação e 
Desenvolvimento 

       

b.Laboratórios 
associados 

       

 

 
 
7.6.Os cursos têm presença oficial na Internet: 
 
Sim:____; Não:_____  
 
 
7.6.1. Espaços da Internet em que se encontram representados os cursos: 

 

 
Espaços da Internet 

Ciclos de estudo de bolonha 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

a. Portal institucional     

b. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin,…)    

c. Canais de partilha de vídeo (Youtube, I Tunes,…)    

d. Canais de partilha de imagem (Flickr, Picasa,…)    

e. Mundos virtuais (Second Life,…)    

f. Canais de agregação de conteúdos (Netvibes,…)    

g. Outros: quais_______________    
 

 
 
7.7. A partir do portal oficial da instituição é possível fazer visitas virtuais ao campus: 

 
Sim:____;Não:____ 

 
 
7.8. A instituição tem presença oficial noutros espaços de comunicação:  
 
Sim:_____; Não:______ 
 
 
7.8.1. Outros espaços de comunicação em que a instituição está presente: 

 

Outros espaços de comunicação x 

a. Canal local de TV  

b. Canal nacional de TV  

c. Estação de rádio  

d. Outros: quais?_________________  
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7.9. Frequência com que a instituição disponibiliza recursos educativos para aplicações em mobile-learning:  

(1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 – Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Recursos educativos para aplicações em 
mobile-learning 

1 2 3 4 

a. Gravações em audio/podcasts     

b. Gravações em vídeo/vodcast     

c. E-books     

d. Manuais didáticos     

e. Jogos educativos     

f. Aplicações interativas     

g. Outros: quais:__________________     
 

 
 
7.9.1. Se assinalou a opção “nunca” em uma ou mais alíneas anteriores, indique as razões para tal: 

 

Razões da não disponibilização de recursos educativos 
para aplicações em mobile-learning 

x 

a. Os custos envolvidos são elevados  

b. A cobertura de rede móvel é insuficiente  

c. A ligação móvel é muito lenta  

d. A segurança dos conteúdos não está assegurada  

e. Não existe procura destes recursos  

f. Aplicações interativas  

g. Outras: quais:_____________________________________  
 

 
 
7.10. Frequência com que a instituição disponibiliza recursos educativos abertos (REA), criados pelos docentes e/ou outros 

actores da sua instituição: (1 – Nunca; 2 – Raras vezes; 3 – Algumas vezes; 4 – Muitas vezes) 

 

Recursos educativos abertos 1 2 3 4 

a. Gravações em audio/podcasts     

b. Gravações em vídeo/vodcast     

c. E-books     

d. Manuais didácticos     

e. Jogos educativos     

f. Aplicações interativas     

g. Outros: quais:___________________     
 

 

 

7.10.1. Se assinalou a opção “nunca” em uma ou mais alíneas anteriores, indique as razões para tal: 

 

Razões da não disponibilização de recursos educativos abertos x 

a. A criação de REA é financeiramente desvantajosa para a instituição  

b. Os REA têm um valor científico/académico inferior aos recursos tradicionais   

c. Os docentes são resistentes em facultar os seus materiais educativos  

d. Não existem incentivos para o pessoal docente tornar os seus recursos em REA  

e. Os REA constituem uma ameaça aos direitos de propriedade intelectual  

f. A instituição não dispõe de uma política que regule a criação de REA  

g. Os REA não são sustentáveis   

h. Não existem mecanismos de certificação da qualidade dos REA  

i. Outras: quais  
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Appendix 11a – Transcription of the interview with Higher Education Institution 

Decision Maker P1 

 

Date 11-07-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant P1 

Institutional 

Role 
Pro-rector 

 

 

Marta Pinto (MP): faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER® 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P1: quase sempre em todos, particularmente ao nível do planeamento estratégico, e são vários 

documentos de diversa natureza, quer aqueles mais estrito senso nomeadamente plano de 

atividades e relatório de atividades, quer outros que vão surgindo nomeadamente de 

caracterização do perfil da nossa concorrência, quer ao nível da caracterização da oferta formativa 

das escolas secundárias e agrupamentos de escolas e, escolas profissionais, quer ao nível de 

caracterização do território, neste momento a nível do território nacional estamos a preparar a 

nossa estratégia horizonte 20/20. Quase de forma diária o contacto com as tecnologias, quer 

bases de dados a nível nacional quer via INE, quer via PORDATA, estatísticas disponibilizadas 

pela Direção geral de Estatísticas em Educação e Ciência, quer ao nível das estatísticas 

disponíveis nos sites da Comissão Europeia. É um instrumento fundamental. Cabe a nós fazer a 

radiografia, o diagnóstico, sociais económicas de todo o território que nos envolve, que nos é 

adjacente, é muito importante. 
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MP: e na adoção das Tecnologias da Comunicação (TC) na sua instituição para uso institucional, 

ou para suporte ao ensino e aprendizagem dos docentes, em que processos participa? 

P1: particularmente nas áreas que possam projetar ou alargar o campo de ação da nossa 

instituição. No caso concreto das tecnologias de suporte ao ensino a distância, de forma mais ou 

menos direta, tenho sido sempre parte da equipa de trabalho. Embora aqui na instituição seja uma 

equipa específica que faz a gestão do ensino a distância. Também participamos como consultores 

da presidência e vice-presidência. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das TC no Ensino Superior 

Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e que é apresentada na 

ferramenta como a U-TRACER®?  

P1: é uma radiografia. Gostaria que mais entidades tivessem interesse em colaborar. Quando 

fazemos estudos destes um dos interesses é garantir o interesse, a adesão das pessoas. E uma 

questão que se coloca sempre em ferramentas desta natureza é a alimentação desses próprios 

dados. Porque sem que esses dados garantam uma expressão, garantam uma diversidade do que 

é a características das instituições que colaboram, a ferramenta perde a sua mais-valia. Há ali 

questões importantes, permite-nos fazer uma radiografia relativamente à dinâmica de utilização 

das TIC e da sua funcionalidade, se há ou não oferta formativa. Nos minutos que estive a ver o 

relatório, estive a tentar perceber se havia muita oferta formativa sustentada no modelo de 

formação a distância, isso foi uma curiosidade. É uma área de inovação na oferta formativa mas 

também extremamente exigente, ás vezes atrás da inovação não se acautela devidamente os 

requisitos funcionais e pedagógicos da sua utilização. E às vezes entre a moda e o desejo de 

fazer, perde-se o critério de qualidade pedagógica do processo. Dediquei mais tempo á análise 

desses dados, mas sim, todos os estudos que nos permitam conhecer, e particularmente quer 

numa ferramenta que faça um perfil nesta área para universidades e politécnicos acho que é ótimo 

e uma mais-valia e permite conhecer melhor as nossas práticas e aquilo que estamos a fazer.   

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER®? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P1: sim, claramente. Por dois objetivos: ajuda-nos a perceber onde estamos o que é muito 

importante, e como nós sabemos o mais difícil a nível mundial e nacional é mudar mentalidades, e 

às vezes quando sinalizamos que “estamos no final da lista”, “olha que há concorrentes que estão 

a fazer muito mais do que nós, ou que têm uma dinâmica diferente”…vale o que vale, mas às 

vezes é muito mais fácil entusiasmar, garantir uma maior dinâmica, isto per si já uma mais-valia; 

depois tudo o que seja informação que complemente o nosso conhecimento sobre uma realidade 

é uma mais-valia. As instituições de ensino superior neste momento, umas mais outras menos em 

função da sua dimensão, do seu historial, precisam de estar constantemente atualizadas 
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relativamente ao que se passa no mundo, ao que se passa no seu contexto e da sua 

concorrência, nós estamos no mercado concorrencial. Nós somos financiadas é certo, mas fruto 

destas contenções orçamentais nós temos que fazer mais e melhor. Isto parece um discurso 

político mas a verdade é essa. E todos os instrumentos que nos informem e nos mostremos que 

se passa, ou mais otimista, para espicaçar para fazer com qualquer coisa aconteça, “se o outro 

está a fazer porque é que nós não fazemos?”, é mais pra aí. Acho que é importante.  

MP: na comparação. 

P1: sim. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P1: percebi que é possível por um lado exportar dados e meche-los minimamente de boa 

qualidade, depois os filtros base ao nível das instituições e regiões acho suficiente. Talvez à 

medida que depois a proporia base de dados seja mais alimentada seja possível acrescentar mais 

descritores, e vai-se andando e acrescentando. Até o próprio INE e Pordata vão criando cada vez 

mais um espaço de interação melhor do que tinha à 1 ano ou 2 atrás. Há aqui um espaço 

significativo de crescimento da ferramenta, mas para já em função dos dados que tem é uma 

grande mais-valia. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER
®
? Poderíamos tornar publico apenas o relatório… 

P1: Acho vantajoso, claramente, tudo o que seja para simplificar a representação gráfica ajuda 

imenso. Hoje ainda mais porque somos inundados de informação, tudo o que possa ser resumido 

num gráfico, numa tabela, pie chart, é uma grande vantagem, acho que se a ferramenta não 

tivesse essa valia seria um ponto fraco, uma fragilidade. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER
®
? (contextualizando com os outros 

projetos europeus) 

P1: … salvaguardando alguma confidencialidade…e aqui a questão de vulnerabilidade ao nível da 

utilização da tecnologias, era o que estava a dizer, são contextos diferentes. Comparar aquilo que 

são as diversas instituições de ensino superior, não me parece correto, porque basta só comparar 

dinâmica de universidade A com um Politécnico B, entidades com dimensões diferentes, logo com 

recursos financeiros diferentes, know how também diferente, portanto aí a leitura tem que ser 

matizada de acordo com esses mesmos percursos. Parece-me que por ventura um dos grandes 

perigos que possa existir desta ferramenta, é uma análise demasiado literal comparativa, e 

chegarmos á conclusão que a universidade de Évora já tem 5 cursos de formação totalmente 

online, e aqui na instituição só tem 1… ah é porque estão mais atrasados…não é bem assim! Os 
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historiais são completamente diferentes, e daqui a talvez os riscos de comparação direta possam 

existir, daí que talvez seja este o maior risco, mas que de alguma maneira isto é uma “faca de 2 

gumes”. Tal como não colocarmos o nome das instituições, por outro lado não dinamizamos 

aquele espicaçar que é importante dar. Talvez numa fase inicial, talvez um bocadinho mais á 

frente, numa fase um bocadinho mais avançada, talvez essa perda de anonimato seja possível. 

Nesta fase inicial talvez seja prudente, até porque estamos a falar de uma ferramenta inicial, e eu 

colocando-me do vosso lado que querem que esta ferramenta seja alimentada o mais possível, 

talvez esta questão da reserva e anonimato seja uma mais-valia nesta fase. Porventura numa fase 

mais á frente, se houver mais valias, ou o efeito de espicaçar, talvez se pudesse revelar. Mas 

nesta fase penso que a prudência seria boa conselheira. 

MP: então para si, manter-se-ia o anonimato das instituições tal como no relatório do survey1, 

sendo que cada uma das instituições saberia qual é a sua? 

P1: sim, por aí nesta fase seria o melhor caminho. Porque senão pode criar resistências. Todos 

nós sabemos que as instituições são amigas até certo ponto, porque são concorrentes. E num 

processo como este de participação pergunta-se “mas o que é que eles querem? O que querem 

mostrar?”. Este é o tipo de perguntas que naturalmente … eu estou a colocar-me no papel do 

diabo … e quando partilhar os resultados desta entrevista podem pensar “mas o que é que 

querem?...” estou a ser sincera consigo 

MP: claro, e não é uma preocupação unicamente sua. 

P1: criam-se logo resistência porque surge a história de que “não há almoços grátis”. Mas querem 

mostrar o quê? 1º fazem uma ferramenta, depois vão mostrar…porque há realidades 

incomparáveis…talvez nesta fase seria melhor manter o anonimato, sabendo cada um qual é a 

sua instituição, e talvez o efeito disso fosse maior, e uma manutenção do interesse para a 

alimentar. 

MP: minimizaria as suas preocupações se a U-TRACER® não fosse aberta a todos online, mas 

fosse apenas acessível a decisores das instituições? Faria sentido? 

P1: se calhar ficaria demasiado fechada. Se se mantiver o anonimato deve ser uma ferramenta 

aberta disponível, senão perde um bocadinho a sua funcionalidade de ser uma ferramenta que só 

alguns sabem. No fundo qual e o objetivo desta ferramenta? Que seja uma ferramenta de 

conhecimento, de descrição, e ver o que se passa, e vê-la crescer em termos de feedback 

também tem que estar disponível às pessoas.  

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER
®
 é útil para si? Porquê? 

P1: Sim. 
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MP: Planeia utilizar a U-TRACER
®
? com que finalidades? 

P1: Várias utilidades. Primeiro, a minha função é de desbloquear internamente algumas 

inatividades; claramente para fazer o perfil no que diz respeito à utilização da tecnologias; à oferta 

formativa das instituições de ensino superior, claramente para fazer relatório de caracterização, e 

como todos os relatórios servem, para a partir daí definir estratégias complementares de 

enriquecimento do que é a nossa própria oferta formativa. Para as minhas funções de 

caracterização e definição de estratégias, esta ferramenta vai-me seguramente permitir depurar 

conhecimento que eu tenho e que a instituição vai ter sobre a utilização das tecnologias e a sua 

aplicação ou oferta formativa, do que as outras instituições estão a fazer, tendo isso em atenção, 

percebermos o espaço de crescimento da nossa própria instituição. 

MP: e quando tivermos online os dados sobre a perspetiva docente, será útil também? 

P1: diria que essa é a informação que falta, porque nós temos uma experiencia de formação em 

solicitadoria. E se a memória não me falha, não falha mesmo, nós somos o único curso de 

solicitadoria a funcionar a distância, e com toda a experiência que é abraçar um espaço novo, há 

coisas que correm bem e menos bem. Claramente ter uma radiografia, com instrumento desta 

natureza e se podermos cruzar “esta é a opinião destes docentes daquele curso, da opinião de 

todos os outros docentes, ótimo que já nos dá um avanço de trabalho que talvez nós já 

deveríamos ter feito do que se está a passar ao nível das representações destes docentes, até 

para a partir daí começarmos a pensar em outras apostas. 

MP: esta perspetiva seria aberta a todos, ou veria mais vantagens estar apenas acessível aos 

decisores das instituições? 

P1: aí volto a dizer que nesta fase inicial, s dados de cada instituição ficasse codificados, e nós os 

decisores pudéssemos ter acesso mais detalhado da informação. Porque essa análise direta de 

“os professores utilizam ou não utilizam”, podem dar aso a outras comparações, “ah, ali os 

professores são super á frente utilizam todas as oportunidades da web2.0…mas ali não usam…”, 

vai criar nesta fase pruridos. Depois vai ser divulgado, nesta fase inicial acho prudente não fazer o 

cruzamento direto. 

Outros comentários. 

P1: no panorama nacional é natural que as respostas que tem são matizadas pelo panorama 

nacional enquanto que o sistema universitário é mais consolidado, no historial que o nosso 

sistema atual tem os politécnicos são talvez mais temerosos, porque infelizmente são sempre o 

parente mais fraco. Dentro das universidades também é possível ver essas matizes, mas entre 

universidades e politécnicos basta ver a concorrência recente registada em Março (2013) em 

termos de estudo que procuravam reafirmar ou definir como a rede do ensino superior deveria 

estar organizada. O CRUP fez um relatório, o CCISP fez outro relatório, e se os comparar vê que 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

 

há ali mensagens sub-reptícias. Os politécnicos são os parentes fortes e querem sempre tudo, e 

as universidades a dizerem para que queremos os politécnicos, é natural que cada um utiliza os 

seus argumentos, mas isto influencia também as respostas (à U-TRACER
®
) maiores ou menores, 

mas também têm a ver com isto. Não partimos todos com os mesmos recursos e proficiência, e 

quando a disponibilização pública é o ideal, concordo teoricamente com isso, mas em matéria 

desses dados pode dar aso a “eles são mais, são melhores” ou “eles têm menos, são piores”, e 

até pode dar aso a utilizações abusivas. Não esquecer que o que são os outputs de uma 

instituição tem a ver com o seu contexto, não nos podemos esquecer disso. 
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Appendix 11b – Transcription of the interview Higher Education Institution Decision 

Maker P2 

 

Date 27-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant P2 

Institutional 

Role 
Director of Computer Services 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P2: ao nível do centro de informática estamos divididos em 3 grande áreas. Há o processo 

académico, que tem a ver com a componente de gestão académica; uma área aplicacional que faz 

ligação á parte aplicacional dos processos académicos. Em alguns casos desenvolvemos software 

para tentar alinhar aquelo que não vem alinhado com os softwares da instituição, somos 

responsáveis por toda a infraestrutura de suporte aos servidores, e toda a componente 

comunicacional.  

MP: e esses processos nos quais participa eles implicam a tomada de decisões, pareceres dados 

a nível central….? 

P2: nós propomos, mas a decisão é sempre a níveis centrais pelo presidente ou em quem delega. 

Nas questão da área do e-learning, de usar determinado tipo de tecnologia ou aplicação, mas 

quem decide é a nível central. 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação 

(TC) no Ensino Superior Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U-TRACER
®
?  

P2: o acesso rápido à informação e a determinado tipo de dados que ás vezes nos pedem, 

exemplo: nº de acessos, tecnologias utilizadas em determinado tipo de ambiente, nº de acessos 

em determinado ambiente, nº de cursos, nº em regime presencial ou não … Há um conjunto de 

informação que é retirado automaticamente, pelo que estive a ver, e que tem interesse para a 

instituição. Com este tipo de informação acedida de uma forma rápida a gente poderá também 

mais facilmente tomar uma decisão ou então enveredar por um projeto ou outro. Mas vejo 

bastante utilidade na informação que aqui está. Eu falei na questão de se poder ou não colocar ou 

retirar dados, porque pode haver uma situação no caso das tecnologias novas em que poderá 

fazer sentido…haver algum ajuste do questionário de forma a … estou-me a lembrar do exemplo 

da utilização dos ipads, e de haver algum tipo de tecnologia que comece a emergir e que não 

esteja no questionário, para que possa haver aqui algum ajuste. 

MP: o que acontece é que não é possível incluir uma questão totalmente nova, mas existe para 

muitas questões uma opção de resposta “outras” onde cada instituição pode introduzir novas 

opções de resposta que não tenham sido previstas inicialmente. 

P2: vejo bastante utilidade, até para compararmos com outras instituições e vermos o que se está 

a passar também nas outras instituições…e até para o público em geral perceber ao nível dos 

cursos que tipo de oferta está a ser feita, nº de alunos, determinado tipo de ferramentas que estão 

a ser utilizadas, até a ligação à web2.0. Acho que isso faz todo o sentido e é útil.  

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P2: eu não tive muito tempo de ver. Mas vejo vantagem em ter a informação…quanto mais opções 

se tiver para poder obter o máximo de filtragens possível ótimo, se pudermos utilizar múltiplos 

critérios melhor ainda. Porque cada vez mais para decidirmos algo, temos que cruzar a informação 

de uma forma que às vezes quem está a desenvolver não tem essa noção, mas que para o 

utilizador pode fazer. Acho que o que era importante era que estes mecanismos podem detetar o 

nº de utilizações que estão a ser feitas por filtros, de forma a tentar perceber…mas também nos 

pode dar uma informação incorreta, porque a informação que podemos estar a obter pode ser 

“não está a ter o efeito a filtragem feita daquela forma” mas ás vezes basta mudar de sítio e passa 

a ter. Respondendo de forma direta à pergunta é, tudo o que puder ser pesquisável deve ser 

colocado, depois a seguir do vosso lado é que podem ver se realmente tem ou não, é ou não 

vantajoso ter toda essa informação. Q o público quando começa a interagir começa a dar algum 

feedback relativamente a essa questão. 
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O que eu acho é que quando é por região é tentar perceber como é que o país está dividido em 

termos de regiões, porque ás vezes há divisão política, turística, etc…há divisões que ás vezes 

não são alinhadas e nós ás vezes temos dificuldade… Mas sou adepto de quantas mais opções 

tivermos de filtrar e cruzar dados melhor. 

MP: veria utilidade em ter um filtro politécnico/universidade. 

P2: não sei porque entretanto saiu um diploma novo que orienta as IES para se tentarem juntar de 

forma a ter uma oferta formativa articulada…se calhar até nesse sentido…porque no fundo a área 

das tecnologias são recursos, e se estiverem articuladas é uma boa gestão de recursos. 

…mas também pode ter alguma desvantagem que é a complexidade de utilização. Penso que se 

deve aliar à complexidade a flexibilidade de pesquisa da informação. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER
®
? 

P2: o termos gráficos é uma mais valia na representação. Quando queremos ir mais ao pormenor 

então temos que analisar os dados numéricos. Estou-me a lembrar na questão da utilização das 

plataformas, em termos gráficos se olharmos vemos logo que cerca de 90% das instituições utiliza 

o Moodle, olhamos para aquilo vemos logo. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER
®
? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P2: a grande vantagem de ter perfil é que marca uma presença, e depois termos acesso á 

ferramenta para poder retirar de lá dados. Pode utilizar a ferramenta que nos dá ajuda á tomada 

de decisões. 

MP: internamente? 

P2: internamente. Agora ao nível do exterior acho que com a divulgação da ferramenta, é uma 

maneira da própria instituição se divulgar. Quanto mais presença as IES colocarem neste tipo de 

ferramentas e projetos, mais visibilidade vão ter para o exterior, e cada vez mais a captação de 

alunos e parceiros passa por aí. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER
®
? (contextualizando com os outros 

projetos europeus) 

P2: há 2 preocupações que eu tenho sempre neste tipo de projetos, é a sustentabilidade do 

projeto. Ou seja, é que enquanto o projeto tem financiamento vai mostrando algum tipo de 

resultados, e quando o financiamento acaba, tenho visto tipicamente que fecham. E se houver 
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alguma dependência dessa instituição na recolha da informação, é fechada uma janela de 

oportunidade de acesso à informação.  

Sou adepto da partilha de informação, e quando estou a trabalhar em dados sejam quais forem, 

nós podermos dar o caminho que queremos. Quando partilhamos corremos esse risco, mas acho 

que é um risco que vale a pena correr. E como há a possibilidade de quem está a responder ao 

questionário pode por qualquer motivo não colocar a informação toda, mas nós temos sempre a 

possibilidade depois de corrigir e em próximo ano letivo colocar a informação que é de acordo 

mais com a realidade da instituição. Mas há sempre um problema, quem vem em função da 

comparação…há sempre a questão “porque é que a nossa está assim, e porque é que as outras 

estão daquela forma?”. Até é bom para se tomar determinados de caminhos ou não, caminhos 

que ser quer ou não se quer. É ótimo nesse sentido. Exemplo, em função do nº de alunos 

oferecemos os equipamentos necessários? Estamos dentro da normalidade ou não? Ou há um 

serviço que está dentro de uma anormalidade qualquer, e esta anormalidade pode ser tratada, 

interpretada de forma diferente conforme o ator. Relativamente á questão que colocou, o grande 

risco é sempre a sustentabilidade dos projetos. O risco da informação é o risco que todos 

corremos. E depois há tb mecanismos para corrigirmos algo que possa ser mal interpretado. A 

informação em si tem esse risco. 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER
®
 é útil para si? Porquê? 

P2: vai. 

MP: Planeia utilizar a U-TRACER
®
? com que finalidades? 

P2: vou utilizá-la sobretudo para me dar suporte a poder responder a uma serie de questões que 

normalmente nos colocam: questões de equipamento, nº de alunos, e utilização de determinado 

tipo de recursos. No fundo vai ser um repositório onde eu tenho a informação mais ou menos toda 

concentrada. Nessa perspetiva vai ser bastante útil. 

MP. E de suporte á tomada de decisão? 

P2: a tomada de decisão é sempre tomada com base em algum tipo de informação, e com alguns 

dados que aqui estão pode-se tomar uma decisão sobre adotar uma determinada tecnologia ou 

não, entrar numa determinada área de desenvolvimento ou não. 

…outras notas… 

P2: a grande parte dos projetos em que participamos depois não tem para nós uma parte visível, 

obtemos muitas vezes o resultado final (a tese de doutoramento, a dissertação, o relatório). Mas 

neste (TRACER) dá-me a ideia que se for contínuo nós podemos ir alimentando….muitas vezes 

quando damos respostas aos inquéritos por questionário que nos pedem, a gente nunca vai ao 
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nível de detalhe que talvez vocês estão á espera, e isso consegue-se quando? Nestas entrevistas 

e quando começamos também a tirar partido daquilo que demos…Como houve continuidade, 

agora no segundo inquérito já vamos ter outro cuidado, outro nível de detalha porque sabemos 

que na questão A o que se pretende é…por exemplo no nº de acesso, eu respondi com base 

numa fonte de  informação, mas agora eu posso ir à estatística e tirar de lá mais alguns dados. 

Penso que sobretudo com a criação da zona de back-office e front-office eu irei mais vezes. 
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Appendix 11c – Transcription of the interview with Higher Education Institution 

Decision Maker P3 

 

Date 25-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant  P3 

Institutional 

Role 
Vice-President 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER®
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta ] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P3: Eu tenho o pelouro do dossier pedagógico, acreditação, avaliação. Trabalho com o presidente, 

porque ele é preside ao conselho de avaliação e qualidade, mas trabalho com ele a parte do 

sistema interno de garantia da qualidade, e sou responsável institucional do centro de 

investigação, entre outras. Nestas matérias de adoção das Tecnologias da Comunicação (TC), 

estou no conselho de gestão, e substituo o presidente nas ausências e impedimentos. 

MP: ou seja, decide formalmente todas as questões relacionadas com a adoção institucional das 

TC? 

P3: tudo. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das TC no Ensino Superior 

Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e que é apresentada na 

ferramenta como a U-TRACER®?  
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P3: Análise comparativa, porque sabemos o que é temos e para onde queremos ir. Temos uma 

visão mais ou menos clara, neste país nesta altura é um bocado difícil dizer até onde queremos 

chegar (financiamento). Podemos saber até onde queremos ir, mas até onde, as limitações e os 

constrangimentos em termos de orçamento mudam de um dia para o outro, e de qualquer 

maneira, uma coisa é o que idealizamos a outra é se podemos lá chegar. Mas não perdemos o fio 

condutor, temos um caminho que sabemos que queremos percorrer. Portanto temos uma 

ideia…não propriamente o nº de computadores que tem, mas quais as mais utilizadas, quais são 

as funções…Agora, a análise comparativa é sempre simpática. Não posso deixar de o dizer. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P3: partilhar e tornar publica a informação só vejo vantagens. Há situações em que podemos ficar 

melhor, outras menos um bocadinho…temos agora a situação do U-Map estávamos um 

bocadinho receosos, e na 1ª reunião em Lisboa, verificamos o incómodo que foi para algumas 

instituições a dimensão das pétalas, e lembro-me que estava ao de uma outra colega de um 

politécnico e fazíamos alguns comentários. Mas tem que ser assim.  

MP: a U-map permite apenas a comparação por instituição, a U-Tracer permite por instituição, 

região e ano letivo 

P3: tudo isso é bom. Como sou da acreditação trabalho com a aplicação da A3, com todos da 

nossa instituição, e começar a ver a plataforma a encher com o carregamento dos cursos…estão 

lá os filtros, por isso há uma série de páginas que com o filtro e posso transformar aquilo numa 

página. É o filtro, aqui igual. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER®? 

P3: não vejo desvantagem alguma, identifico-me com isto, sou das ciências, sou de física. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER®? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

MP: Há pouco já respondeu a esta questão, mas gostaria que comentasse. 

P3: há aqui algum crescimento da minha parte, reconheço isso. U-Map fez história, fez um marco 

em mim indiscutivelmente, reconheço isso. 

MP: reconheceu essa vantagem? 

P3: na altura em termos institucionais isto era novo.  
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MP: então beneficiamos pelo facto de surgir no seguimento do U-Map? 

P3: sim, têm o trabalho facilitado. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER®?  

P3: não.  

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER® é útil para si? Porquê? Planeia utilizar a U-TRACER®? 

com que finalidades? 

P3: indiscutivelmente. Acredito que si, que vá ser útil, a mim, às escolas, aos presidentes, aos 

alunos, projetos de investigação. Estou certa que sim. Para termos a sitematização dos dados. 

MP: utilizará o nível da decisão? 

P3: ao nível da decisão não vai influenciar, nós sabemos o que queremos e depois é consoante o 

dinheiro que temos. Dizer que “aqui a barrinha é mais pequena, vamos comprar mais 

computadores” não e por aí. Influencia se tivermos um relatório de um curso a dizer que uma ação 

de melhoria será a aquisição de equipamento, isso sim, estamos muito perto das escolas e dos 

cursos, e o presidente dialoga muito nesse sentido. 

MP: pelo que percebo, pode não ser uma ferramenta com uma influência ao nível dos processos 

de decisão, mas terá na informação e conhecimento que se pode obter a partir dela? 

P3: sem dúvida. … já tenho ideia de alguns professores virem a ficar entusiasmadíssimos com 

essa perspetiva deste menu possibilitar “docente” 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

 

Appendix 11d – Transcription of the interview Higher Education Institution Decision 

Maker P4 

 

Date 25-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant  P4 

Institutional 
Role 

Director of Computer Services (Central Services) 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER®
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta ] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do Back-office da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação?  

P4: é nos serviços centrais e coordenar a comunicação para as restastes unidades orgânicas, em 

termos funcionais não tenho nenhuma responsabilidade em termos globais porque não há essa 

funcionalidade. Normalmente fazemos ou por pareceres ou porque fazemos parte de júris. Tudo o 

que tenha a ver pela aquisição de software ou hardware, acaba sempre por passar por mim ou 

pelo meu colega, que tratamos disso e fazemos pareceres, porque as decisões cabem às direções 

como é claro. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação 

(TC) no Ensino Superior Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U-TRACER®?  

P4: este tipo de questionário, se nos permitir comparar com outras instituições dá-nos uma ideia 

de como nos posicionamos em relação aos outros. Quanto mais não seja porque embora nem 

sempre a maioria tenha razão, muitas vezes tem. E se estamos a ir num sentido e toda a gente 

estiver a ir noutro, das duas uma, ou somos muito espertos ou somos muito burros (risos) serve 

acima de tudo para vermos qual é a tendência global das coisas e tentar ver a nossa posição e 
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para onde temos de evoluir. Neste aspeto acho importante, acho que este tipo de ferramentas dão 

a conhecer a força com que certas ferramentas são utilizadas nas instituições. 

MP: e o tipo de informação que foi pedida, chegou, gostaria de ter tido outro tipo de informação 

perguntada? 

P4: já foi a algum tempo atrás. Lembro-me que era bastante informação, por isso se não chegar 

deve estar muito próximo disso. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P4: os filtros são importantes porque se queremos utilizar a ferramenta para nos compararmos 

com outros, principalmente à medida que forem mais as instituições que forneçam dados para a 

ferramenta, é importante que a gente possa filtrar por áreas geográficas, áreas de 

conhecimento…de especialização técnica, é bastante importante. Quanto ao resto só mesmo 

manuseando, pq só a ver agora não dá bem para perceber.  

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER
®
? 

P4: isso acho que é importante, porque estar a olhar para uma folha de excel…ou a pessoa tem 

uma mente muito orientada para os números fica difícil visualizar as coisas….aliás mesmo que 

tenha a mente muito virada para os números, graficamente +e sempre mais fácil. Sim, acho que 

isso é importante. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER
®
? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P4: toda a informação da instituição vai estar disponível publicamente? 

MP: toda a informação que responderam no 1º questionário Tracer. 

P4: e com o nome da instituição? 

MP: sim. 

P4: por um lado a vantagem é que podemos saber das IES que são mais próximas de nós o que 

estão a fazer, a desvantagem é a mesma (risos). As instituições concorrem de certa maneira no 

mercado de alunos, digamos assim, no fundo acabamos por estar a dar informação sobre o que 

andamos a fazer. 

MP: acha que esta utilidade de consulta dos perfis interessa também aos alunos? 
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P4: aos candidatos a alunos interessa. 

MP: e aí vê vantagens ou desvantagens? 

P4: depende, se estiver bem posicionada é uma vantagem, se não estiver não é. Para os alunos 

acho que é uma vantagem, e afinal é para eles que as instituições trabalham. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER
®
?  

P4: não 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER
®
 é útil para si? Porquê? 

P4: Para o meu trabalho especificamente não, porque é mais técnico e não é tanto na área 

orientada na instituição em termos pedagógicos. Agora para os decisores ou direções acho que é 

importante. 

MP: Planeia utilizar a U-TRACER®? com que finalidades? 

P4: utilizá-la-ei essencialmente no decorrer de um pedido que façam para complementar alguma 

informação, ou sugerir alguma alteração ás Tecnologias da Comunicação que usamos com base 

numa decisão feita, por sua vez com base nos dados extraídos. Pa a minha tarefa aqui é mais 

técnica e diretamente não estou implicado na parte pedagógica. Eu penso que essa utilidade será 

mais para a parte pedagógica, mesmo no que tem a ver comas ferramentas de e-leaning, não é 

bem a área em que estou a trabalhar, mas aí de forma mais indiretamente posso sugerir alguma 

alteração. Naquelas dimensões que tenham mais a ver com a minha área de intervenção mais 

específica, aí sim, poderá ser mais útil. Mas as outras sempre numa consultoria, despoletado o 

interesse por parte das direções. 
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Appendix 11e – Transcription of the interview with Higher Education Institution 

Decision Maker P5 

 

Date 27-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant P5 

Institutional 

Role 
Pro-rector 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER
®
 

[partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P5: em todos. Tudo que tenha a ver com a adoção e utilização de Tecnologias da Comunicação 

(TC) passa por mim. Há áreas de design, webdesign em que não estou tão diretamente envolvido, 

embora haja articulação. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das TC no Ensino Superior 

Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e que é apresentada na 

ferramenta como a U-TRACER®? 

P5: tenho alguma dificuldade em recordar…O relatório enviado recentemente eu achei 

interessante podermos comparar com outras universidades, embora sendo anónimas haverá 

alguns casos em que podemos quase adivinhar quem poderá ser. Achei mais interessante alguns 

dados que não tem diretamente a ver com as TC, o nº de alunos, docentes e comparação desses 

dados, que naturalmente se encontram noutras fontes mas que acabaram por me chamar a 

atenção. Também é curioso apercebermo-nos da diferença que existe em várias instituições 

relativamente à utilização de determinadas tecnologias. A nossa universidade tem uma 
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especificidade própria e percebe-se naqueles dados que essa especificidade, nomeadamente no 

uso das TC, é bastante mais intensa e essencial à nossa atividade. Mas acho que tem utilidade 

conhecer estes dados sem dúvida. 

MP: tem utilidade para o seu trabalho conhecer estes dados? 

P5: sim penso que sim, tem interesse em vermos quais são os requisitos, necessidades e a 

utilização que as instituições fazem das TC. Naturalmente que agora se coloca toda a questão do 

ensino a distância, do e-learning, e cada vez mais as universidades estão a adotar este tipo de 

meios para exercer a sua atividade. Ara nós também tem algum interesse, A nossa especificidade 

é ensino a distância, mas de facto, as universidades tradicionalmente presenciais estão muito 

motivadas e interessadas em entrar nesse tipo de atividade, e para nós naturalmente também tem 

interesse analisar a concorrência e analisar o que está a ser feito. Eu diria no bom sentido 

naturalmente. A nossa especificidade é essa e neste momento estamos a promover um 

observatório de ensino a distância em Portugal no sentido de se definirem padrões, definirem 

modelos, para o ensino a distância, e é natural que a nossa universidade o faça. Mas não 

podemos impedir que outras universidades também entrem no ramo de ensino a distância. 

Naturalmente este tipo de dados tem interesse para nós. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P5: desvantagem não vejo nenhuma, todos os filtros são uteis. Se não forem uteis também não 

são utilizados. A questão temporal é sempre interessante, poder ver a evolução de determinadas 

variáveis. A dimensão espacial (geográfica) do nosso ponto de vista acaba por não ser tão 

importante porque somos uma universidade virtual. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER
®
? 

P5: parece-me adequado, não vejo grandes questões relativamente a isso. Poderia sugerir 

eventualmente que o tipo de gráficos a selecionar pudesse ser selecionável, gráfico de barras na 

horizontal ou na vertical, isto por uma questão de comodidade ou hábito das pessoas em ler 

determinado tipo de gráficos. Em determinado tipo de dados, aqui não sei se se aplica, fará 

sentido ter gráficos pie chart para analisar uma determinada variável na sua relação com o todo. 

MP: vê desvantagens? 

P5: sinceramente não vejo desvantagens a nenhum nível. Agora é necessário que quem está a ler 

a informação que está ali um resumo. Se querem ver os dados com mais profundidade tem que 

ver as tabelas, os textos com mais alguma descrição, metadados para descrever as variáveis. 
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MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER
®
? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P5: a nossa instituição, no campo do ensino a distancia como já referi, é necessariamente uma 

referencia única qui em Portugal e foi criada para essa missão. Para as outras instituições terá 

naturalmente vantagens perceber como é que esta universidade funciona, e estes dados poderão 

naturalmente dar uma pequena visão, umas pistas sobre isso. Relativamente a vantagens que nós 

tenhamos sobre isso. Temos vantagens. Para nós penso que é sempre importante que as outras 

pessoas percebam e conheçam como nós funcionamos. Isso porque existem também muitos 

preconceitos e ideias erradas sobre como funciona o ensino a distância, e penso que nesta 

dimensão podermos dar a conhecer a forma como trabalhamos. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER
®
? (contextualizando com os outros 

projetos europeus) 

P5: da minha parte não existe nenhuma preocupação. Penso que os dados refletem o que é a 

nossa realidade até certo ponto. 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER
®
 é útil para si? Porquê? Planeia utilizar a U-TRACER

®
? com 

que finalidades? 

P5: no imediato não vejo….nós obviamente temos as nossas metodologias internas e forma de 

trabalhar…é mais no sentido como eu disse de não estamos a prever utilizar a ferramenta. Mas 

naturalmente que poderá ter o seu interesse, de podermos comparar com outras instituições e 

vermos o que está a acontecer noutras instituições do país. 

MP: percebo bem que será mais utilizada para obter informação do panorama nacional? 

P5: Exatamente. E nestas coisas há que dar e receber, se queremos informação também temos 

que dar informação naturalmente. 

MP: Outros comentários sobre a U-TRACER
®
? 

P5: agradou-me o facto de a ferramenta ser bastante simples e compreensível, e penso que isso é 

valioso. Quanto mais complicada é a ferramenta mais resistência existe á sua utilização. Acho que 

essa é uma grande vantagem. 

As variáveis depende do questionário eu seja feito. Não sei se preveem que o questionário seja 

fixo, ou se poderá sofrer alguma evolução…introduzir outras questões… 

MP: (explicação d que o back-office permite neste momento). 



U-TRACER®: THE USE OF COMMUNICATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION 

An information visualization tool for the context of Portuguese Public Higher Education 

Marta Pinto de Carvalho | 2014 

 

Appendix 11f – Transcription of the interview of Higher Education Institution 

Decision Maker P6 

 

Date 20-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant  P6  

Institutional 

Role 
Director of Computer Services 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER®
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta ] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do Back-office da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P6: Normalmente ao longo do tempo que estive aqui, participei sempre. A questão é que muitas 

vezes como serviço (serviço de informática), digamos que a opinião dos serviços conta, mas que 

depende sempre, neste caso, é ou através do reitor diretamente, ou indiretamente através do pró-

reitor. (…) os serviços passaram a ter uma orgânica própria, mas continuamos a ter uma 

dependência da reitoria. Ou seja, muitas vezes as políticas institucionais para a área das TIC, 

passa pelo que é a ambição da casa promovidos pela reitoria. 

MP: trata-se então de ser ouvido para se ter a sua opinião 

P6: exatamente, e mediante as necessidades do momento, ou seja, se for necessário fazer 

alguma reestruturação, mudar um processo tecnológico, em atribuir novas funções, esta é uma 

área em constante mutação, e enquanto eu estive cá ao longo destes 20 anos, já não tem nada a 

ver com o que era no início. 
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MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação 

(TC) no Ensino Superior Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U-TRACER®?  

P6: ora bem, esse é que é um problema que nós temos. Isto no aspeto da informação está 

estudado ad seguinte forma: normalmente temos dados, um conjunto de dados devidamente 

tratados, constitui aquilo que é a informação e que com uma ferramenta destas se pode 

transformar em conhecimento. Não sei se partilha desta opinião? 

MP: sim, partilho. 

P6: a nossa instituição tem um problema, porque não tendo propriamente aquilo que muitas 

universidades têm, que é nós próprios fazermos o nosso desenvolvimento das nossas plataformas 

tecnológicas. Algumas são do nosso desenvolvimento, mas naquilo que são os camados sistemas 

de informação, sós temos um conjunto de sistemas de informação, que fomos desenvolvendo ao 

logo do tempo. Mas como não temos recursos internos para os manter, tivemos que os adquirir. 

Ora bem, isto traduz-se muitas vezes numa miscelânea de sistemas de informação que se tornam 

difíceis de gerir e normalizar, porque estamos dependentes do fornecedor. Quando tivemos q 

adquirir por exemplo um sistema para gerir a parte académica, depois um sistema para gerir a 

parte académica, tudo o que envolve a parte administrativa ao nível de um RP (contabilidade, 

património, tesouraria, recursos humanos, tesouraria, e tudo isso),e depois temos sistemas de 

correio eletrónico, de gestão documental, e todos são muitas vezes separados uns dos outros que 

faz com que, por um lado se estão disponíveis e a funcionar, verifica-se que depois acaba-se por 

viver de costas voltadas uns para os outros, não sendo possível fazer uma normalização. Penso 

que que é o grande problema de muitas instituições hoje em dia, ou seja, foram crescendo com a 

componente das tecnologias da informação, foram adquirindo sistemas de informação para as 

várias áreas, mas esses sistemas de informação não falam uns com os outros, e daí o problema 

que muita gente tem. Nós neste momento estamos a viver a situação em que é necessário 

fornecer a informação rápida para os órgãos de gestão, estamos a ver como é que podemos por 

estas ferramentas que começam a surgir, para resolver este problema, mas estamos na fase de 

decidir qual será o caminho a escolher para que possamos consolidar toda esta informação que 

temos. Esta informação não está consolidada, há muito ruído também em termos de informação 

nestes sistemas, porque muitas vezes também os serviços têm como principio que estes sistemas 

são para uso interno, por ex.: uma área que é vital para as instituições, a componente académica, 

q talvez seja o sistema mais importante da casa, da nossa e de outras IES, esses sistema 

cresceu, mas as pessoas que trabalham com ele ainda têm aquela visão que ele serve para a 

gestão interna, ou seja, para a componente académica, e nós já muitas vezes consultamos esses 

dados para gerar outra informação, mas o que acontece, como as pessoas não têm o cuidado que 

essa informação não pode ter uma visibilidade externa, muitas vezes encontramos muito ruído de 

dados , que se traduz em informação que não está correta. 
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MP: então pelo que percebo, vê utilidade neste tipo de ferramenta, que ajuda a sistematizar um 

conjunto de dados seja ele sobre que temática for, ou seja, a tipologia de ferramenta. 

P6: sim 

MP: esta (U-TRACER®) especificamente que está a sistematizar os dados sobre o uso das 

TC…ou seja a ferramenta é útil, e a informação que está a disseminar? A forma como a 

informação foi recolhida indica aquilo que o utilizador vai poder ver, … se considera essa 

informação útil ou não? 

… 

Qual é o objetivo desta pergunta: às vezes as pessoas por considerarem a informação não útil, 

podem também considerar a ferramenta não útil, ou vice-versa. 

P6: é assim, a partir do momento em que nós não a temos, será útil. Se nós não a temos…uma 

coisa era de repente, se eventualmente já tivesse….O problema põe-se muitas vezes a outros 

níveis, que era aquilo que eu estava a falar. No fundo, quando nós trabalhamos apenas, quando 

conhecemos aquela pirâmide que define os vários níveis dos sistemas de informação, o que é que 

acontece? Nós estamos muito a nível operacional ao nível da pirâmide, ou seja, nós não temos 

muito os níveis acima, que nos permitam por exemplo ter rapidamente acesso a determinada 

informação. Se nós não a temos, essa informação, qualquer uma é útil. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P6: pelo que pude analisar, através dos filtros eu teria que fazer uma ….porque vi agora pela 1º 

vez agora os filtros. Não lhe posso dar assim já uma perspetiva se serão estes dados os mais 

importantes para o caso da nossa instituição se seriam os mais necessários, ou os mais 

importantes…Mas de qualquer maneira, isto irá caber ao próprio estudo que está a fazer e á 

opinião de todas as instituições. Eu penso que aí é uma questão de normalização daquilo que são 

as necessidades de informação de cada uma das instituições, porque muitas deles têm mais ou 

menos o mesmo tipo de necessidades de informação. Agora não lhe posso se realmente se serão 

estes filtros, se serão outros. 

MP: relativamente ao filtro das instituições, por exemplo, outras ferramentas europeias permitem… 

P6: ora bem, a questão é esta: a forma como por exemplo os resultados das instituições conforme 

nos mandou, identificando a nossa instituição como a instituição com um determinado número 

(nome da instituição codificado para manter o anonimato)…fiquei com uma ideia que os dados que 

foram respondidos na altura ao inquérito… mas neste caso não se sabe quem é a instituição…eu 

sei qual é a minha…tenho uma perspetiva dos outros dados, mas eu não sei em termos futuros 
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quando pensarem em publicar, se aqui ficarão estes dados visíveis, em que a instituição fica lá 

identificada. 

MP: na ferramenta sim, as instituições ficarão identificadas no filtro IES, com os dados que a 

vossa universidade forneceu. 

P6: eu, é assim…o que há é o que há. Eu não vou esconder absolutamente nada. Mas realmente 

estive a reparar em alguns dados, e pronto o que é que lhe posso dizer (?)… 

MP: vê desvantagens neste filtro específico, alguma coisa o preocupa? 

P6: (pausa)eu pessoalmente não tenho problemas quanto a isso. Agora eu não sei se as pessoas 

responsáveis da casa…pq esta situação tb se colocou aqui em outros casos, poderão ou quererão 

que essa informação seja pública. Eu não tenho problema nenhum, mas isso é uma questão que 

tem que ser colocada a nível superior. 

MP: [contextualizo a questão anteriormente colocada, falando do U-Map/U-Multirank, em que nos 

estudos piloto algumas instituições manifestaram preocupação relativamente à informação de 

contextualização da sua instituição, por exemplo: um politécnico não pode auferir graus de 

doutoramento, e por isso não podem ser comparadas com uma universidade, sem que essa 

informação de contexto surja como clara para o utilizador da ferramenta] 

P6: nesse caso específico, quer dizer, é assim, eu aquilo que coloquei, aquilo que respondi 

quando coloquei lá são os dados reais, agora a visualização destes dados quando forem públicos 

eu já não lhe posso dizer, porque não é uma decisão que me cabe. Acho importante ao contactar 

o reitor, nesse sentido concreto de mais tarde essa informação ser pública. Q o contexto até 

agora, eu percebi que de alguma forma, ou mais tarde ou mais cedo a ideia seria essa (de tronar 

públicos os dados)… 

MP: sim foi informado no convite 

P6: mas uma coisa é quando nos falam que estão no inicio de uma investigação para o âmbito de 

um projeto…outro caso é os dados foram recolhidos com o objetivo do estudo, mas agora, estes 

dados ficarem visíveis, eu aí já não posso responder. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER®? 

P6: esta é a forma como hoje em dia…eu à bocado estava a pensar numa coisa que já vi, não 

muito a nível prático mais teórico, que é pensar numa coisa que é muito importante para as 

instituições hoje em dia, mesmo a nível privado na área de negócios,… uma coisa que eu acho 

fundamental é que mediante os dados que forem recolhidos ao longo dos anos e que devidamente 

tratados e consolidados, podem-se traduzir em informação. E depois há uma questão muito 
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importante, só mesmo grande empresas é que apostam na área do Business Inteligence, e isso de 

certa forma é um pouco a visualização dos dados, ou seja, quando o decisor, mediante os dados 

que tem e que foram recolhidos o longo do tempo na sua instituição pode visualizar de uma forma 

rápida, e de uma forma rápida para fazer uma análise também rápida e tomar uma decisão 

estratégica. Muitas vezes falta isto, que é, este tipo de ferramenta que me permite fazer uma 

comparação e muitas vezes tomar uma decisão, ou seja, é uma questão pessoal. No topo da 

pirâmide estão os órgãos de decisão, e os órgãos de decisão, das duas uma: ou são pessoas 

muito iluminadas, têm uma grande capacidade e uma visão, mas hoje em dia mediante dados que 

foram recolhidos durante os anos e que os sistemas de informação existem, e que devidamente 

tratados, a pessoa pode tomar uma decisão estratégica porque consegue visualizar ao longo do 

tempo a evolução que houve até por exemplo das áreas de ensino sobre as quais poderia apostar 

do ponto de vista estratégico, das áreas de investigação, tudo isso. E vejo que hoje em dia é uma 

área ainda por trabalhar. Neste caso esta forma de visualização dos dados, eu olho para eles e 

digo que já é um pouco essa perspetiva. Ou seja eu poder ter uma ferramenta gráfica e poder, ou 

um decisor poder rapidamente … ele chegava aqui, escolheria os filtros, testava e rapidamente 

teria acesso á informação desta forma para ter conhecimento, e poder tomar uma decisão. Ou 

seja, estas ferramentas fazem muita falta e é muito importante.  

MP: é a quantidade de informação que as instituições têm, e que existe, sendo preciso fazer o tal 

data mining, com a vantagem que tem este tipo de ferramentas que tem a componente pública de 

consulta da informação (decisores ou pessoas curiosas, alunos, docente, futuros alunos) 

rapidamente também poderem aceder a alguma informação de seu interesse.  

MP: Tem alguma preocupação relativamente aos dados, à ferramenta? 

P6: eu pelo que pude analisar, hoje a realidade que vivemos é diferente da que vivemos à um ano 

atrás, por isso a resposta ao inquérito seria diferente, mas como teve a oportunidade de me dizer, 

vai ser possível responder no tempo e ter acesso a um back-office, onde estes dados vão ser 

todos revistos…Porque se formos ver de março até hoje, muitas instituições fruto da situação que 

se vive, têm realidades completamente diferentes. Eu próprio detetei aqui, que na própria oferta 

letiva, nesta área das tecnologias da comunicação estão em constante mutação em que tivemos 

que fazer reestruturação, até a própria instituição está num processo de reestruturação que te sido 

contínuo … a realidade já mudou desde Março de 2012. E é importante estes dados serem 

concretos, para este trabalho com objetivos concretos, e a ideia que deu que cada instituição tiver 

acesso a uma área de back-office em que possa permanentemente atualizar os seus dados, seria 

importante. Não se trata de por dados que não sejam reias, não é isso, é que o país está a mudar 

a IES estão a mudar, vai haver reestruturações, há imensa gente a sair das IES, a própria 

instituição está a fazer um estudo interno para análise de dados de diversas fontes, que vão ser 

recolhidos para ter uma noção da situação real, o que lhe quero dizer com isso, é que esse 
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diagnóstico vai obrigar a uma série de tomadas de decisão, o que quer dizer que para o fim do ano 

letivo ainda vamos ter uma realidade diferente da que temos agora. 

MP: as instituições vão ter acesso ao back-office, o que não vai mudar será a estrutura do 

questionário. 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER® é útil para si? Porquê? 

LS: Com certeza. É como lhe digo, como não há nenhuma, quando ela aparecer será única….a 

única questão que eu levanto é que a decisão não passa por mim, e no dia que forem públicos … 

MP: sim, informar o Sr. Reitor que os dados serão tornados públicos através da ferramenta U-

TRACER®. 

[conclusão da entrevista e pedido mais algum comentário que P6 queira fazer] 

P6: posso dar os parabéns pelo trabalho que estão a efetuar. A minha única preocupação é que 

lendo novamente o inquérito, e vendo os dados que foram introduzidos…lá está…se fosse hoje eu 

não responderia muitos dados daquela forma, até porque muitas vezes quando respondemos a 

inquéritos, … lá está…houve uma parte respondida por mim, outra por outros serviços, por 

exemplo para a questão dos projetores vídeo, isto foi perguntado aos serviços técnicos, de modo 

que a minha responsabilidade foi só mesmo a parte das TC. Mas reforço a importância de rever os 

dados para os tornar mais coerentes relativamente à realidade atual. 
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Appendix 11g – Transcription of the interview of Higher Education Institution 

Decision Maker P7 

 

Date 05-07-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant  P7 

Institutional 

Role 
Pro-rector 

 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P7: integrado numa equipa, muitas vezes sou envolvido nos processos enquanto facilitador de 

encontrar metodologias de suporte os processos. Por exemplo: se os meus colegas da área 

académica entenderem que é necessário usar uma determinada tecnologia de suporte para uma 

determinada metodologia de ensino, e essa tecnologia de suporte tem a ver com a minha área, 

tento encontrar as melhores soluções, participando como facilitador para que encontremos as 

melhores soluções tecnológicas de suporte. Agora não estou tanto na génese académica ou 

cooperação. As pessoas sentem as necessidades e depois envolvem-me nos processos, nas 

equipas por forma a que eu dê os meus contributos. Às vezes os meus contributos não são só na 

área tecnológica, são também na área deles mas isso porque trabalhamos em equipa e 

trabalhamos uns com os outros. Se me preguntar se eu sou o 1º responsável para que se use 

cada vez mais o vídeo para registo para aulas para suporte ao ensino e aprendizagem, eu não sou 

o 1º instigador, mas se calhar sou uma das peças importantes do processo porque, isso foi uma 
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decisão coletiva de que isso é importante, do ponto de vista tecnológico criei condições, 

nomeadamente comos protocolos com a FCCN, usando a plataforma de Educast, para que cada 

professor faça as suas próprias aulas e as grave, permite a edição e que faça o upload …. Eu 

tenho sido o principal impulsionador disto agora depois muita gente participa neste processo. Isto 

funciona um pouco pela “boa inveja” no sentido que os próprios diretores se percebem que há 

unidades que fazem isto usando esta metodologia ou outra, e depois me vêm dizer que isto 

funciona bem, eu também quero fazer isto. E depois dentro de cada unidade é já mais o professor 

a dizer que “isto é muito giro porque há módulos importantes da formação que eu posso construir 

pequenos conteúdos que depois são usados e usados e usados. Essas coisas nascem assim. 

Não ando a dizer aos diretores que têm que fazer isto, mas participo no processo e crio as 

condições e as coisas vão acontecendo, que é assim que acontecer. É muito difícil fazer as coisas 

por decreto. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação 

(TC) no Ensino Superior Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U-TRACER
®
?  

P7: Sim, e porquê? A comunicação não é o nosso forte. Normalmente os decisores não 

comunicam bem, e nestas equipas de trabalho em que não há ninguém preocupado com a 

comunicação, só com que as coisas aconteçam. Por tanto haver mecanismos de recolha desta 

informação e que depois a expõe é importante. Permite até á própria comunidade que há coisas 

que estão a acontecer que não se tinham apercebido. Isso é bom. O que não implica que não haja 

um pecado original que deveria ser resolvido na origem, que é: as coisas deveriam ser mais bem 

comunicadas, não deveria ser o TRACER a nossa ferramenta de divulgação, mas já que existe 

ainda bem. Por outro lado o benchmarking é algo importante, eu como disse antes de começar a 

entrevista, a 1ª coisa que eu fiz quando me entregaram isto (1º relatório de resultados do survey 1 

do TRACER), foi tentar perceber as entidades com as quais gosto de fazer benchmarking, para 

quem eu olho, para aquelas que estão a disputar o mesmo campeonato da nossa universidade, e 

fui á procura delas para fazer as comparações, eu queria saber como nos estamos a posicionar 

em algumas das questões que lá eram colocadas. Aí mais uma vez reforço a importância destes 

mecanismos. 

MP: e da informação que se pedia? 

P7: eu confesso que já não me lembro muito bem. 

MP: em todo o caso no global já fez o comentário. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 
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P7: para o caso concreto daquilo que me apresentou eu percebo que a dimensão territorial possa 

ter, em tese, ser interessante. Eu confesso que as entidades de ensino superior não se organizam 

territorialmente, não há um padrão associado á localização do território. As instituições têm 

necessidades, não há padrões de coerência territoriais, a análise olhando para o território eu tenho 

dúvida do interesse, mas em tese, à cabeça o que é que mais me interessa: o agregado nacional 

para fazer a comparação como é que eu estou face ao agregado nacional, e depois uma coisa que 

eu não vi aqui mas que é possível fazer, seria ter a média do TOP 2 ou TOP 3 para eu poder 

comparar com a minha instituição, ou a média do TOP negativo 2 ou 3. Isto é ter a média toda, 

mas depois ter o que na média tem melhor boas práticas, e a média daqueles que estão mais 

atrasados no processo. Isto será, no universo de 15 instituições, vamos supor, se eu conseguisse 

ter o TOP 2 ou 3, eu sei qual é a minha e posso fazer comparação, elas estão aqui, eu estou aqui. 

MP: mas identificadas essas melhores, ou bastaria a média sem estarem identificadas? 

P7: bastaria a média. No fundo eu não preciso de saber quem são os melhores, eu preciso de 

saber o que os melhores estão a fazer neste momento para eu saber qual o caminho que tenho 

que percorrer. 

MP: é possível fazer a comparação pela consulta individual por instituição. Veria vantagem em se 

poder comparar diretamente uma instituição com outra? 

P7: sim.  

MP: com representação gráfica dessa comparação? 

P7: sim. A comparação de instituição A com o TOP, e fazer A com B, A com C 

MP: nada o preocupa relativamente a isso? 

P7: o A, o B e o C, podem ser …eu se fizer login e for um dirigente da universidade x, a minha o 

sistema identifica, mas as outras podem ser A, ou B ou C, isso não é importante, mas eu faço a 

comparação na mesma, pois o que interessa é saber quem são os melhores, qual é o caminho e 

se eu sou o melhor. 

MP: A,B, C é semelhante à U-Map. 

P7: que também não estão identificadas. 

MP: nesta fase não, pelo que conhecemos. 

P7: a pergunta que me está a fazer é, o que acha quanto à identificação ou não das instituições? 

MP: Porque elas vão estar identificadas na U-TRACER
®
. 
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P7: eu aí tenho sempre alguma reserva. Porquê? Porque corremos sempre o risco de haver 

diferentes perceções das perguntas e haver respostas que não são corretas. Eu tenho vivido…eu 

dou algum suporte também ao grupo de GPE que faz a construção de indicadores e de onde 

saem toda informação dos números, nomeadamente da U-Map, da nossa universidade. E porquê? 

Porque quando os jornalistas nos perguntam, e a última foi esta, “quantos estudantes têm em 

atraso as propinas” isto pode ser encarado de muitas maneiras. Por exemplo, um estudante que 

tenha sofrido um atraso, que negociou um plano de ação desse atraso e que está tudo direitinho, 

mas tem uma dívida efetivamente com a universidade, mas que está a pagar. Nós consideramos 

que tem um atraso. Outra universidade considerou que não, e isto vai dar uma diferença brutal nos 

números. E isto são coisas públicas que depois vão dar diferentes interpretações, podem existir 

erros involuntários na interpretação dos dados, e depois vamos ter as pessoas a dizer cisas que 

não respondem à verdade, e isso é muito perigoso. Nós temos o estudo de empregabilidade mais 

sério que foi feito em qualquer IES, referentes aos 3 últimos anos letivos, porque em alguns casos 

entrevistamos a totalidade dos diplomados de um determinado ano letivo e curso. E vamos dar 

estes dados, quando se calhar algumas universidades fizeram isto com uma representação muito 

menos cuidada, que fizeram meia dúzia de entrevistas e que inferiram certas coisas. Comparação 

de dados é sempre algo muito perigoso se não houver perguntas muito bem esclarecidas, 

respostas bem esclarecidas, eu aí teria alguma contenção. Eu sou a favor do anonimato. Em 

conclusão, num estudo como este sou a favor do anonimato, o que interessa é a perceção de 

como as coisas estão, eu saber quais são os meus dados e depois saber quem são os outros 

ABCD. 

MP: mas sabe agora que na U-TRACER
®
 vão estar identificadas. A preocupação que manifestou 

agora é uma das maiores preocupações em relação a esta ferramenta? 

P7: é, sem dúvida. Até porque os dados pedidos não são fáceis de colecionar, ou seja, alguém na 

minha posição não sabe tudo o que se passa, sabe uma parte. Pode existir …sei lá.. quando se 

fazia questões de cursos por modalidades de ensino… 

MP: modalidades de ensino totalmente online por exemplo. 

P7: ok essa eu sei, porque são poucas, mas ensino misto, eu não sei o que é que se faz num 

determinado departamento, não consigo saber ou fazer o levantamento. Posso estar a dar dados 

por defeito, mas não sei mesmo. Quando pergunta quantos desktops existiam dedicados ao 

ensino e investigação. Eu sei quantos estão registados no património, mas eu não sei quantos 

foram abatidos, não sei quantos estão na secretaria para apoio administrativo, ou se estão em 

sala de aula…são números aproximados, não consigo saber exatamente. Eu sei o que 

compramos, mas depois onde são usados não. São usados todos na parte do ensino, na parte 

administrativa, na investigação? Não sei, não há registo disso. Quando a eletrónica compra um 
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novo computador, não me diz se vai comprar para por na secretaria, num laboratório…se há 

instituições que sabem por serem pequeninas…eu não consigo. 

P7: Seria possível minimizar essas preocupações se nós fossemos mais específicos quando 

estamos a pedir os dados? 

P7: na maior parte dos casos, ao contrário de quando estamos a falar de empregabilidade de um 

curso, ou de dizer que temos 1000 estudantes em incumprimentos, são coisas muito mais 

complexas do que as coisas de que trata este inquérito (TRACER) e esta ferramenta (U-

TRACER
®
). Em todo o caso, por exemplo, para responder quantas unidades curriculares usam o 

sistema misto de aprendizagem, teria que fazer um inquérito interno, e não tenho condições para o 

fazer, não posso estar sempre a inundar os meus colegas com perguntas destas. Agora são tão 

impactantes quanto os índices de empregabilidade…Eu diria que os dados que são abordados 

neste inquérito são menos impactantes, não digo menos importantes porque o são, mas não são 

tão debaixo da atenção da comunicação social, e só por isso é que fico mais descansado, senão 

ficava muito mais preocupado. 

MP: á pouco estava a comentar, a sugerir que poderia haver os TOP 3 ou mais baixos 3, isso 

acaba por ser um posicionamento …. 

P7: imaginemos a média do TOP 3, eu sei quais são … 

MP: poderíamos ver a UA, comparar com a média dos TOP3 e criar uma ideia de ranking? 

P7: contrariamente à vossa ideia, eu estou a ver esta ferramenta a ser usada pelos gestores e 

decisores e portanto, se isto garantir-se o anonimato, que não vai garantir. As TOP 3 é a média, 

depois há a minha, quando eu estava a propor era eu sabia qual é a minha, mas mais ninguém 

sabe. A minha proposta vai nesse sentido. A comparação par a par tb vejo assim, a minha é uma 

e as outras são a ABC. Mas está a ver…não menorizando as questões, quando respondi a este 

inquérito envolvi vários serviços. Alguma dela não tenho a certeza das respostas que dou, mas o 

inquérito não me permitia não dar uma resposta….eu não sei qual a seriedade dos processos de 

resposta de outras instituições. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER
®
? Poderíamos tornar publico apenas o relatório… 

P7: a minha duvida tem a ver com algumas coisas: eu não sei se alguns destes indicadores 

deveriam ser normalizados – o nº de docentes, o nº de alunos – voltamos á velha questão, se eu 

me comparar com outra universidade que é maior do que a minha, em nº de artigos publicados, 

das duas uma, ou temos uma máquina e em pouco tempo … ou estamos sempre atrás, agora se 

normalizarmos aquilo pelo nº do staff, aí é que vamos ver quem é que publica mais. Aqui é um 

bocado a mesma coisa, se eu comparar em absoluto com uma universidade que tem 200 

docentes, nº de referências online, a maior tem sempre mais. Isto só para dizer que a 
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representação gráfica parece-me bem, um boneco vale muitas vezes mais….mas eu gosto muito 

das duas, mas já vi é que é possível ter as duas. Às vezes é preciso ver os dados, mastigar os 

dados, perceber o que querem dizer. Quando eu tenho os nºs eu consigo perceber a lógica dos 

números que estão ali, quando tenho a representação só tenho a representação que ali está. 

Gosto da fotografia e de perceber o resto, e os nºs permitem ver especificidades que a fotografia 

não deixa ver. Agora na empregabilidade, fizemos um relatório que é um misto das duas coisas, 

um sítio onde tem nºs e outro gráficos, sendo que a tabela que permite construir os gráficos esta 

sempre disponível, tal como aqui (U-TRACER
®
). 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER
®
? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P7: sim. 

MP: á pouco falava que esta ferramenta tem interesse ao nível da gestão… 

P7: tenho dificuldade em entender a utilidade desta ferramenta para o grande público. Para que 

interessa ao grande publico? Acho que interessa fundamentalmente a estudiosos desta área, a 

estudiosos da educação, a pessoas que estão na minha função, dos reitores, de um diretor 

departamental, embora eles não tenham o detalhe da fotografia do seu departamento… Talvez 

numa outra fase provavelmente 

MP: sim seria fabuloso 

P7: sim seria fabuloso na mesma instituição ver os diferentes andamentos, mas não vejo interesse 

para o grande público. Que interesse tem para a pessoa que de manhã fez login? Vejo isto para 

estudiosos na área, decisores na área, pessoas que têm que tomar decisão ao nível do 

departamento das unidades. 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER
®
 é útil para si? Porquê? 

P7: sim, neste momento já tem alguma utilidade, que é o posicionamento no mercado das 

universidades, perceber como é que estou, embora faltam as minhas iguais, mas sim, completa 

sim, faz sentido como está, porque permite saber onde estamos e para onde é que vamos. Por 

exemplo, uma pergunta que tinha a ver com utilização de quadros interativos, algo em que eu 

sinceramente não acredito, eu, não a universidade. Agora a decisão desse tipo de equipamentos 

não passa por mim, mas para mim é interessante chegar lá (U-TRACER
®
) e perceber quantos 

existem nas outras universidades, e isso é feito, eu posso ver se as pessoas acham o mesmo que 

eu ou não, ou se acham que aquilo é muito importante e que se está a usar muito. 

MP: isso será interessante também perceber na perspetiva docente do uso das TC. 
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P7: sim sem dúvida. 

MP: Planeia utilizar a U-TRACER
®
? com que finalidades? 

P7: O relatório que me enviou, para mim já basta, consigo tirar esta informação de lá. Pensando 

na sua sustentabilidade, e ver mais do que um ano letivo, sim com certeza. Senão tinha que andar 

a ler 30 relatórios ao fim de 30 anos… 
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Appendix 11h – Transcription of the interview with Higher Education Decision 

Maker P8 

 

Date 24-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant  P8 

Institutional 

Role 
Director of Computer Services 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P8: Eu diria que em tudo. De uma maneira geral, os serviços têm sobretudo 2 impo áreas de 

atuação: uma mais diretamente ligada à reitoria, por tanto às iniciativas, às estratégia da própria 

reitoria e tudo aquilo que acaba por implicar a utilização direta ou indireta das tecnologias. E 

dentro da reitoria inclui também outros serviços. A universidade, tem várias direções de serviço 

(técnico, académico, administrativo) e nós acabamos por ser um bocadinho o suporte tecnológico 

em todas estas áreas. E aí normalmente a estratégia daquilo que é preciso desenvolver acaba por 

estar muito dependente daquilo que é a política da proporia reitoria. Por tanto damos esse suporte 

direto à reitoria. Depois temos outra componente mt importante que está ligada com a 

investigação e ensino. Desde as iniciativas particulares de um docente, por exemplo, falou à 

pouco do limesurvey, nós asseguramos o suporte a todos os professores e até alunos que querem 

fazer inquéritos em limesurvey (damos apoio, fazemos sessões de esclarecimento, apoiamos os 

utilizadores alunos ou professores) e sempre que vã surgindo novas ferramentas, novas 

funcionalidades fazemos essa divulgação. Fazemos a docentes individuais e a departamentos, 

quando têm alguma iniciativa nesse domínio, quer á própria escola, e ao nível dos centros de 
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investigação que normalmente tem verbas próprias e tem mais alguns técnicos, professores e 

investigadores são muitas vezes autónomos nesta área das tecnologias, mas porque se sentem 

mais confortáveis ou não têm conhecimentos pedem também a nossa ajuda. Diria que de uma 

maneira geral todas as atividades que a universidade desenvolve que direta ou indiretamente tem 

a ver com tecnologias, acaba sempre por passar pelo nosso parecer digamos assim, em muitos 

casos pela nossa intervenção direta. 

MP: Especificamente no cargo que ocupa passa também pela participação em algum processo de 

decisão sobre as Tecnologias da Comunicação (TC) que a instituição adota (adquira, ou 

desenvolve…), participa neles tb? 

P8: passamos. E em muitos casos somos nós próprios que sugerimos ao nível dos sistemas de 

informação e infraestruturas, claramente as propostas na maior parte dos casos parte de nós. Já 

no caso de outro tipo de aplicações ou ferramentas, ou digamos atividades que a própria reitoria 

pretende desenvolver, nós acabamos por ser envolvidos na perspetiva mais técnica, não diária 

consultoria porque normalmente é externa e isto é uma atividade interna, mas acabamos por ser 

um bocadinho consultores da proporia reitoria de forma muito direta, seja com o reitor ou os vice-

reitores das várias áreas. Por exemplo temos o reitor para a área da investigação e procuração e 

ainda recentemente foi necessário desenvolver um portal no âmbito do parque de ciência e 

tecnologia que aqui existe para desenvolver uma ferramenta que permitisse desenvolver as várias 

empresas aqui sediadas. Trabalho acabou por ser feito por nós. Mesmo que haja iniciativas que 

passam pela reitoria, em termos da implementação acabam sempre por passar por nós. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das TC no Ensino Superior 

Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e que é apresentada na 

ferramenta como a U-TRACER®?  

Eu acho que é muito importante, para mim, neste caso nas funções que tenho e no contacto com 

a reitoria, porque às vezes é difícil sensibilizar a reitoria para a necessidade que temos de adotar 

determinada estratégia, seja de aplicações, ferramentas, sistemas de informação mais gerais, ou 

em infraestruturas. E uma forma que nos temos, não sei se é bom se é mau, nós portugueses 

temos um bocado esse habito, que é fazer como o vizinho do lado um bocado, e é sempre preciso 

um termo de comparação, e que esse termo de comparação seja isento e independente, e não 

sermos juízes em causa própria e estar eu a dizer “agora era bom que se comprasse este 

servidor” e o reitor pergunta-me “mas porquê este e não aquele? Porquê que se lembrou disso? 

Normalmente desse exemplo que é o mais tecnológico, é porque é a tendência. Já deve ter ouvido 

falar da solução cloud computing que é uma tendência “porquê adotar o cloud computing?” há 

1001 justificações para adotar e não adotar. Tudo isso depende um bocado da realidade de cada 

instituição, e se nós tivermos termos de comparação, independentemente de sermos enormes ou 

não…eu não preciso dizer, a Universidade de X faz daquela forma, vamos fazer igual, a 
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Universidade Y, mas nós temos uma dimensão diferente vamos fazer de outra maneira. 

Independentemente da questão destes dados serem enormes, porque ajuda a justificar as 

decisões e fundamentar as propostas que se fazem. 

MP: considera então uma vantagem que a ferramenta tenha os dados abertos sobre todas as 

instituições? 

P8: sim, sim. Posso dizer qua quando recebi a nossa, percorri o relatório e consegui facilmente 

identificar as outras, sem ter a certeza de quais são. Mas mesmo sem as conhecer é importante 

ter este critério de comparação, e eu penso que o inquérito está bem construído neste sentido, em 

que 1º contextualiza os dados em si, se a nossa instituição tem 10.00 alunos eu comparo-me com 

uma instituição que tem a mesmo dimensão. Mesmo sem saber diretamente quais são, saber 

quais as universidades que estão á nossa escala, que adotam determinado tipo de práticas e que 

nós também as podemos adotar é importante.  

MP: informo que no relatório optamos por colocar o anonimato porque ainda vamos pedir às IES 

para validar os dados antes de os tornar públicos. Mas na ferramenta as instituições estarão 

identificadas. 

P8: sim, percebi. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P8: Acho que são importantes e tenho trabalhado com algumas aplicações, e há aplicações muito 

mais complexas e desenvolvidas. Agora eu tendo um bocado para que o ótimo é inimigo do bom. 

E muitas vezes há soluções, os próprios excel tem soluções para trabalhar os filtros 

multidimensionais…a questão é que, para …pensando num gestor que queira ter ali alguns dados 

relevantes imediatamente á mão, e que os possa cruzar e trabalhar, é mais importante do que ter 

muita informação que depois não tem tempo para a tratar ou abordar. Portanto essa abordagem 

de ter vários filtros, poder segmentar informação e poder também orientá-la face a um 

determinado resultado ou informação que eu queira obter, … daquilo que consegui ver, como 

ainda não há dados ainda não há output…e como disse neste momento os gráficos que existem 

são apenas os gráficos de barras, mas que poderiam ser mais trabalhados, mais complexos, ter 

mais dimensões…poderão ainda vir a ter não faço ideia. Mas parece-me que do ponto de vista, e 

não sei se é um dos objetivos do estudo, fornecer uma ferramenta de suporte á gestão e á 

decisão, digamos assim, parece-me que é mais interessante esta abordagem de eu poder ir 

filtrando, poder ir seccionando e criando um subconjunto de informação relevante que eu quero 

ver, mais do que disponibilizar a informação em bruto e que depois é difícil tratar. Parece-me uma 

forma amigável e simples para quem quer com meia dúzia de cliques obter informação, em vez de 

andar a exportar, a questão do exportar é importante se eu quiser aprofundar o trabalho para além 
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daquilo que a ferramenta faz. É importante eu ter a possibilidade de exportar para excel, mas aí 

estou a partir do principio que me vou dar ao trabalho de trabalhar a informação, que não estando 

em bruto, não apresenta resultados finais. Acho que o poder conciliar filtros predefinidos e poder 

exportar e depois trabalhá-los à parte parece-me interessante.  

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER®? 

P8: é uma vantagem porque permite-nos visualmente mais do que 1000 palavras. Visualmente se 

eu conseguir ter logo uma 1º noção de um determinado valor que esteja fora do que é normal, é 

mais fácil visualizá-lo num gráfico, do que andar a ler números. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER®? Pergunto porque estivemos a 

comparar este nosso trabalho com algumas ferramentas a nível Europeu, a U-Map, U-Multirank, 

que são ferramentas que agregam informação de todas as IES a nível Europeu. Nesses relatórios 

havia alguma preocupação com aa informação, a recolha de dados, ou aquilo que para si não foi 

um problema, que é a possibilidade de consultar a informação de todas as IES. Para algumas 

pessoas isso foi indicado como uma preocupação, e daí a minha pergunta. 

P8: não, à 1ª vista não. Por um lado a informação ser confidencial, eu penso/defendo que faz 

parte…que nos compete enquanto entidade da administração pública seja transparente. Portanto 

a questão de não colocar informação, ou não a tornar disponível não me parece razoável, pelo 

contrário acho que não deve ser considerado um problema, deve ser considerado como um modo 

que nos compete fazer e a informação ser pública. O que pode eventualmente ser um problema, 

como muitas vezes se quer mostrar aquilo que não se deve, ou …como se quer mostrar aquilo 

que não se quer, assim é que é… os dados podem ser um bocadinho distorcidos ou deturpados. 

Aí entra um bocadinho a qualidade dos inquéritos, porque como saberá melhor do que eu, a forma 

como s inquéritos são elaborados, isso é quase uma ciência….digo isso porque temos feito tantos 

inquéritos que eu vou acompanhado uns e outros e acaba por ser quase uma ciência, e a aforma 

como são feitos pode permitir ou não identificar respostas menos adequadas, face…ou tentativas 

de suster a realidade e isso é o que mais me preocupa…como ainda á pouco falou no relatório do 

U-Map que era muito completo, muito dinâmico, muita cor, muitas perspetivas, e achei muito 

interessante como ferramenta que é algo muito bem feito e em elaborado, e dei-me a perguntar se 

aquilo que estava era verdade, os nºs. É muito importante este tipo de trabalhos porque nos 

permite ver que não estamos sozinho n mundo, e nos permite comparar e ter termos de 

comparação objetivos e concretos com todas as instituições. Por uma questão positiva. Por isso é 

que eu digo que há quem encare isso como um “bisbilhotar” andar a tentar ver…não é por isso, 

porque eu acho que é importante partilharmos aquilo que fazemos de bom e o que fazemos de 

mau, para podermos melhorar e podermos também estabelecer novas metas. Em mim o que me 

preocupa nos inquéritos neste tipo de trabalhos, mais até nos resultados, é que a informação que 
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lá está não esteja totalmente fiável, e que eu possa tomar decisões com base naquilo que lá está, 

sem que isso reflita a realidade. 

MP: Em relação a este questionário do TRACER? 

P8: no caso do TRACER parece-me que o inquérito está bem feito e o tipo de output que 

proporciona, à partida parece que não oferece esse tipo de dificuldade: pelo tipo de perguntas, e 

pela forma como são tratadas. Porque depois nos inquéritos é possível cruzá-los e ver se alguma 

coisa não bate certo. E neste caso do TRACER, penso que pelo menos ao inquérito e relatório 

que li, parece-me que esse problema não se coloca. 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER
®
 é útil para si? Porquê? 

P8: Espero que utilizá-la. 

P8: Planeia utilizar a U-TRACER
®
? com que finalidades? 

P8: Acho que este tipo de trabalhos, e sobretudo a nível nacional, porque o U-Map era 

internacional, acabam por ser importantes porque no fundo, todos nós estamos na mesma 

realidade, o pais é o mesmo, obviamente há características que nos distinguem, mas há algumas 

questões ao nível tecnológico, porque a tecnologia hoje em dia é transversal…não serão muito 

diferentes as daqui da universidade Z com as universidades X ou Y, com as dividas dimensões e à 

escala que as universidades têm, vemos que o essencial são mais ou menos as mesmas. Depois 

há formas diferentes de lá chegar e impactos diferentes que essas escolhas têm no dia a dia das 

IES. Mas no essencial acho que …mesmo em conversas casuais com membros da reitoria, 

quando estamos a falar 2era bom que fizéssemos desta maneira ou daquelas muitas vezes 

pergunta-se “porquê?”, e não posso dizer simplesmente “porque eu acho que sim”, também é bom 

que seja fundamentada. 

MP: sem duvida que a U-TRACER
®
 nos permite partilhar entre IES o que se adota, e olhar 

também para o que são as boas práticas…. 
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Appendix 11i – Transcription of the interview Higher Education Professional P9 

 

Date 26-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant  P9 

Institutional 

Role 
Chief of Communications Office 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta ] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P9: não participo, apenas fiz a gestão para a recolha de dados para o preenchimento do inquérito 

por vós pedido. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação 

(TC) no Ensino Superior Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U-TRACER®?  

P9: logo á partida podermos ter acesso ao panorama global, nacional sobre este assunto. Uma 

vez que não conheço, não querendo ser injusta, que alguém tenha feito um trabalho nesta 

matéria, e portanto é sempre útil para tomar conhecimento nesta matéria, e porque nos posiciona 

relativamente às outras. Ficamos a saber para que lado é que as outras instituições estão a 

investir. Só tenho pena que muitas instituições não tenham respondido à vossa solicitação. 

Também havia alguma dificuldade de articulação para responder ao vosso inquérito, mas quando 

me disseram para fazer a articulação, eu vi logo que era tudo muito importante no vosso estudo, 

não só para a universidade, mas para depois ter um retrato global de como é que estão as outras 

instituições. E espero que as outras se apercebam a importância que tem e que venham a ser 
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chamadas e venham a responder ao vosso inquérito. Não sou muito frequentadora de portais de 

estatística, eu não sei se haverá algum que dê esta panorâmica global. Mas sobre esta vertente 

creio que não haverá e para nós é muito importante. Sou adepta de toda a transparência, 

fornecimento de informação seja a quem for, precisamente porque através da comparação de 

dados que nós nos podemos orientar e estrategicamente…e para as decisões que venham a ser 

tomadas por quem de direito. Acho que é esta a principal virtude deste projeto. 

MP: percebo que vêm utilidade na informação e na ferramenta. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P9: esses então é que são primordiais, desde que nos solicitam para definir o futuro das IES…e 

faz sentido porque de uma maneira fácil e visualmente agradável podemos usar para tomar 

decisões através da região, e essa agregação de dados é muito importante. 

MP: a possibilidade de pesquisar por politécnicos e universidades? 

P9: sim, essa divisão é cada vez mais premente. Mesmo para a região ter essa desagregação por 

politécnicos e universidades era importante. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER
®
? 

P9: creio que se estiver a parte gráfica que nos dá logo a ideia de como estão as coisas, e depois 

quem quiser saber mais poderá exportar as tabelas. Parece-me muito bem assim.  

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER
®
? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P9: o perfil definido pela ferramenta e aberto a qualquer pessoa acho que é muito importante 

naquela base de que, eu considero vantajosa, que toda a informação esteja acessível a qualquer 

pessoa, para estudos ou decisões quera a nível mais local, ou afeto a uma escola ou 

departamento. Acho que é importante ter o perfil da instituição afeto a um só local. 

MP: e identifica alguma desvantagem? 

P9: à partida não. Poderá haver alguma coisa que não me estou a lembrar, mas creio que toda a 

informação que recolheram não é segredo de estado, não creio que se corra algum “risco” em 

disponibilizar a informação. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER
®
?  
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MP: esta pergunta vem do nosso conhecimento teórico das ferramentas europeias (U-Map…) e 

nos estudos pilotos houve algumas preocupações mencionadas pelos responsáveis institucionais. 

P9: Não considero, mas esta é a minha opinião muito pessoal porque é obvio que existe algum 

risco se não estivermos tão bem posicionados como se quereria. Existe sempre algum risco na 

comparação, mas só nos deverá motivar para tentarmos chegar onde achamos que deveríamos 

chegar. Se não tivermos essa comparação com os outros, talvez não saibamos para onde vamos. 

Por mim, só vejo vantagens. 

MP: relativamente à informação, tratamento dos dados nada lhe ofereceu preocupação? 

P9: não. Preocupa-me mais aqui internamente o rigor com que a informação é dada. Porque 

muitas vezes as pessoas não tenham a informação completamente atualizada, ou que a recolha 

interna não tenha sido tão “rigorosa” quanto o desejado, e que isso possa ás vezes dar um retrato 

menos fiel do que deveria. Agora o tratamento de todo. 

MP: agora que já sabem como esses dados serão representados, pensa que será mais fácil em 

futuros pedidos ter esse rigor de que falava? 

P9: sim, sim. Meso aqueles que já nos ajudaram a preencher o inquérito vão estar mais 

sensibilizados, e também quando as pessoas vêem o fruto das colaborações, conseguem ver o 

resultado, aderem mais facilmente. A 1ª vez as pessoas nunca sabem para que é que é isto, mas 

agora e apresentando o estudo acho que as pessoas vão estar mais conscientes da 

responsabilidade ao dar os dados.  

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER® é útil para si? Porquê? 

P9: Sim.  

MP: Planeia utilizar a U-TRACER®? com que finalidades? 

P9: sim, No sentido de poder ver como é que as outras instituições estão a trabalhar e trazer 

esses inputs para a universidade, e questionar as pessoas que estão nesses campos no sentido 

de ver em que caminho podemos ir. 

MP: sendo do gabinete de imagem, se a sua instituição comparativamente com outras estiver bem 

posicionada, ou tiver uma ação inovadora em comparação com outras. Aí no gabinete de imagem, 

isso será vantajoso divulgar? 

P9: claro, e tentar melhorar a nossa imagem na vossa ferramenta. 

Outros comentários 

P9: queria de facto louvar e dar os parabéns, a ferramenta está muito apelativa e de muito fácil 

leitura. Talvez no futuro quando tiver melhor acesso a ela poderei dar mais alguma ontribuição. 
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Appendix 11j – Transcription of the interview Higher Education Institution Professional P10 

 

Date 26-06-2013 

Time 1hour 

Moderator Researcher (MP) 

Participant P10 

Institutional 

Role 
Responsible for information systems 

 

MP- faz a apresentação dos objetivos da entrevista e da ferramenta U-TRACER
®
 

 [partilha do ecrã onde faz a demonstração da ferramenta] 

A ferramenta que está a ver, encontra-se na sua versão demo. 

[explicação do funcionamento do BackOffice da U-TRACER
®
 que permitirá às Instituições de 

Ensino Superior (IES) atualizarem anualmente os seus dados, e assim se permitir uma análise 

temporal desses dados; Partilhado o link e início da explicação dos diferentes separadores de 

Front-office: filtros, botões, tipo de gráficos. A ferramenta foi extensamente manipulada e testada 

para que o entrevistado percebe-se bem as suas funcionalidades] 

MP: No cargo que ocupa, participa em que processos que conduzem à adoção institucional de 

Tecnologias da Comunicação? 

P10: O nosso diretor de serviços é que faz essa parte de decidir, nós não tomamos decisões, mas 

acompanhamos, aconselhamos na tomada de decisões e ajudamos na tomada de decisões. Cada 

vez que vamos fazer uma aplicação nova, dou o meu parecer sobre qual é a tipologia que 

devemos utilizar naquela aplicação específica. 

MP: Na sua opinião, que utilidade tem a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação 

(TC) no Ensino Superior Público Português (ESPP), recolhida na 1ª fase do projeto TRACER e 

que é apresentada na ferramenta como a U-TRACER®?  

P10: vi muito sucintamente o questionário, mas vai-nos ajudar a perceber onde é que nós estamos 

em relação ás outras universidades. Não é do ponto depreciativo, porque nós temos ligação com 

outras universidades, mais com Aveiro, e conseguimos perceber se estamos mais á frente ou mais 

atrás. Mas com as outras universidades é mais difícil perceber para nos situarmos. E vai-nos 

ajudar a percebermos onde é que estamos atrás, e onde é que estamos à frente e poder ajudar os 

centros de informação a acompanhar as outras universidades. 
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MP: percebo que vê utilidade e fará uso da ferramenta? 

P10: sim sim. É muito difícil acompanhar as tendências, perceber se estamos a trás ou á frente em 

algum domínio, e neste momento não dá para perceber. Com esta ferramenta vamos conseguir 

perceber. 

MP: e quanto á informação, considera útil para perceber o que precisam? 

P10: pelo que vi é bastante completo, mas também não tive tempo de perceber se falta alguma 

coisa. 

MP: A ferramenta permite a interação com a informação através da seleção de macro filtros - 

análise por região, instituição, ano letivo, dimensões. Que vantagens e desvantagens identifica? 

P10: é sempre bom conseguirmos filtrar a informação. A análise temporal parece-me bem para 

conseguirmos perceber a evolução das instituições. Os outros filtros é sempre bom podermos ter 

esse filtro da informação. Acho que está bom e completo. 

MP: consideraria útil poder comparar instituições 

P10: sim, a nossa universidade teria interesse em comparar-se com universidades com a mesma 

dimensão. Com outras de dimensões diferentes não sei se faria sentido.  

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter a representação gráfica da informação na U-

TRACER®? 

P10: a gráfica é sempre melhor, é muito mais fácil poder comparar do que dados em bruto. 

Parece-me a melhor solução. 

MP: vê necessidade em existir algum complemento de informação aos gráficos? 

P10: parece-me que não. 

MP: Que vantagens e desvantagens considera ter para a sua instituição, ter um perfil na U-

TRACER®? (com a informação sobre o uso das Tecnologias da Comunicação a nível institucional 

e docente) 

P10: nunca é bom ficar de fora destas coisas, para não ficarmos par atrás (risos) é importante 

para podermos acompanhar as tendências e estarmos por dentro do que acontece, e é sempre 

bom cooperar. Há sempre o interesse de fazermos comparações para saber onde nós estamos. 

Não devemos ter medo das avaliações e comparações, pelo contrário, devemos participar nelas e 

percebermos se o que oferecemos aos nossos alunos, porque é disso que ser trata, acompanha 

as outras instituições e saber onde nos podemos posicionar relativamente às instituições colegas. 

MP: Que preocupações tem relativamente à U-TRACER®?  
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P10: não. 

MP: pergunto porque o nosso conhecimento teórico vem das ferramentas europeias onde se 

manifestaram algumas algumas preocupações… 

P10: eu percebi que do vosso convite nem todas as instituições participaram. A nós não nos 

preocupa, pelo contrário. Nós queremos participar. Aqui no nosso serviço também fazemos 

inquéritos internos aos nossos serviços para receber o feedback dos nossos trabalhadores e 

alunos, precisamente para podermos melhorar e não ficarmos aqui a pensar que somos bons e 

afinal não somos. Estas ferramentas são boas para isso, para percebermos realmente o que 

pensam de nós. Se pensam bem, e se pensam mal o que temos que melhorar. E estas 

ferramentas ajudam a perceber isso. 

MP: Enquanto decisor, a U-TRACER® é útil para si? Porquê? 

P10: provavelmente nos próximos anos sim. Estamos com mudanças estruturais internas, e isso 

poderá ajudar-nos a decidir o que fazer daqui para a frente. 

MP: será útil para obter informação, conhecimento e ajudar ao suporte de algumas tomadas de 

decisão? 

P10: sim 

MP: A ferramenta é aberta a todos (em front-office) vê utilidade nesta abertura, ou considera que 

haveria utilidade em que as instituições tivessem acesso a outros detalhes da informação. 

P10: não, penso que assim está bem. 
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