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resumo 
 

 

O presente projeto de investigação acompanha o processo de 
conceptualização e desenvolvimento de funcionalidades de Content 
Management System integradas numa rede social para ambiente educativo, a 
plataforma Campus. Pretende-se resolver o problema de “perda” de 
informação no feed de notícias, permitindo a criação e gestão de páginas com 
informação estática nos diversos contextos da plataforma. 
De forma a abordar este problema torna-se crucial estudar os conceitos 
teóricos que lhe são subjacentes. Abordam-se as Tecnologias da Informação e 
Comunicação e o seu impacto na educação, os Content Management Systems 
e as suas funcionalidades e encontram-se oportunidades na plataforma 
Campus para as incluir. 
Foi desenvolvido um protótipo a partir das conclusões retiradas do processo 
empírico, o qual foi especificado e terá a sua implementação detalhada.    
É estudada a aceitação destas funcionalidades com utilizadores da rede social 
através da análise de respostas a um questionário e que revela resultados 
bastante satisfatórios. 
A solução apresentada com o protótipo desenvolvido é ainda avaliada junto de 
utilizadores com recurso a um teste de UX, de forma a encontrar problemas de 
interação e perceber a experiência de utilização da funcionalidade proposta. 
Apesar dos resultados positivos revelam-se algumas questões para as quais 
são propostas soluções como trabalho futuro. 
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This research project follows the conceptualization process and development of 
Content Management System features integrated in a social network for 
educational environment, the Campus platform. It aims to solve the problem of 
“loss” of information in the news feed, allowing the creation and management of 
pages with static information in the various contexts of the platform. 
In order to address this problem, it is crucial to study the underlying theoretical 
concepts. Information and Communication Technologies and their impact on 
education, Content Management Systems and their features are addressed, 
and opportunities are found on the Campus platform to include them. 
A prototype was developed from the conclusions drawn from the empirical 
process, which has been specified and will have its implementation detailed. 
The acceptance of these features with social network users is studied through 
the analysis of answers to a questionnaire, which reveals promising results. 
The solution presented with the developed prototype is also evaluated with 
users using a UX test, in order to find interaction problems and understand the 
user experience of the proposed feature. Despite the positive results, some 
issues are revealed for which solutions are proposed as future work. 
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1.1. Tema 

O Campus é uma plataforma social online de cariz educativo que permite a colaboração 

entre membros da comunidade escolar, através da criação de contextos de comunicação e 

partilha de conteúdo (comunidades, grupos, blogues e páginas pessoais). Estes contextos 

apresentam a informação com a metodologia de feed de notícias, onde a atividade mais 

recente é exibida em primeiro lugar. Com esta abordagem, algum conteúdo importante 

pode ser “empurrado” no feed, podendo causar algum incómodo e frustração aquando da 

procura do mesmo. 

A solução proposta neste trabalho pretendeu mitigar esse efeito através da disponibilização 

de funcionalidades que permitem a criação e gestão de páginas com informação estática 

nos diversos contextos da plataforma. Desta forma, as comunidades escolares conseguem 

disponibilizar informações pertinentes, os professores podem afixar pautas nos grupos das 

suas disciplinas, os utilizadores podem personalizar os seus blogues e o seu perfil, entre 

outras possibilidades. 

Esta investigação teve como objetivo desenvolver e avaliar a integração de funcionalidades 

tipicamente existentes em Content Management System (CMS) numa plataforma educativa 

com as características do Campus. Foi, por isso, necessário analisar a sua pertinência e 

necessidade nesta plataforma. Numa primeira instância foi realizado um questionário para 

obter feedback dos utilizadores da plataforma, pretendendo perceber as necessidades e 

possível aceitação deste tipo de funcionalidade. Após o desenvolvimento técnico, foi 

testada a experiência de utilização (UX – User Experience) da solução desenvolvida. 
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1.2. Questão de investigação 

A proposta de solução à “perda” dos conteúdos partilhados no feed de atividades dos 

contextos do Campus envolve funcionalidades de CMS, as quais poderão ter vários 

propósitos de utilização. De forma a enquadrar uma ferramenta com estas características 

no âmbito da plataforma surge a seguinte questão de investigação: 

Quais as funcionalidades de CMS a integrar numa plataforma digital para ambiente 

educativo? 

Esta questão de investigação serve de referência para a realização do trabalho de 

investigação. 

 

1.3. Finalidade e Objetivos 

Este trabalho de investigação propôs: 

1. Identificar as necessidades dos utilizadores do Campus relativamente a 

funcionalidades de CMS em diferentes contextos da plataforma; 

2. Prototipar a integração de funcionalidades CMS na plataforma Campus; 

3. Desenvolver as funcionalidades prototipadas; 

4. Testar a solução desenvolvida com utilizadores. 

 

1.4. Organização da dissertação 

Esta dissertação foi estruturada de forma a facilitar o processo de leitura. 

O primeiro capítulo pretende dar a conhecer a temática do projeto de investigação e o seu 

objetivo. 

No segundo capítulo são expostos os conceitos teóricos no qual este projeto se enquadra e 

de onde se partiu para desenvolver a solução apresentada. 
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O terceiro capítulo apresenta a metodologia de investigação e, de seguida, os instrumentos 

de recolha de dados e os participantes da fase de avaliação. 

O quarto capítulo é reservado à fase de desenvolvimento. Começa-se por introduzir a 

tecnologia da plataforma onde o projeto foi incluído. Posteriormente é feita a enumeração 

dos requisitos e, por fim, é descrito o processo de implementação do protótipo. 

No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados das fases de recolha de 

dados e de avaliação da solução. 

Por fim, no sexto capítulo, é efetuada uma reflexão crítica ao trabalho realizado e 

apresentam-se sugestões de trabalho futuro. 





 

2. Enquadramento teórico 
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2.1. TIC na Educação 

As Tecnologias de Informação e Comunicação, ou TIC, consistem em hardware, software, 

redes e media para recolher, guardar, processar, transmitir e apresentar informação (som, 

dados, texto e imagem) (Talebian, Mohammadi, & Rezvanfar, 2014). 

De uma forma geral, os instrumentos das TIC usados em contextos de educação podem ser 

agrupados em três categorias principais (Assar, 2015):  

• Sistemas de gestão de ensino. Learning Management Systems (LMS), também 

conhecidos como Web-Based Learning Systems ou Virtual Learning Environments, 

que são ferramentas de administração e partilha de conteúdo educacional. Têm 

como principais funções a organização e apresentação de material, avaliação e 

acompanhamento de alunos. 

• Ferramentas genéricas para comunicação e difusão de informação como redes 

sociais, blogues, wikis e RSS feed. Estas ferramentas não foram especificamente 

desenvolvidas para o processo de ensino e aprendizagem, mas podem suportar esta 

vertente, visto que facilitam a comunicação e a difusão de conteúdos. 

• Objetos de aprendizagem. Componentes de aprendizagem utilizados para suportar o 

ensino de conteúdos, nomeadamente, vídeos, ilustrações, simulações, questionários, 

entre outros. 

Dada a natureza da plataforma Campus este documento irá focar-se nas duas primeiras 

categorias, visto tratar-se de uma ferramenta que mistura componentes típicas de 

ferramentas genéricas como as redes sociais, mas com aplicação em contextos formais de 

educação. 

 

2.1.1. História 

As TIC na educação estão diretamente relacionadas com a Web (World Wide Web) e a sua 

evolução, mais propriamente com a Web 2.0 (Vicent & Segarra, 2010). 
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O conceito de Web 2.0 surgiu em 2004 por Tim O’Reilly numa conferência após o 

rebentamento da bolha das “dot com”, em 2000 (O’Reilly, 2005). A sua definição tem 

sofrido várias alterações ao longo do tempo, sendo considerada como o segundo estado de 

desenvolvimento da Web. A sua principal característica relaciona-se com a mudança das 

páginas web estáticas para páginas dinâmicas com conteúdo gerado pelo utilizador (user-

generated content) e o aparecimento das redes sociais. A Web deixou de ser um meio onde 

apenas se consome conteúdo e tornou-se numa plataforma onde, potencialmente, o 

conteúdo passou a ser criado, partilhado e alterado de forma interativa. Este meio deixou 

de simplesmente parecer uma rede e passou a comportar-se como tal (Crawford, 2016). 

Uma circunstância marcante desta transição foi o facto da Web 2.0 suportar as 

funcionalidades de colaboração e de partilha de informação (Aghaei, Nematbakhsh, & 

Farsani, 2012).  

As tecnologias e serviços da Web 2.0 incluem, entre outros (Aghaei et al., 2012): 

• Blogues – páginas web que permitem fazer publicações (posts) de conteúdos (texto, 

imagem, vídeo), ordenadas cronologicamente, sendo a primeira a mais recente. 

Estas publicações podem, por sua vez, ser comentadas por visitantes; 

• RSS (Really Simple Syndication) – feed de informações resumidas que permite 

informar os utilizadores de atualizações provenientes de diversas fontes; 

• Wikis – páginas web que podem ser editadas por várias pessoas com diferentes 

permissões. As alterações podem ser visualizadas e, se necessário, consegue-se 

restaurar uma versão anterior; 

• Redes Sociais – páginas web onde se estabelecem relações entre pessoas e 

organizações (analisado em mais detalhe em 2.1.3); 

• Fóruns – espaços de discussão onde os utilizadores podem introduzir um tópico ou 

questão para debate através de comentários. 

Estas ferramentas podem ser utilizadas diretamente no processo de ensino e aprendizagem, 

mas também fora do espaço formal da sala de aula. Nas wikis, os alunos podem criar 

conteúdos coletivamente sobre os quais aprendem, mas também podem servir como 

repositório de informação onde é possível visualizar o histórico de edições. Os blogues 



11 

 

podem ser usados como um espaço de reflexão ou de armazenamento de conteúdo, 

oferecendo a capacidade de serem geridos pessoalmente ou em colaboração. Os fóruns tal 

como as wikis ou os blogues, podem ser utilizados colaborativamente e servem muitas 

vezes de ferramenta para esclarecimento de dúvidas (Baxter et al., 2011). 

A evolução das tecnologias da informação contribuiu também para a melhoria e para a 

criação de novas oportunidades no ensino a distância. O ensino à distância tornou-se uma 

característica fundamental do ensino formal. Desde páginas web, discussões por e-mail, 

vídeo, áudio a interações sociais, esta modalidade de ensino pode tomar variadas formas e 

ser aplicada com diferentes intensidades. Com o aparecimento do e-Learning sugiram 

novas oportunidades de mercado e assim nasceram tecnologias como, por exemplo, 

conteúdo e sistemas de treino mediados por computador, salas de aula virtuais e sistemas 

de gestão de ensino (LMS – Learning Management System) (Jurubescu, 2008). 

 

2.1.2. LMS - Learning Management System 

Um LMS é um sistema de software desenvolvido para apoiar o ensino e a aprendizagem 

em ambiente educacional. Em essência, um LMS é um software para planear, entregar e 

gerir eventos de ensino dentro de uma organização, incluindo salas de aula, cursos e 

disciplinas virtuais.  

Os LMS são baseados na web e fornecem uma coleção de ferramentas para comunicação, 

acesso a conteúdo de aprendizagem, avaliação educacional, colaboração online, 

distribuição de cursos, upload e download de conteúdo, administração de grupos de alunos, 

recolha e organização das notas dos alunos, questionários, ferramentas de progresso, entre 

outras (Kumar, Gankotiya, & Dutta, 2011). 

Essas funcionalidades dos LMS têm sido tão atrativas para o ensino que não são usadas 

apenas para o ensino a distância, mas também para o apoio “fora da aula”. Com a 

popularização dos computadores portáteis e dos dispositivos móveis, os LMS são usados 

até mesmo nas salas de aula (Vicent & Segarra, 2010). 
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2.1.3. Redes Sociais 

Os sites de redes sociais (SNS – Social Networking Sites) são definidos como serviços 

baseados na Web que permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semipúblico 

dentro de um sistema limitado, articular uma lista de outros utilizadores com os quais 

compartilham uma conexão e visualizar a sua lista de conexões e aquelas feitas por outras 

pessoas dentro do sistema. A natureza e a nomenclatura dessas conexões podem variar de 

site para site (boyd & Ellison, 2007). 

Estes serviços são atualmente a forma mais popular de interação na Web. Derivam das 

tecnologias de Web 2.0 e fazem parte do quotidiano de grande parte da população. 

 

2.1.3.1. Redes Sociais Genéricas 

Atualmente o Facebook1, o Twitter2, o YouTube3 e o WhatsApp4 são as redes sociais mais 

utilizadas (Zulkanain, Miskon, Abdullah, Ali, & Bahari, 2019). Apesar de terem sido 

desenvolvidas com objetivos generalistas, a sua utilização no processe de ensino e 

aprendizagem pode ser observada com alguma frequência. 

O uso de redes sociais como plataformas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem 

pode ser tido em conta relativamente à comunicação, colaboração, partilha de informação, 

melhoria da performance académica e conexão social (Zulkanain et al., 2019). A Tabela 1 

representa a adequação de plataformas de redes sociais nessas categorias. 

 
1 Facebook – https://www.facebook.com/  
2 Twitter – https://twitter.com  
3 YouTube – https://www.youtube.com/  
4 WhatsApp – https://www.whatsapp.com/  

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
https://www.whatsapp.com/
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Tabela 1 - O uso de redes sociais genéricas na educação. Baseado em Zulkanain (2019) 
 

 Facebook Twitter YouTube WhatsApp 

Comunicação ✔ ✔  ✔ 

Colaboração ✔ ✔  ✔ 

Partilha de informação ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ensino melhorado ✔ ✔ ✔ ✔ 

Conexão Social ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

2.1.3.2. Redes Sociais Específicas 

As redes sociais específicas são aquelas que foram desenvolvidas com o objetivo de servir 

um determinado propósito, seja um tema ou população. No contexto desta investigação, 

interessa-nos aquelas que são específicas para cenários de ensino e aprendizagem. Destas 

foram selecionadas duas apenas como exemplo de muitas outras existentes. 

Edmodo5 

Lançada em 2008 por Nic Borg e Jeff O’Hara, administradores de tecnologia escolar, o 

Edmodo é a plataforma de ensino social líder a nível mundial, do ensino primário ao 

secundário (Edmodo, 2019). A sua interface tem uma aparência semelhante à do 

Facebook, o que permite com que os alunos se sintam à vontade a publicar ideias sobre 

conteúdos programáticos num ambiente seguro, que lhes é familiar. A interação entre os 

alunos em respostas às publicações criadas ajuda os alunos a refletir sobre os temas, antes e 

depois das aulas.  Isso ajuda a enriquecer os tópicos e permite tempo para reflexão, o que é 

muito importante (Gan, Menkhoff, & Smith, 2015).  

Campus by Fundação Altice6 

O Campus by Fundação Altice é uma plataforma social online e gratuita de comunicação e 

colaboração para toda a comunidade escolar, onde se podem criar comunidades de partilha 

de publicações: blogs, vídeos, fotos, estados, comentários, ficheiros e crachás. Utilizada 

para fins pedagógicos, sociais e extracurriculares, garante a privacidade das partilhas feitas 

 
5 Edmodo - https://www.edmodo.com/  

https://www.edmodo.com/
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pelos seus membros, sendo o acesso ao espaço e às suas publicações validado pela escola 

(SAPO Campus, 2019). Devido à importância desta plataforma para este trabalho, ela será 

abordada em detalhe na secção 2.3. 

 

2.2.  Content Management System (CMS) 

Um Content Management System (CMS) é qualquer sistema que permita a criação e 

publicação de conteúdo digital, incluindo plataformas para criação de páginas estáticas, 

blogues, fóruns, lojas online, entre outros (Cabot, 2018). Assim, o limite das suas 

aplicações não pode ser facilmente definido. Embora um CMS seja considerado um 

software de gestão, as suas aplicações sobrepõem-se a vários sistemas de software 

tradicionais: sistemas de gestão de documentação, sistemas de gestão de conhecimento, 

sistemas de integração de aplicações empresariais, soluções de e-commerce e portais web. 

Graças a esta sobreposição de funcionalidades é possível implementar sistemas com 

objetivos distintos partindo do mesmo CMS (Michelinakis, 2004). 

 

2.2.1. História 

No início da World Wide Web (WWW) as páginas web consistiam em código HyperText 

Markup Language (HTML) estático. Os “sistemas de gestão” consistiam em script básicos 

para ajudar na produção de HTML. As páginas ou eram editadas no seu código base 

diretamente, ou através de File Transfer Protocol (FTP). A gestão das páginas era da 

responsabilidade do gestor de páginas web, também conhecido como webmaster, pois tinha 

os conhecimentos e habilidades técnicas, apesar de muitas vezes não ser o autor dos 

conteúdos das páginas (Mckeever, 2003). 

No final dos anos 90, a complexidade das páginas web aumentou em múltiplas dimensões: 

maior volume de conteúdo, mais conteúdo dinâmico, maior número de visitantes, e 

software e hardware cada vez mais complexo. A gestão do conteúdo das páginas transitou 

 
6 Campus by Fundação Altice - http://campus.altice.pt/  

http://campus.altice.pt/
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do webmaster para os autores, graças às funcionalidades fornecidas de forma simples pelas 

interfaces de CMS (Mckeever, 2003). 

Atualmente as plataformas CMS facilitam a criação de páginas web e são orientadas para 

utilizadores sem conhecimentos de programação web. Os CMS são cada vez mais 

populares, pois são muito úteis para iniciantes em desenvolvimento web ou pequenos 

negócios, visto que as páginas são fáceis de implementar e a um preço relativamente baixo 

(Martinez-Caro, Aledo-Hernandez, Guillen-Perez, Sanchez-Iborra, & Cano, 2018). 

 

2.2.2. Funcionalidades 

Um CMS é normalmente dividido em funcionalidades de back-end e front-end. O front-

end apresenta conteúdo disponível para os consumidores, que normalmente não têm 

permissão para alterar ou editar o conteúdo. No entanto, às vezes, os utilizadores do front-

end recebem permissões especiais, podendo, por exemplo, fazer comentários em artigos. 

Estas permissões são dadas no back-end, através de um gestor de permissões (Michael, 

Johannes, & Andreas, 2009). Para além disso, toda a gestão da plataforma é feita no back-

end, nomeadamente de Publicações, Utilizadores, Conteúdos, Temas, Hierarquia da 

página, entre outros (WordPress, 2019). 

 

2.2.3. Exemplos de CMS 

De seguida são apresentados resumidamente alguns dos CMS mais importantes da 

atualidade: 

Wordpress7 

O WordPress é um CMS de utilização gratuita, usado por mais de 60 milhões de pessoas, 

que fornece funcionalidades de criação e gestão, de maneira simples e robusta, de 

 
7 Wordpress - https://wordpress.com/  

https://wordpress.com/
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conteúdos em páginas web, blogues ou aplicações. Combina estética, standards da web e 

usabilidade. Este CMS possibilita duas práticas de implementação:  

• alojamento num serviço da própria plataforma com recurso à interface do 

WordPress;  

• descarga do software e alojamento da página num domínio do utilizador, seguindo 

uma série de instruções (WordPress Portugal, 2019). 

Drupal8 

O Drupal conta com mais de 1 milhão de membros e é um CMS de utilização gratuita 

usado para a criação de websites e aplicações. Diferencia-se pela sua flexibilidade e pela 

modularidade que é um dos seus princípios fundamentais. Possui add-ons, módulos, temas 

e distribuições que misturados e combinados permitem tirar o melhor partido dos 

princípios de flexibilidade e escalabilidade do Drupal  (Drupal, 2019). 

Joomla!9 

Como o Wordpress e o Drupal, o Joomla! é um CMS de utilização gratuita para 

publicação de conteúdo na web. Foi produzido como uma framework de aplicação web 

MVC (model-view-controler) que pode ser usada independentemente do CMS que permite 

a criação de aplicações online avançadas. Assim como o Wordpress, permite duas formas 

de implementação (Joomla!, 2019). 

 

2.2.4. CMS na Educação 

O uso de CMS para a gestão de portais educacionais torna as atividades escolares mais 

confiáveis e fáceis de executar. Um CMS pode suportar as instituições de ensino das 

seguintes formas: Comunicação, facilitação da comunicação entre estudantes e docentes; 

Otimização da utilização, redução do tempo gasto na gestão do website através da 

 
8 Drupal - https://www.drupal.org/  
9 Joomla! - https://www.joomla.org/ 

https://www.drupal.org/
https://www.joomla.org/
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simplificação das tarefas; Publicação de conteúdo, os conteúdos devem ser fáceis de 

publicar e gerir (Al-Otaibi & El-Masri, 2012). 

 

2.2.5. e-Portefólios 

Um portefólio eletrónico (e-Portefólio) é essencialmente uma versão eletrónica de um 

portefólio em papel, criado num ambiente computacional que, para além de texto, 

incorpora material gráfico, áudio e vídeo. Certas definições úteis de e-portefólios também 

tendem a incluir os conceitos de alunos a criar os seus portefólios eletrónicos, que são 

propriedade dos alunos e geridos pessoalmente, onde os itens podem ser seletivamente 

compartilhados com outras entidades, como colegas e professores (Jaryani, Ibrahim, 

Daruis, Sahibudin, & Nasab, 2011). 

Segundo Jaryani (2011) existem três tipos de portefólios: 

• de ensino – que documentam a aprendizagem do estudante ao longo do tempo; 

• de credenciais – usados para fins de registo e certificação; 

• de exposição – utilizado por estudantes quando concorrem a um posto de emprego. 

 

2.2.6. Percursos de aprendizagem 

Com os avanços da educação procura-se dar um foco à aprendizagem personalizada. Um 

percurso de aprendizagem é definido como uma sequência de tarefas designadas para 

auxiliar o estudante a melhorar as suas aptidões numa certa matéria. Este percurso tem o 

objetivo de dar ao aluno um programa de aprendizagem individual de acordo com as 

características do próprio aluno (Muhammad, Zhou, Beydoun, Xu, & Shen, 2016). 

Uma questão crucial na adaptação da aprendizagem online é proporcionar percursos de 

aprendizagem ótimos, criados à medida do estudante. Um percurso com estas 

particularidades pode reduzir a sobrecarga cognitiva, a desorientação, e consequentemente 
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melhorar os resultados dos alunos e a eficiência de adaptação aos sistemas de ensino online 

(Muhammad et al., 2016). 

 

Campus by Fundação Altice 

O Campus by Fundação Altice é uma plataforma social online, de cariz educativo, que 

permite a colaboração entre membros da comunidade escolar, através da criação de 

espaços de partilha de conteúdo. Esta é uma plataforma de acesso livre, suportada em 

tecnologias de Web 2.0 e é baseada em três princípios (Pedro et al., 2016): 

• Rejeição dos papéis tradicionais habitualmente atribuídos aos membros das 

comunidades educacionais, através da disponibilização de mecanismos que 

permitem seguir os utilizadores com quem estes se identificam em termos de 

interesses ou conteúdos; 

• Valorização de várias formas de comunicação e expressão, possibilitando diversas 

funcionalidades que permitem aos utilizadores publicar estados, comentários, 

fotografias, vídeos, posts em blogues; 

• Criação de grupos nos quais os utilizadores têm a oportunidade de ingressar em 

atividades diferentes ou complementares mais relacionadas com os seus interesses. 

 

2.3.1. Evolução 

O Campus, inicialmente conhecido por SAPO Campus, teve origem no SAPO Labs (atual 

AlticeLabs@UA) através de uma parceria estabelecida entre a empresa PT 

Comunicações/SAPO e a Universidade de Aveiro com o intuito de desenvolver uma 

plataforma de Web Social para instituições de ensino superior.  

Assim, em 2009, foi lançada a primeira versão da plataforma, SAPO Campus UA10, com o 

uso destinado apenas para a Universidade de Aveiro (Figura 1). Esta dispunha de serviços 

 
10 SAPO Campus UA - http://campus.ua.sapo.pt  

http://campus.ua.sapo.pt/
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de partilha de fotografias, vídeos, blogues e uma wiki comum a toda a instituição (Santos, 

Pedro, & Ramos, 2013). 

Posteriormente foi lançada uma nova plataforma do SAPO Campus11 desenvolvida com 

base no conceito de Personal Learning Environments (PLE) (Figura 2). Esta plataforma 

permitia que instituições de ensino criassem o seu próprio espaço fazendo uso dos mesmos 

princípios e objetivos da plataforma inicial, tendo em conta regras de privacidade visto que 

deixou de ser uma plataforma dedicada a uma instituição de ensino superior e passou a 

incluir outros tipos de instituições (Santos, Pedro, & Almeida, 2011).  

 

Figura 1 - SAPO Campus UA 

 

Em setembro de 2019 foi lançada uma nova versão do Campus, o Campus by Fundação 

Altice (Figura 3). Esta plataforma distinguia-se da anterior graças a uma interface mais 

atual e novas funcionalidades. Como veremos posteriormente, esta última versão foi a base 

para a realização deste trabalho de investigação. 

 

 
11 SAPO Campus – http://campus.sapo.pt  

http://campus.sapo.pt/
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Figura 2 - SAPO Campus 

 

 

Figura 3 - Campus by Fundação Altice 
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2.3.2. Organização 

O Campus segue uma estrutura de organização por contextos, nomeadamente: 

comunidades, grupos e agrupamentos: 

• Comunidades – são a base do Campus. É nas comunidades que os utilizadores 

interagem pela primeira vez com a plataforma, após o registo, pois só pertencendo 

a uma comunidade é que conseguem usufruir das funcionalidades da plataforma. 

Ao pertencer a uma comunidade o utilizador pode então publicar conteúdos que 

ficam disponíveis para os seus membros, caso seja privada, ou para o público em 

geral, se for pública. Nas comunidades é possível criar e gerir publicações (texto, 

vídeo, fotos e álbuns, ficheiros e links), comentar publicações, visualizar membros, 

criar tarefas, criar grupos e criar e gerir blogues. O exemplo mais comum de 

comunidades são as escolas e os membros são todos os seus alunos, docentes e 

funcionários. 

• Grupos – “filhos” das comunidades. São o nível mais baixo da hierarquia de 

contextos do Campus. Dispõem das mesmas funcionalidades que as comunidades, à 

exceção da criação de grupos. Só membros da comunidade na qual o grupo está 

inserido é que podem aderir a um grupo e a adesão pode ser controlada pelos 

administradores de um grupo. Seguindo o exemplo da escola como comunidade – 

um grupo dessa mesma escola pode ser uma turma de uma certa disciplina, em que 

os membros são os seus alunos e docente. 

• Agrupamentos – são agregadores de comunidades. Contrariamente aos outros 

espaços, não dispõem de funcionalidades. 

Existem outras áreas na plataforma onde é possível realizar ações: 

• Blogues – estão inseridos em comunidades. São geridos por um ou mais 

utilizadores. Se forem privados podem ser lidos pelos membros da comunidade, ou 

por todos, caso sejam públicos. 

• Perfis de Utilizador – único para cada utilizador da plataforma. Permite visualizar 

todos os conteúdos publicados pelo utilizador, respeitando as regras de privacidade 
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aplicáveis, e disponibiliza uma área (“Sobre mim”) onde é possível criar uma 

descrição e completar e gerir dados, como os contactos. 

A plataforma dispõe ainda de um calendário onde estão distribuídas as tarefas do utilizador 

e da Área de Notícias, o ponto de entrada na plataforma, onde surgem as publicações mais 

recentes das comunidades onde o utilizador está inserido. 

 

2.3.3. Oportunidades 

Considerando este trabalho de investigação, surgem algumas hipóteses quanto às 

oportunidades que as funcionalidades de CMS podem trazer para a plataforma Campus, 

nos diferentes contextos de utilização e que têm resultado do feedback fornecido por 

alguns utilizadores. Por exemplo: 

• Página de apresentação única num Agrupamento de Escolas (Agrupamento) – 

Administrador do agrupamento cria uma página simples com uma descrição e uma 

imagem com o mapa de todas as escolas pertencentes; 

• Páginas com subpáginas numa Escola (Comunidade) – Administrador da escola 

cria uma página estática de apresentação e consequentemente subpáginas para 

organização de conteúdos estáticos como “Sobre”, “Contactos”, “Horários”, 

“Pautas”, “Galeria”, entre outros, onde estão as informações organizadas por 

categorias; 

• Organização de conteúdos programáticos no Grupo de matemática de uma 

Turma (Grupo) – O professor de matemática cria uma página “Slides” com várias 

subpáginas, onde cada uma é o módulo que irá lecionar (“Álgebra”, 

“Probabilidade”, “Geometria”) e dentro das quais coloca os diapositivos das aulas, 

assim como conteúdos adicionais como vídeos, imagens e links de interesse; 

• Portefólio de Aluno (Perfil de Utilizador) – Um aluno decide criar uma página 

que serve como portefólio de resumos, organizados por disciplina, de forma a 

ajudar os colegas que podem ter dificuldades. Assumindo que será possível 
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comentar, um professor ao encontrar uma gralha pode indicar, comentando na 

secção da disciplina; 

• Currículo de Professor (Perfil de Utilizador) – Um professor pode criar um 

currículo no seu Perfil que irá complementar o “Sobre mim”, de uma forma flexível 

e original. 

• Percurso de aprendizagem num Blogue de um professor (Blogue) – Um 

professor disponibiliza o conteúdo numa página, organizado, de forma a que os 

alunos que o seguem possam percorrer o melhor caminho de forma a aprenderem 

uma determinada matéria. 

Estas são propostas de casos de uso de oportunidades das funcionalidades das propriedades 

de CMS na plataforma Campus. O uso que o utilizador final dará pode sempre surpreender 

a equipa de I&D da plataforma. 
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3. Metodologia 

 





27 

 

Neste capítulo será apresentada a abordagem metodológica, segundo a qual este trabalho 

de investigação foi realizado. De seguida descrevem-se os métodos de recolha de dados e 

os participantes da fase de avaliação. 

 

3.1. Investigação de desenvolvimento 

Um estudo de investigação deve ser conduzido seguindo uma metodologia de investigação. 

A abordagem metodológica utilizada neste trabalho foi a investigação de desenvolvimento, 

pois tem por base a análise, design e desenvolvimento de um produto, como solução para 

um problema do mundo real. Para que de facto se considere um estudo de investigação, é 

necessário conduzir o projeto com o objetivo de compreender os problemas no contexto de 

aplicação e o seu público alvo. Uma investigação deste tipo é baseada num modelo 

iterativo de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. A investigação 

de desenvolvimento está intimamente relacionada à prototipagem evolutiva e envolve 

investigação formativa durante o processo de desenvolvimento do protótipo, de forma a 

melhorar a sua qualidade (de Villiers, 2005). 

Este estudo foi iniciado com a revisão bibliográfica, onde se pretendeu compreender a 

dimensão teórica em que a investigação decorre, através da leitura e revisão de estudos 

publicados na área. Esta fase serviu de base para o levantamento dos requisitos iniciais, do 

qual partiu a prototipagem de baixo nível. 

 

O protótipo evoluiu graças a processos cíclicos que permitiram a melhoria do mesmo a 

cada iteração:  

1. Protótipo de baixo nível: 

• Levantamento de requisitos; 

• Discussão do método de aplicação com a equipa de I&D; 

• Design das decisões tomadas; 

• Implementação do protótipo de baixo nível;  

• Avaliação com utilizadores. 

2. Protótipo funcional inicial: 

• Levantamento de novos requisitos; 
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• Discussão do método de aplicação com a equipa de I&D; 

• Design das decisões tomadas; 

• Implementação do protótipo funcional inicial; 

• Avaliação das funcionalidades com utilizadores alvo, com recurso a um 

questionário online e vídeos de demonstração. 

3. Protótipo funcional: 

• Análise da avaliação e levantamento de novos requisitos; 

• Discussão do método de aplicação com a equipa de I&D; 

• Design das decisões tomadas; 

• Implementação do protótipo funcional; 

• Avaliação da experiência com utilizadores, através de um teste UX. 

 

Estas iterações são fundamentais para que o protótipo seja um produto real, resolvendo o 

problema no contexto em estudo. 
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3.2. Instrumentos e participantes 

Nos momentos de avaliação referidos na secção anterior (pontos 3 e 4) foi necessário fazer 

uma recolha de dados sistematizados. Os métodos de recolha aplicados em cada caso serão 

descritos de seguida. 

 

3.2.1. Avaliação da pertinência das funcionalidades 

A versão do Campus em produção dispõe de uma rede vasta de utilizadores. Numa 

primeira instância, para avaliar a pertinência das funcionalidades de CMS, a amostra para a 

recolha de dados foi constituída maioritariamente por administradores de espaços da 

plataforma e utilizadores registados. O resultado desta avaliação será sujeito de análise 

para o desenvolvimento do sistema. Na Tabela 2 é feita uma síntese com os recursos que 

foram necessários para a realização desta recolha. 

Tabela 2 – Síntese da fase de recolha de dados da avaliação da pertinência das funcionalidades de 

CMS. 
 

Participantes do estudo Administradores e utilizadores do Campus 

Método de seleção Amostra de conveniência 

Dados a recolher 

Tipo de utilizador 

Interesse 

Utilidade 

Adequação das funcionalidades 

Sugestões 

Método de recolha de dados Questionário online (Apêndice 1) 

Instrumentos  

Vídeos ilustrativos 

Imagens 

Google Forms  

 

Quando o questionário foi enviado para os participantes o Campus estava em fase de 

migração para a versão mais recente. Assim, para introduzir a plataforma, foi criado um 

vídeo de apresentação. 
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Para dar a conhecer o CMS foram adicionados vídeos de forma a exemplificar usos da 

ferramenta, nos diferentes contextos da plataforma: 

• Comunidade – Neste contexto, o utilizador exemplificado é um diretor de uma 

escola e administrador da comunidade dessa mesma escola no Campus. São 

mostradas duas páginas: uma página de entrada que disponibiliza algumas 

informações da escola, com subpáginas mais específicas, nomeadamente o 

Calendário Escolar ou os Contactos da escola e outra página, uma Galeria de 

imagens com atividades realizadas, organizadas por ano letivo. 

• Grupo – Aqui tomou-se a perspetiva de um professor de Matemática, num grupo de 

uma turma e que criou páginas para os diferentes módulos do programa da 

disciplina, que disponibilizam folhas de exercícios. 

• Blogue – Este exemplo apresenta um professor de Ciências da Natureza, que tem 

um blogue pessoal onde divulga vídeos da temática que leciona e os disponibiliza 

para todos os utilizadores da escola em páginas criadas com o CMS. 

• Perfil de utilizador – Neste exemplo toma-se o ponto de vista de um aluno que usa 

as páginas no seu perfil como um portefólio para mostrar os trabalhos que realizou 

ao longo do ano letivo. 

Estes exemplos obrigaram os participantes a entrar na ótica dos diversos tipos de utilizador 

do Campus. Houve um total de 23 participantes no questionário 

 

3.2.2. Avaliação do protótipo 

Esta fase consiste na avaliação da experiência do protótipo desenvolvido. Na Tabela 3 

pode observar-se uma síntese dos recursos necessários para a realização da fase de 

avaliação das funcionalidades no protótipo desenvolvido. 



31 

 

Tabela 3 – Síntese da fase de recolha de dados da avaliação do protótipo. 

Participantes do estudo Utilizadores de redes sociais e/ou CMS e/ou LMS 

Método de seleção Amostra de conveniência 

Dados a recolher 

Idade 

Sexo 

Taxa de sucesso 

Taxa de erro 

Adequação das funcionalidades 

Interesse 

Sugestões 

Melhoramentos 

Método de recolha de dados Teste UX (Apêndice 2) 

Instrumentos 

Sala 

Conexão VPN 

Computador 

Google Forms 

Guião de tarefas 

Teste System Usability Scale 

Teste Self-Assessment Manikin 

 

Esta fase de avaliação teve um total de 7 participantes. Os participantes foram escolhidos 

tendo em conta os seguintes fatores de inclusão: utilizadores de redes sociais ou CMS ou 

LMS. Para este teste tentou-se equilibrar a quantidade de utilizadores que já tiveram 

contacto com o Campus. 

Este teste foi dividido em três partes: 

• Pré-teste: Recolha de informações acerca dos participantes e da sua interação 

prévia com o Campus e plataformas de CMS. Realizado com recurso a um 

formulário. 

• Teste: Consistiu na resolução de um guião com 14 tarefas durante as quais foi 

pedido que o participante se expressasse em voz alta, de forma a que o moderador 

do teste soubesse o que ele estava a pensar ao interagir com a plataforma. Durante 

este teste foi requerido ao utilizador que encarnasse a personagem de um professor 

que queria disponibilizar conteúdos em páginas estáticas, num grupo. O moderador 
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classificou as tarefas conforme o sucesso de conclusão e apontou comentários e 

ocorrências relevantes. 

• Pós-teste: Por fim, foi realizado um pós-teste, com recurso a um formulário em que 

foi possível recolher dados relativos à experiência de utilização. 

O teste foi realizado numa sala, com um computador e teve a duração média de 25 minutos 

por participante. 
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4. Desenvolvimento 
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4.1. Campus 

A plataforma Campus tem por base a tecnologia, do mesmo nome, Campus. Esta 

tecnologia será apresentada nesta secção para introduzir o procedimento de implementação 

do protótipo do CMS. 

 

4.1.1. Conceito 

A atual tecnologia Campus começou a ser desenvolvida em 2015 pela equipa de I&D do 

projeto de investigação Campus, residente no laboratório de investigação AlticeLabs@UA, 

e foi pensada de forma a suportar várias plataformas numa arquitetura multi-tenant, 

partilhando o mesmo código fonte (source code) e estrutura de dados. Atualmente, 

encontram-se em produção duas plataformas suportadas por esta tecnologia, a rede Global 

Portuguese Scientists (GPS12), lançada em 2016, e o Campus by Fundação Altice13, 

lançado em 2019, estando outras em desenvolvimento. Estas plataformas identificam-se 

como redes sociais que visam a interação e partilha de informação entre utilizadores, em 

cenários de utilização mais especializados do que aqueles que são encontrados nas redes 

sociais generalistas. Apesar destas terem uma aparência semelhante, possuem algumas 

características e funcionalidades diferentes que podem ser ativadas ou desativadas 

consoante a escolha do cliente. O CMS segue o exemplo dessas funcionalidades. É uma 

ferramenta modular que, de momento, só está visível para o Campus, mas que poderá ser 

acrescentada noutra plataforma. 

 

4.1.2. Tecnologia 

As tecnologias que permitiram o desenvolvimento do Campus serão descritas de seguida, 

sendo o ponto “Front-end” referente à camada de apresentação e “Back-end” referente à 

camada responsável pelo tratamento de dados.  

 
12 Global Portuguese Scientists - https://gps.pt 
13 Campus by Fundação Altice - https://campus.altice.pt 

https://gps.pt/
https://campus.altice.pt/
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Front-end 

A camada de apresentação foi desenvolvida com recurso à biblioteca da linguagem de 

programação JavaScript14, React15. Esta biblioteca permite a criação de componentes 

encapsulados que gerem o seu próprio estado, permitindo assim consumir dados 

complexos e atualizar apenas os componentes necessários. 

Esta camada segue a arquitetura Flux16 e faz uso da biblioteca Alt17. Ao contrário da 

tradicional arquitetura MVC (Model View Controller), o Flux emprega um fluxo de dados 

unidirecional. Assim, quando há uma interação do utilizador com um elemento da camada 

de apresentação (view) é despoletada uma ação (action), a qual é propagada por um 

transmissor (dispatcher) para as stores que gerem os dados da aplicação recebidos da 

Application Programming Interface (API) da tecnologia Campus e, por sua vez, atualizam 

as respetivas views. 

 

 

Figura 4 – Fluxograma representativo da arquitetura Flux 

 

A camada de estilos que complementa as views foi desenvolvida com Sass18 (syntactically 

awesome style sheets). 

 
14 JavaScript - https://www.javascript.com/  
15 React JS - https://reactjs.org/ 
16 Flux - https://facebook.github.io/flux/ 
17 AltJS - http://alt.js.org/ 
18 Sass - https://sass-lang.com/ 

https://www.javascript.com/
https://reactjs.org/
https://facebook.github.io/flux/
http://alt.js.org/
https://sass-lang.com/
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Back-end 

A camada de dados do Campus é acessível através de uma RESTful API de Restler19, uma 

framework desenvolvida em PHP20. Esta API permite a comunicação por web services 

com uma base de dados de grafos Neo4j21. As bases de dados de grafos NoSQL (Not only 

SQL) caracterizam-se por guardarem a informação em forma de nós (nodes), os quais se 

interligam através de relações (relatioships). O Campus conta ainda com uma camada de 

notificações alojadas numa base de dados de documentos de MongoDB22. 

 

Figura 5 – Exemplo de estrutura de nós em Neo4J 

 

4.2. Especificação 

4.2.1. Requisitos funcionais 

O processo de desenvolvimento começou pela identificação das principais funcionalidades 

que deveriam estar presentes no CMS do Campus. Estas funcionalidades foram 

selecionadas pela equipa de desenvolvimento, tendo por base algum feedback recebido 

anteriormente por parte de diretores de agrupamentos e professores que utilizam a 

plataforma. 

 
19 Restler - https://github.com/Luracast/Restler 
20 PHP - https://www.php.net/ 
21 Neo4j - https://neo4j.com/ 
22 MongoDB - https://www.mongodb.com/ 

https://github.com/Luracast/Restler
https://www.php.net/
https://neo4j.com/
https://www.mongodb.com/
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O foco do CMS são páginas de conteúdos estáticos inseridas em Comunidades, Grupos, 

Blogues e Perfis de Utilizadores. Definiu-se que estas páginas podem ter subpáginas 

associadas, com as mesmas funcionalidades, em todos os contextos, exceto no Perfil do 

Utilizador. De seguida vão ser apresentados os requisitos funcionais de acordo com o tipo 

de utilizador e contexto de utilização. 

O Administrador deve ser capaz de, na sua Comunidade/Grupo/Blogue: 

• Criar página; 

o Definir Título; 

o Definir URL; 

o Adicionar/formatar conteúdos numa página; 

▪ Texto; 

▪ Imagens; 

▪ Ficheiros; 

▪ Links; 

• Guardar página em modo privado, visível apenas para os administradores do 

contexto (Rascunho); 

• Publicar página; 

• Publicar e divulgar a página, criando uma atividade no feed de notícias do respetivo 

contexto; 

• Ordenar páginas; 

• Alterar visibilidade da página; 

• Editar página (Título, URL e Conteúdos); 

• Reverter alterações para uma versão mais antiga com recurso a um histórico; 

• Copiar página para outro contexto, do qual é administrador; 

• Eliminar página; 

• Criar subpágina associada à página em que é criada, com os mesmos requisitos das 

páginas; 

• Gerir todas as páginas numa visualização centralizada. 

O utilizador comum da plataforma deve ser capaz de: 
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• Visualizar páginas dos contextos a que pertence; 

• Visualizar páginas de outros utilizadores; 

• Criar páginas no seu perfil, com as mesmas características das páginas dos 

contextos; 

Os utilizadores não devem ser capazes de criar subpáginas no seu perfil. 

4.2.2. Use Cases 

Os diagramas de casos de uso (use cases) permitem representar as funcionalidades de um 

sistema, de forma visual. O diagrama apresentado representa visualmente os requisitos 

enumerados anteriormente nos contextos da plataforma (Figura 6). 

 

Figura 6 - Diagrama de Use Cases do CMS. 
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4.3. Implementação 

Após a definição dos requisitos passou-se ao processo de criação do protótipo, começando 

pelo design da interface e, sucessivamente, a implementação tecnológica. 

 

4.3.1. Interface 

Navegação 

Apesar de esta funcionalidade estar já ponderada para a plataforma Campus, não existia 

ainda um plano concreto de como a agregar à interface existente. Ponderou-se então 

adicionar a representação das páginas estáticas à navegação dos contextos da plataforma. 

Na sua versão de desktop, a navegação no Campus é realizada através de uma barra lateral 

que contém ícones que representam as funcionalidades principais da plataforma e as 

comunidades de que o utilizador faz parte (Figura 7). 

 

Figura 7 – Barra lateral de funcionalidades e comunidades 

Dentro dos contextos, a navegação é caracterizada por uma barra que contém vários 

separadores (tabs) os quais permitem percorrer os locais que estes representam ( 
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Figura 8). À primeira vista, a implementação lógica nesta interface seria a adição de uma 

nova tab com o nome “Páginas”, onde estas estariam listadas. No entanto, chegou-se à 

conclusão que essa solução não iria servir para este CMS, visto que um dos objetivos 

definidos é permitir o acesso fácil à informação. A solução de interface em causa criaria 

um longo trajeto até o utilizador conseguir abrir uma página.  

 

Figura 8 - Barra de navegação inicial em desktop 

Para reduzir o caminho a percorrer até chegar a uma página idealizou-se a introdução de 

um novo nível na barra de navegação ( 

Figura 9). Este novo nível permite representar as páginas como separadores (tabs). Nos 

contextos, ao clicar numa dessas tabs abre a visualização da página o que, por sua vez, 

revela um subnível onde se podem observar as subpáginas (Figura 10). 

 

Figura 9 - Barra de navegação com nível de página em desktop 
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Figura 10 - Vista de página na barra de navegação em desktop 

A navegação em mobile foi completamente reformulada para poder incluir as páginas e, de 

um modo geral, melhorar a experiência de utilização.  

 

  

Figura 11 – Componentes de navegação em mobile previamente implementados 

Numa versão preliminar, a barra de navegação em mobile era formada por dois elementos 

principais, o ícone da comunidade/funcionalidade atual, colocado do lado esquerdo da 

interface, que abria um flyout e simulava a barra lateral das comunidades, permitindo 

navegar entre comunidades e as principais áreas da plataforma. A elipsis vertical, colocada 

do lado direito da interface, que também abria um flyout e listava os contextos da 

comunidade em que o utilizador se encontra. Na nova implementação da barra de 

navegação optou-se por substituir o ícone da comunidade/funcionalidade pelo caminho da 

localização atual, numa lógica de breadcrumbs, o que permite navegar, por exemplo, 

diretamente de um grupo/blogue para a comunidade a que pertence (Figura 12). A elipsis 
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passou a abrir uma janela que cobre a zona de interação da plataforma. Esta janela 

apresenta uma réplica da barra lateral em desktop e um menu de navegação que permite ao 

utilizador saltar diretamente entre comunidades, ou para contextos nelas contidos, sem ter 

de carregar primeiro os conteúdos do feed de cada uma (Figura 13). É nesta janela que 

ficam disponíveis as páginas do CMS, permitindo a navegação entre páginas dentro de um 

qualquer contexto. 

 

Figura 12 – Barra de navegação em mobile 

 

Figura 13 – Janela de navegação em mobile 

Apesar do protótipo também ter sido trabalhado em mobile, esta secção irá focar mais a 

camada de interface de desktop, pois é onde se prevê uma maior utilização do CMS ao 

nível da criação e da edição de páginas. 

Rotas 

A web app do Campus possui um sistema de roteamento de URL com certos parâmetros 

reservados por exemplo, “u”, “s”, “g” e “b” estão reservados para o perfil de utilizador, 
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comunidade, grupo e blogue, respetivamente. O parâmetro “p” foi reservado para as 

páginas do CMS e as rotas são as seguintes (exemplo no contexto comunidade com 

identificador “id”): 

• /s/id/p/new – view de criação de página; 

• /s/id/p/pageUrl – view de página e respetivas ações; 

• /s/id/p/pageUrl/new – view de criação de subpágina; 

• /s/id/p/pageUrl/subpageUrl – view de subpágina. 

Visto que as páginas do perfil de utilizador estão contidas na tab “Sobre” (Figura 14) as 

rotas são um pouco diferentes (“id” representa o identificador do utilizador): 

• /u/id/about/p/new – view de criação de página no perfil de utilizador; 

• /u/id/about/p/pageUrl – view de página no perfil de utilizador. 

Os parâmetros “pageUrl” e “subpageUrl” são definidos e validados na criação das páginas 

e têm de ser únicos nesse contexto. 

 

Figura 14 – Navegação no perfil de utilizador 
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Editor 

As ações das páginas do CMS giram à volta de um editor, um componente que permite a 

maior parte das interações com as páginas, nomeadamente a sua criação, publicação, 

divulgação e gestão dos conteúdos. 

A criação das páginas é feita na barra de navegação do contexto através do botão “+ Nova 

página”. Ao interagir, é aberta a vista do editor de página (Figura 15). 

 

Figura 15 – Editor de páginas na vista de criação 

 

As páginas são compostas por três propriedades principais obrigatórias, o título, o URL e o 

conteúdo. Estas propriedades são adicionadas ao editor através de dois inputs de texto e um 

WYSIWYG (What You See Is What You Get), respetivamente.  

Ao preencher o título, o URL é preenchido automaticamente com os respetivos caracteres 

alfanuméricos do título em minúsculas. Espaços e caracteres especiais são removidos. O 

utilizador pode alterar o URL, desde que cumpra os requisitos e caso este não esteja já a 

ser utilizado por outra página. 
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WYSIWYG 

Um WYSIWYG é um editor de texto que permite gerar conteúdo HTML sem conhecimentos 

de programação. O utilizador só tem a perceção de estar a editar texto, mas na verdade está 

a trabalhar uma pré-visualização do resultado em HTML. Este WYSIWYG é composto por 

uma barra que permite formatar texto e adicionar conteúdos (links, imagens, vídeo ou 

outros conteúdos embeded) e pela zona onde os diversos conteúdos são inseridos. Este 

editor de texto é possível graças ao Draft.js23, uma biblioteca de React que integra vários 

plugins. A Figura 16 apresenta a vista de uma página publicada com texto formatado 

usando esta ferramenta. 

 

Figura 16 – Exemplo de página publicada em contexto na plataforma 

Criação de páginas 

Após a introdução dos conteúdos no editor, o utilizador pode então passar à criação da 

página. Existem três formas de o realizar: publicando, publicando e divulgando, ou 

guardando como rascunho. 

 
23 Draft.js - https://draftjs.org/ 

https://draftjs.org/
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Ao publicar, cria a página no contexto e adiciona a tab na respetiva barra de navegação 

(Figura 17).  

 

Figura 17 – Botões de guardar e publicar página 

 

Ao publicar e divulgar, para além de criar a página, gera uma publicação no feed do 

contexto, semelhante à da Figura 19, a alertar para a criação de uma nova página (Figura 

18). Esta ação também despoleta uma notificação para os membros do contexto, 

consequência direta de ter sido gerada uma atividade no feed do contexto. Só é possível 

divulgar uma página no processo de criação.  

 

 

Figura 18 – Escolha de modo de criação de página 
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Figura 19 – Publicação criada no feed de notícias de um contexto 

 

É ainda possível guardar uma página como rascunho utilizando o botão de Guardar. Este 

processo permite aos utilizadores criar uma página que ficará disponível apenas para os 

administradores do contexto (Figura 20). Os outros utilizadores apenas terão acesso a essas 

páginas quando o administrador alterar a visibilidade das mesmas (Figura 21). 

 

Figura 20 – Tab de página invisível na barra 

de navegação 

 

 

Figura 21 – Botão de alteração da 

visibilidade

Comentar página 

No momento da criação é possível habilitar os comentários de uma página, através de uma 

checkbox (Figura 22). Esta opção pode ser ativada ou desativada no processo de edição. É 
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possível comentar numa página consoante as permissões do utilizador no contexto em que 

esta está publicada. 

 

Figura 22 – Checkbox para permissão de comentários 

Copiar página 

A cópia das páginas é possível graças ao menu de importação, disponível através do botão 

presente no cabeçalho do editor de páginas. Este menu apresenta uma lista com as páginas 

que o utilizador criou anteriormente (Figura 23). Após selecionar uma página, poderá 

escolher a opção de Importar, abrindo a interface de criação de uma nova página onde os 

campos do editor serão preenchidos automaticamente com os dados da página escolhida. 

 

Figura 23 – Modal de importação de páginas 
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Editar página 

Uma página pode ser editada através do botão que está presente no cabeçalho na vista de 

uma página publicada. Ao clicar nesse botão, é aberto o editor de página e todos as 

propriedades podem ser alteradas (Figura 24). É nesta vista que também se pode ver o 

histórico de edições e apagar a página. 

 

Figura 24 – Editor de página no modo de edição 

 

Histórico de edições 

Cada vez que é feita uma edição ao conteúdo de uma página é guardada a versão anterior 

num histórico de edições. Através deste histórico, o utilizador pode reverter o conteúdo da 

página para uma versão mais antiga. Esta funcionalidade poderá facilitar o processo de 

criação de páginas num contexto com vários administradores, visto que também é 

registado o autor da alteração. É possível chegar ao histórico de edições através do botão 

“ver edições” no rodapé do editor. Este menu apresenta a lista de versões e uma 
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previsualização de cada uma (Figura 25). Escolhendo a versão, é substituído o conteúdo no 

editor de página. 

 

Figura 25 – Histórico de edições de uma página 

 

Ordenação de páginas 

É possível organizar as páginas na barra de navegação dos contextos através de um menu 

de ordenação. O acesso a este menu é realizado através de um botão que aparece quando o 

utilizador passa o cursor por cima da barra de navegação (Figura 26). Neste menu é 

apresentada a lista das páginas e respetivas subpáginas do contexto (Figura 27). É possível 

interagir com a ordenação através de botões ou arrastando os elementos da lista. Quando se 

move uma página com subpáginas é movida toda a estrutura. 
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Figura 26 – Botão de ordenação visível na barra de navegação 

 

 

Figura 27 – Menu de ordenação de páginas 

 

Gestor de páginas 

De forma a facilitar as ações nas páginas criou-se uma vista que lista todas as páginas em 

que o utilizador tem permissões de administrador (Figura 29). Esta vista funciona como 

back office e é acessível através do botão “Gerir páginas” no dropdown do ícone do 

utilizador, na barra principal da plataforma (Figura 28).  



53 

 

 

Figura 28 – Dropdown de gestão do utilizador 

 

 

Figura 29 – Gestor de páginas 
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4.3.2. Estrutura de dados 

Como referido na secção 4.1.2, a informação do Campus é guardada numa base de dados 

de grafos. A Figura 30 representa a estrutura das páginas no CMS da plataforma. 

 

Figura 30 – Grafo de representação das páginas do CMS nos diferentes contextos da plataforma 

No exemplo apresentado é possível visualizar os nós de uma comunidade (verde claro) que 

contém um grupo (verde escuro) e um blogue (vermelho), que foram criados pelo mesmo 

utilizador (cinza). Cada um destes contextos tem uma página e respetiva subpágina, as 

quais estão representadas no grafo pelos nós azuis. A página do perfil de utilizador está 

ligada diretamente ao nó do utilizador. A relação de ADD dos nós de página com os nós de 

contexto representa as páginas publicadas nesse contexto. Já as relações de ADD entre 

páginas permitem a existência das subpáginas, no entanto, a relação de PROVIDE, que 

representa a quem pertence o nó, está ligada ao contexto. Quando uma página é divulgada 

cria-se uma publicação no feed do contexto e, como tal, é criado um nó na base de dados. 

O nó rosa na Figura 33 é um exemplo de uma atividade gerada pela divulgação de uma 

página e tem uma relação de ATTACH com a respetiva página. 
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Versões de páginas 

Quando é realizada uma alteração numa página é criado um novo nó de página. Cada 

versão aponta para a versão imediatamente a seguir com a relação de VERSION_STORE e 

acrescenta a label VERSION ao nó. A versão da página que é visível na plataforma é 

aquela que tem a relação de ADD com o contexto (Figura 31). 

 

Figura 31 – Grafo de representação de versões de páginas 

Ordenação de páginas 

Para dar um exemplo da ordenação de páginas, vamos ter em conta a barra de navegação 

de um grupo apresentada na Figura 32. Na Figura 33 é apresentada a estrutura de dados da 

página “Matemática” e as suas subpáginas. 

 

Figura 32 – Barra de navegação com subpáginas 
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Figura 33 – Grafo da página “Matemática” e respetivas subpáginas 

Nas bases de dados de Neo4j não são só os nós que guardam propriedades, as relações 

também. A relação de ADD inclui a propriedade order e é graças a ela que é possível 

realizar a ordenação das páginas na camada da interface (Figura 34).  
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Figura 34 – Representação da propriedade order na relação de ADD 

 





5. Apresentação e análise de resultados 
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Este capítulo divide-se em duas partes visto que foram realizados dois momentos de 

avaliação com objetivos diferentes. Primeiro foi realizado um estudo de avaliação da 

pertinência das funcionalidades do CMS no Campus e posteriormente foi realizado um 

teste de UX para perceber a experiência de utilização do protótipo. 

 

5.1. Avaliação da pertinência das funcionalidades 

A realização do estudo de avaliação da pertinência das funcionalidades tem por objetivo 

avaliar a conformidade das funcionalidades idealizadas no âmbito deste estudo para a 

plataforma Campus by Fundação Altice. Este estudo tenta retirar algumas ilações prévias 

relativamente à questão de investigação – “Quais as funcionalidades de CMS a integrar 

numa plataforma digital para ambiente educativo?” – visto que se questionam os próprios 

utilizadores do Campus acerca da adequação de funcionalidades de CMS nos contextos da 

plataforma. 

Este teste foi realizado na forma de um inquérito por questionário online, criado com 

Google Forms (Apêndice 1). Foi partilhado por email direto com alguns professores e 

partilhado na rede social Facebook, em espaços com interesse no Campus. Foi também 

divulgado na própria plataforma, numa comunidade do Departamento de Comunicação e 

Arte da Universidade de Aveiro (DeCA – UA). O questionário esteve disponível entre o 

dia 1 de outubro e o dia 10 de outubro de 2019. 

5.1.1. Apresentação dos resultados 

De seguida, serão apresentados os dados recolhidos no questionário do estudo de avaliação 

da pertinência das funcionalidades do CMS na plataforma Campus. O questionário foi 

dividido em 3 partes: 

• Perfil dos participantes; 

• Adequação das funcionalidades CMS nos diferentes contextos do Campus: 

o Comunidades; 

o Grupos; 
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o Blogues; 

o Perfil de utilizador; 

• Perceção sobre a utilidade do CMS no Campus e espaço para sugestões e 

recomendações. 

 

Participantes 

Este estudo teve um total de 23 participantes. De forma a agregar os dados quanto ao tipo 

de utilizador foi pedido aos participantes que se identificassem como: Administrador, 

Utilizador registado ou Utilizador não registado. Concluiu-se que 26% dos participantes 

eram administradores (n=6), 70% utilizadores registados na plataforma (n=16) e 4% 

utilizadores não registados (n=1). O Gráfico 1 representa a distribuição dos participantes 

pelo tipo de utilizador. 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos participantes por tipo de utilizador no Campus 

Pediu-se também aos participantes que indicassem a sua faixa etária. 52% dos participantes 

estavam incluídos na faixa etária dos 18 aos 24 anos (n=12), 26% dos 25 aos 34 anos (n=6) 

e 22% com 35 anos ou mais (n=5). No 

Gráfico 2 observa-se a contagem dos participantes quanto à sua faixa etária. 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos participantes 

Cruzaram-se os dados quanto ao do tipo de utilizador e quanto à faixa etária dos 

participantes, de onde se obteve o  

Gráfico 3. É possível observar que, todo os administradores têm mais de 35 anos. 

 

Gráfico 3 – Faixa etária dos participantes distribuídos por tipo de utilizador 

Os participantes foram então questionados quanto à utilização prévia de CMS. Até então, 

65% dos participantes (n=15) afirmam já terem utilizado estes sistemas. Daqueles que não 

teriam utilizado CMS, um era administrador e 7 eram utilizadores registados. No Gráfico 4 

pode-se observar a distribuição da utilização prévia de CMS por tipo de utilizador. 
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Gráfico 4 – Utilização prévia de CMS distribuída por tipo de utilizador 

Questionou-se ainda os participantes que responderam afirmativamente à questão anterior, 

quais os CMS que utilizaram. No Gráfico 5 pode-se visualizar o número de utilizadores 

que afirmaram utilizar um certo sistema, onde se identificam o Wordpress e o Moodle 

como os sistemas mais utilizados. 

 
Gráfico 5 – Número de participantes que utilizaram determinado CMS 
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CMS nos diferentes contextos da plataforma Campus  

Com o objectivo de comparar a conformidade das funcionalidades de CMS nos diferentes 

contextos da plataforma foram realizadas questões específicas para cada um deles. Cada 

contexto foi introduzido com um vídeo de exemplificação da utilização do CMS e um texto 

de forma a contextualizar o participante sobre o que iria observar. Os exemplos dados em 

cada vídeo representavam casos de utilização idealizados para aquele contexto, consoante 

um tipo de utilizador. De seguida pediu-se para especificar qual a utilidade do CMS para o 

contexto respetivo, numa escala de Likert de 1 a 6, sendo que 1 significa “Nada útil” e 6 

“Muito útil”. Questionou-se, também, se usaria o CMS no contexto em questão. E por fim, 

se daria outro uso ao CMS naquele contexto, para além do exemplo representado no vídeo, 

e caso a resposta fosse positiva, qual o uso. 

De seguida serão revelados os dados recolhidos relativamente a cada contexto. 

Comunidades 

As comunidades foram introduzidas com o seguinte texto:  

“Sou diretor da Escola Básica Campus Santiago e administrador desta 

comunidade no Campus. Utilizando o gestor de conteúdo posso criar uma página 

de entrada que disponibiliza algumas informações da escola. Por sua vez, posso 

criar sub-páginas mais específicas, nomeadamente o Calendário Escolar ou os 

Contactos da escola. Também posso criar uma Galeria de imagens com atividades 

realizadas, organizadas por ano letivo.” 

No vídeo24 observa-se a navegação pelas páginas da comunidade indicada no texto. 

No Gráfico 6 são apresentados os resultados obtidos quanto à utilidade do CMS nas 

comunidades. 57% dos participantes (n=13) classificaram o CMS nas comunidades como 

“Muito útil” e apenas um participante classificou a utilidade na metade inferior da escala (1 

a 3). Com estes resultados é possível afirmar que os participantes consideraram o CMS nas 

comunidades bastante útil. 

 
24 https://www.youtube.com/watch?v=3rCI05GcbJI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3rCI05GcbJI
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Gráfico 6 – Utilidade do CMS nas comunidades 

No âmbito da plataforma Campus as comunidades são maioritariamente utilizadas por 

escolas. Uma oportunidade que surge com as funcionalidades de CMS é a utilização da 

comunidade como website da escola visto permite a disponibilização de conteúdos 

estáticos e a sua centralização numa única plataforma. Assim, perguntou-se aos 

participantes se considerariam utilizar o Campus como website oficial da escola, se fossem 

diretores de uma escola. 57% (n=13) responderam “sim”, 39% (n=9) responderam “talvez” 

e apenas um participante respondeu “não” (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7 – Interesse na utilização do Campus como website de uma escola distribuído por tipo de 

utilizador 

Pela questão seguinte foi possível aferir que 91% dos participantes (n=21) afirmaram que 

utilizariam o CMS nas comunidades (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Utilização do CMS nas comunidades, distribuída por tipo de utilizador 

Com o intuito de perceber quais as intenções dos participantes com a utilização do CMS e 

descobrir novas oportunidades de utilização deste sistema, questionou-se se os 

participantes dariam outro uso ao CMS nas comunidades, para além do exemplo dado no 

vídeo. 48% (n=11) responderam “não” e 52% (n=12) responderam “sim” (Gráfico 9).  

 
Gráfico 9 – Respostas à questão “Daria outro uso ao CMS nas comunidades?”, distribuídas por tipo 

de utilizador 

Os participantes foram então questionados quanto às outras utilizações que dariam ao CMS 

nas comunidades. Obtiveram-se as seguintes respostas (A – administrador, U – utilizador 

registado): 

A3 – “Para comunicação com a comunidade educativa”; 

A6 – “Informações, tarefas, agenda de reuniões, distribuição de documentação 

relevante, entre outros”; 
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U3 – “Gestão de blogs colaborativos: e-citizen journalism (ex.: obviousmag.org), 

gestão de eventos associados a grupos com determinado interesse”; 

U4 – “Por exemplo agregar à CMS, associações desportivas sem fins lucrativos 

para fomentar a prática desportiva, com a respetiva visualização de tabelas 

classificativas”; 

U6 – “Visitas de estudo e palestras que iriam decorrer na escola”; 

U9 – “Página de apresentação de projetos”; 

U12 – “Marcação de testes e exames”; 

 

Grupos 

O texto que introduziu a utilização do CMS em grupos foi: 

“Sou professor de Matemática, da turma 7ºA, da Escola Básica Integrada do 

Crasto. Com o gestor de conteúdo consigo criar páginas para os diferentes 

módulos do programa da disciplina e disponibilizar folhas de exercícios.” 

No vídeo25 de exemplificação era possível observar o utilizador a navegar para a página do 

grupo e abrir as páginas com o conteúdo da disciplina de Matemática. 

Quando questionados quanto à utilidade do CMS nos grupos da plataforma, 65% (n=15) 

dos participantes responderam “Muito útil” e apenas um participante classificou a utilidade 

na metade inferior da escala (Gráfico 10). Pode-se afirmar que a maioria dos participantes 

considera o CMS útil para este contexto. 

 
25 https://www.youtube.com/watch?v=cnARjVsKWPU 

https://www.youtube.com/watch?v=cnARjVsKWPU
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Gráfico 10 – Utilidade do CMS nos grupos 

Relativamente à questão da utilização do CMS nos grupos, apenas o participante que não 

está registado na plataforma respondeu negativamente, havendo 96% (n=22) respostas 

positivas (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 – Utilização do CMS nos grupos, distribuída por tipo de utilizador 

Ao questionar os participantes se dariam outra utilização ao CMS nos grupos, obtiveram-se 

39% (n=9) respostas positivas e 61% (n=14) respostas negativas (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Respostas à questão “Daria outro uso ao CMS nos grupos?”, distribuídas por tipo de 

utilizador 

Obtiveram-se as seguintes respostas quanto a outros usos para além do exemplo dado no 

vídeo (A – administrador, U – utilizador registado): 

A3 – “Criar uma comunidade interna ou externa com um centro de recursos da 

disciplina.”; 

A5 – “Talvez para evidenciar trabalhos mais relevantes de alunos, disponibilizar 

desafios para realização voluntária...”; 

U1 – “Sumários de aulas, quadro de mérito com pontuações dos alunos.”; 

U11 – “Jogos interativos específicos para dinamização interdisciplinar.”; 

U12 – “Recolha de respostas a exercícios.”; 

U13 – “Criar um MOOC por exemplo.”. 

 

Blogues 

Os blogues foram introduzidos com:  

“Para além de ser professor de Ciências da Natureza, tenho um blogue onde 

divulgo vídeos sobre esta temática, disponíveis para todos os utilizadores da 

escola. Utilizando o gestor de conteúdos de páginas, vou agrupar esses vídeos em 

páginas, por temática.” 
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O vídeo26 mostra o percurso até ao espaço do blogue e a navegação por diferentes 

subpáginas com os vídeos mencionados.  

Na utilidade do CMS nos blogues, apesar de ter tido 52% (n=12) respostas de valor 6 

(“Muito útil”), nota-se um pico no valor 4 (24%, n=6), e duas respostas na metade inferior 

da escala (Gráfico 13). Isto sugere que, embora a perceção global seja positiva, os 

participantes não consideram o CMS tão útil nos blogues como nos contextos anteriores. 

 
Gráfico 13 – Utilidade do CMS nos blogues 

Quanto à utilização do CMS nos blogues, 9% (n=2) dos participantes, um administrador e 

o utilizador não registado, indicaram que não utilizariam (Gráfico 14). 

 
26 https://www.youtube.com/watch?v=r0zpBlsSSo4 

https://www.youtube.com/watch?v=r0zpBlsSSo4
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Gráfico 14 – Utilização do CMS nos blogues, distribuída por tipo de utilizador 

 

Ao serem questionados se dariam outro uso ao CMS nos blogues, apenas 5 participantes 

(22%) responderam afirmativamente (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15 – Respostas à questão “Daria outro uso ao CMS nos blogues?”, distribuídas por tipo de 

utilizador 

Apesar de questionados acerca dos outros usos que dariam ao CMS nos blogues não houve 

respostas. No entanto, um dos administradores (A5) justificou a razão de ter respondido 

negativamente à questão “utilizaria o CMS nos blogues”: “Um Blogue já está associado a 

um grupo/comunidade, não faz sentido disponibilizar páginas também no Blogue. Se os 

conteúdos do Blogue tiverem etiquetas, facilmente se encontram os conteúdos com a 

etiqueta de determinada temática. Considero as Páginas aqui desnecessárias”. 
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Perfil de utilizador 

Para introduzir o contexto do perfil de utilizador utilizou-se o texto: 

“Sou aluno, tenho orgulho dos trabalhos que realizei ao longo do ano letivo. Vou 

criar um portefólio para mostrar alguns desses trabalhos aos meus colegas e, 

quem sabe, ajudar os que têm dificuldades.” 

No vídeo27 vê-se o utilizador a entrar na sua página de perfil e a abrir o separador “Sobre 

mim”, onde se podem ver as páginas com os trabalhos. 

A questão da utilidade no perfil do utilizador recebeu 65% (n=15) de respostas com o valor 

“Muito útil”. Apesar de ter recebido duas respostas na metade inferior da escala, não houve 

um pico acentuado como no contexto dos blogues (Gráfico 16). 

 
Gráfico 16 – Utilidade do CMS no perfil de utilizador 

Quanto à utilização do CMS no seu perfil, 4 participantes (17%) responderam 

negativamente. No entanto, todos os administradores consideram usar o CMS nos seus 

perfis de utilizador (Gráfico 17). 

 
27 https://www.youtube.com/watch?v=bdOKsD0BAAk 

https://www.youtube.com/watch?v=bdOKsD0BAAk
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Gráfico 17 – Usaria o CMS no seu perfil? 

30% (n=7) dos participantes responderam que dariam outro uso ao CMS no seu perfil de 

utilizador (Gráfico 18). 

 
Gráfico 18 – Daria outro uso ao CMS no perfil de utilizador? 

Alguns dos participantes que responderam positivamente propuseram os seguintes usos 

alternativos (A – administrador, U – utilizador registado): 

A5 – “Para criar um portfólio utilizaria antes o Blogue, tem mais sentido. No perfil, 

as páginas seria mais para me apresentar, colocar interesses, ou outras informações 

que considerasse importantes...”; 

U1 – “Criação do meu CV, e portfolio.”; 

U4 – “Criar áreas relativas a hobbies.”; 

U6 – “Tirar dúvidas.”; 



75 

 

U8 – “Colocar conteúdos técnicos na secção "Sobre mim" como mostra o vídeo 

parece-me muito confuso.”; 

U12 – “Criação de um diário da turma.”. 

 

CMS na plataforma 

Nesta parte do questionário os participantes já se encontravam familiarizados com as 

possíbilidades que advêm do CMS, nos diferentes contextos da plataforma. Desta forma, 

seria possível perceber as motivações dos participantes quanto ao CMS na plataforma. 

Questionou-se quais seriam os contextos em que os participantes utilizariam o CMS. Esta 

foi uma questão de escolha múltipla. De 60 respostas, as comunidades e os grupos foram 

os contextos preferidos, com 19 (32%) e 17 (28%) votos respectivamente (Gráfico 19).  

 

Gráfico 19 – Escolha dos contextos com utilização de CMS, com distinção de tipo de utilizador 

De forma a avaliar a pertinência das funcionalidades do CMS questionou-se quais são 

aquelas que o participante considera necessárias num sistema desta ordem. Como sugestão, 

inseriram-se as seguintes funcionalidades: 

• Pré-visualização de links; 

• Adicionar ficheiros para download; 

• Adicionar vídeos; 
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• Adicionar imagens; 

• Formatação de texto. 

Para além destas era possível adicionar outros campos, ao que alguns participantes 

adicionaram “Conteúdos embeded”, “Formulários” e “Reordenação de campos”. A adição 

de imagens foi a funcionalidade mais escolhida com 23 votos (22%), seguida pela adição 

de vídeos, ficheiros e formatação de texto, com 22 (21%), 21 (20%) e 20 votos (19%), 

respetivamente (Gráfico 20). 

 
Gráfico 20 – Contagem da votação das funcionalidades consideradas necessárias num CMS 

A utilidade do CMS foi também questionada para a plataforma Campus, tal como para 

cada contexto. Com esta questão tentou-se perceber a aceitação do CMS, de um modo 

geral, na plataforma. 57% (n=13) consideraram o CMS “Muito útil” e 35% (n=8) 

selecionaram o valor 5 em 6, sendo que apenas 9% (n=2) selecionaram a metade inferior 

da escala definida (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 – Utilidade do CMS na plataforma Campus 

Uma discussão que surgiu ao idealizar as funcionalidades do CMS do Campus foi a 

possibilidade de criar uma nova página e poder partilhá-la em múltiplos contextos. O caso 

de uso imaginado foi: um professor de uma disciplina tem várias turmas do mesmo ano e 

pretende criar uma página igual para todas elas. Deverá criar a página várias vezes, ou 

poderá copiá-la de um contexto para outro? No questionário concebeu-se essa pergunta, 

relativamente à sua importância. Todos os participantes, exceto o utilizador não registado, 

consideraram esta funcionalidade importante (Gráfico 22). 

 
Gráfico 22 - Considera importante poder criar uma página e poder partilhá-la em diferentes 

contextos, por exemplo, em diferentes grupos? 

Porque considera importante poder criar uma página e poder partilhá-la em diferentes 

contextos, por exemplo, em diferentes grupos? 

(A – administrador, U – utilizador registado, NR – não registado) 
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A1 - A possibilidade de partilhar em diferentes grupos evita a repetição de publicações e 

facilita o trabalho do utilizador. 

A2 – Acesso facilitado a um conteúdo que pode ser transversal a várias turmas 

A3 – A razão mais relevante será o reaproveitamento dos recursos 

A4 – Maior agilidade de conteúdos dentro de um grupo sem ser necessário criar outros 

grupos específicos. 

A5 – Tendo grupos por turmas, prefiro disponibilizar as mesmas páginas às turmas que 

estão no mesmo nível 

A6 – Trabalho colaborativo, trabalho de projetos 

U1 – Na eventualidade de me encontrar na gestão de múltiplos grupos com conteúdos 

idênticos, penso que seria interessante existir páginas partilhadas entre eles. 

U2 – Para facilitar o processo e evitar ter de criar as mesmas páginas várias vezes 

U3 – Se o conteúdo for transversal às diferentes turmas. 

U4 – Agiliza o tempo que tenho de dedicar na introdução repetitiva de conteúdos. Garante 

que não existem erros ortográficos (entre outros) nas cópias da página. 

U5 – Para facilitar não haver repetição de conteúdo 

U6 – A partilhar o mesmo conteúdo para grupos diferentes evitaria replicação da mesma 

matéria/exercício para o mesmo ano de escolaridade. 

U7 – Poupança de tempo e múltiplas utilizações por diferentes utilizadores 

U9 – Diminuiria o esforço de ter de duplicar conteúdos e a correspondente margem para 

erros 

U10 – Várias turmas 

U11 – Autonomia, socialização do conhecimento 

U12 – O trabalho colaborativo é muito importante 

U13 – Seria útil poder partilhar a mesma página em grupos diferentes 

U14 – Acho pertinente porque assim é desnecessário criar várias páginas, usando sempre a 

mesma para todos os grupos 

U15 – No caso de partilhar diversas informações aos restantes utilizadores 

U16 – Por forma a facilitar o trabalho de quem criou a página, poder clonar ou tornar 

partilhável uma página pouparia bastante tempo e facilidade de correção de eventuais 

erros. 

NR1 – Demasiadas soluções similares 
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Qual é a sua opinião relativamente à possibilidade de poder reverter as alterações para 

uma versão da página mais antiga? 

(A – administrador, U – utilizador registado, NR – não registado) 

A1 - Não me parece muito importante. Talvez com alguns exemplos fosse mais fácil 

opinar. 

A2 – Discutível. Dependendo do contexto poderá ser ou não útil. 

A3 – Se for numa lógica de histórico de versões considero bastante relevante. 

A4 – Seria interessante mais não crítico para o sistema 

A5 – É sempre bom, pois no início do ano letivo evitamos refazer de início 

A6 – Positiva 

U1 – É uma funcionalidade interessante porque permite reverter possíveis erros. 

U2 – Parece-me uma funcionalidade interessante. Manter o registo das várias alterações à 

página é sempre útil, especialmente se forem páginas geridas por mais do que um 

utilizador. Posso precisar de voltar atrás ou até de ir buscar informação utilizada 

anteriormente. 

U3 – Não consigo ver a relevância desta funcionalidade. 

U4 – Quantas mais funcionalidades, melhor. Dependendo do contexto, seria interessante 

invocar uma cópia de uma página, mas com um versionamento diferente. 

U5 – Para prevenir erros de utilização penso que seja uma funcionalidade bem pensada 

U6 – Acho interessante, pois posso ter sempre um backup 

U7 – Útil 

U8 – Pode ser útil. 

U9 – Muito útil. É uma funcionalidade que existe numa série de plataformas, e seria bom, 

enquanto utilizador, poder dispor desta funcionalidade também no Campus 

U10 – Pode ser útil 

U11 – Boa, o registo do passado pode ser base para o presente e possível futuro. 

U12 – Importante como salvaguarda 

U13 – Pode ser interessante para algum público, no entanto, para mim parece-me que esta 

está mais atrativa 

U14 – Acho interessante percebendo que alterações foram feitas 

U15 – Penso que poderá ser útil para aqueles que têm mais dificuldade às novas 

atualizações, visto que estão mais adaptáveis à acessibilidade das antigas páginas. 
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U16 – Bastante útil quando a versão atual apresenta erros que a versão anterior não 

apresentava, podendo ser possível retornar à versão estável facilmente. 

NR1 – Deve ser possível e garantida em pleno 

Sugestões e observações 

A5 - O ideal seria ter a possibilidade de haver páginas visíveis e ocultas. O que nos 

permitiria trabalhar nos módulos seguintes ou ter guardadas de anos anteriores e poder 

disponibilizar apenas quando os alunos iniciam o respetivo módulo. Ou então apenas ter a 

página visível num determinado período. Isto para que não seja um acumular de páginas 

onde o aluno se poderá perder. Além disso poder ter grupos com visibilidade diferente. Isto 

porque há sempre turmas que podem ir mais avançadas, pois nem sempre conseguimos 

manter o ritmo, a possibilidade de tornar a página apenas visível para um grupo ou para 

alguns grupos seria o ideal... Gostei desta possibilidade! Desejo à equipa um excelente 

trabalho! 

U4 - Esta ferramenta permite uma melhor organização dos conteúdos produzidos pelo 

utilizador e facilita o acesso a quem consulta. 

U11 - Já está a melhorar! 

5.1.2. Análise dos resultados 

Com estes dados é possível concluir que poderá haver utilidade do CMS nos diversos 

contextos da plataforma, com uma menor preferência nos blogues. Quanto à preferência de 

utilização, os participantes afirmaram que utilizariam preferencialmente o CMS nos grupos 

e nas comunidades (Gráfico 23). A utilidade do CMS na plataforma foi classificada em 

média com 5.23 em 6 (“Muito útil”). 
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Gráfico 23 – Média da utilidade do CMS nos vários contextos e na plataforma 

Quanto às funcionalidades do CMS, os participantes do questionário consideraram 

necessárias, principalmente, a inclusão de conteúdos multimédia (vídeos, imagens), a 

adição de ficheiros e a formatação de texto. Para além das funcionalidades apresentadas, 

foram apresentadas sugestões relativas à criação de formulários, à adição de conteúdos 

embeded, e também à ordenação das páginas. 

Quando questionados se a cópia de páginas entre contextos teria alguma utilidade, apenas 

um dos participantes não concordou com esta questão. A maioria dos participantes 

percebeu a utilidade e o contexto em que se insere esta funcionalidade. Três participantes 

consideraram esta funcionalidade como uma mais valia no trabalho colaborativo. 

Relativamente à questão de possibilidade de reverter as alterações das páginas, grande 

parte dos utilizadores (83%, n=19) considerou vantajoso a sua existência. 
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5.2. Teste UX 

Com o objetivo de avaliar a experiência de utilização e identificar possíveis problemas de 

interface do protótipo desenvolvido (design e interação), foi realizado um teste UX 

(Apêndice 2). Este teste foi dividido em três partes: 

• Pré-teste; 

• Execução de tarefas; 

• Pós-teste. 

Esta avaliação foi realizada ao longo do dia 14 de outubro de 2019, no laboratório de I&D 

AlticeLabs@UA, na Universidade de Aveiro. Foram realizados testes com 7 participantes, 

os quais tiveram uma duração média de cerca de 25 minutos.  

Para a recolha de dados do pré e pós teste foram utilizados inquéritos por questionário 

desenvolvidos no Google Forms. As tarefas foram realizadas com recurso a um guião em 

suporte de papel e um computador com acesso ao ambiente de desenvolvimento da 

plataforma Campus. 

5.2.1. Apresentação dos resultados 

Nesta secção serão apresentados os resultados dos testes UX ao longo das três fases de 

execução. 

Pré-teste 

Os dados do pré-teste referem-se aos participantes e à sua experiência com sistemas CMS. 

Quanto às características dos participantes, 3 são do sexo feminino e 4, do sexo masculino 

(Gráfico 24). Seis dos participantes encontram-se na faixa etária dos 25 aos 29 anos e um 

dos participantes na faixa dos 40 aos 45 anos. 
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Gráfico 24 – Género dos participantes 

Os participantes foram questionados quanto à utilização prévia de CMS. Até então, 4 não 

teriam utilizado CMS, 2 já teriam utilizado e um dos participantes, apesar de familiarizado, 

não tinha certeza (Gráfico 25). 

 
Gráfico 25 – Utilização prévia de CMS 

Os participantes foram ainda questionados quanto ao CMS que já teriam utilizado. Um dos 

participantes (P2) que respondeu afirmativamente à questão anterior indicou que já tinha 

utilizado o Wordpress e o outro participante (P6) referiu as plataformas Moodle e 

Blackboard. 

Também se questionou os participantes quanto ao conhecimento e utilização da plataforma 

Campus. Cinco dos participantes já conheciam a plataforma (Gráfico 26) e destes, 4 já 

teriam utilizado (Gráfico 27). P1, P5 e P6 utilizaram a plataforma Campus, enquanto 
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alunos para aceder a conteúdos de disciplinas. P6 também utilizou para criação de 

conteúdos. P2 utilizou a plataforma para visualizar conteúdos de blogues. 

 
Gráfico 26 – Conhecimento prévio da 

plataforma Campus by Fundação Altice 

 

 
Gráfico 27 – Utilização prévia da plataforma 

Campus by Fundação Altice 

Tarefas 

Nesta fase do teste UX foi pedido aos utilizadores que realizassem a seguinte lista de 

tarefas (T – tarefa): 

T1 - Aderir a uma comunidade; 

T2 - Criar um grupo; 

T3 - Criar primeira página; 

T4 - Criar e divulgar uma segunda página; 

T5 - Editar página; 

T6 - Criar uma subpágina; 

T7 - Criar uma segunda subpágina; 

T8 - Ordenar páginas; 

T9 - Reverter alterações com recurso ao histórico de edições; 

T10 - Apagar subpágina; 

T11 - Criar rascunho de subpágina; 
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T12 - Alterar visibilidade de página; 

T13 - Criar um blogue; 

T14 – Importar página de um grupo para um blogue. 

 

Para avaliação da execução das tarefas definiu-se a seguinte escala: 

• Sucesso fácil – O utilizador completou a tarefa sem qualquer problema; 

• Sucesso difícil – O utilizador completou a tarefa com alguma dificuldade, ou após 

várias tentativas; 

• Insucesso – O utilizador não cumpriu a tarefa, desistiu, ou precisou da ajuda do 

moderador. 

Os resultados do sucesso na execução das tarefas estão disponíveis no Gráfico 28. Pode-se 

observar que houve maiores dificuldades nas tarefas T4 e T8, sendo que alguns 

participantes não as conseguiram realizar. As restantes tarefas foram completadas por 

todos os participantes, com algumas dificuldades das tarefas T3, T9, T10, T12 e T14. 

 
Gráfico 28 – Sucesso na realização das tarefas propostas 

Na Tabela 4 apresentam-se os comentários registados pelo moderador do teste, durante a 

sua realização. 
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Tabela 4 – Comentários registados durante o teste UX 

P1 Percebeu imediatamente o conceito de subpágina na barra de navegação; 

T8 – tentou arrastar a tab na barra de navegação; 

T8 – teve alguma dificuldade a encontrar o botão; 

T9, T10 e 12 – sugeriu a alteração dos botões ação de versões, apagar e alterar 

visibilidade para junto do botão de editar página. 

P2 T3 – sugeriu a opção de criação de páginas no objeto de publicações (Publish); 

Input de URL não foi claro pois o placeholder desaparece quando de edita o título; 

Sugeriu a adição das opções de apagar e alterar visibilidade no menu de ordenação. 

P3 T4 – teve dificuldade em encontrar a opção de divulgar; 

T8 – tentou arrastar a tab na barra de navegação; 

T10 – teve dificuldade em encontrar o botão de apagar. 

P4 T8 – tentou arrastar a tab na barra de navegação; 

T9 – afirmou que o caminho para as edições era demasiado longo; 

T12 – sugeriu mover a opção de alterar visibilidade para um local mais à vista. 

P5 T5 – tentou primeiro o botão das opções do grupo; 

T8 – tentou arrastar a tab na barra de navegação; 

T11 – sugeriu a alteração do termo “Guardar” para “Guardar rascunho” para ajudar a 

entender o objetivo. 

P6 Input de URL não foi claro pois o placeholder desaparece quando de edita o título; 

T4 – publicou sem divulgar, pois, pensou que seria num passo seguinte; 

T8 – não encontrou o ícone do menu; 

T10 – sugeriu a existência de confirmação na ação de apagar página. 

P7 T4 – afirmou que a opção de divulgar no flyout não era intuitiva; 

T8 – tentou arrastar a tab na barra de navegação; 

T9, T10 – disse que os botões das versões e de apagar estão em locais de difícil 

visualização. 

 (P – Participante, T – tarefa) 
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Pós-teste 

A terceira e última parte do teste UX consistiu em questões acerca das funcionalidades de 

CMS e também questões quanto à experiência de utilização da interface utilizada. 

Considera que a aplicação desta funcionalidade (CMS) é útil numa plataforma de 

ambiente educativo? 

Todos os participantes consideraram esta funcionalidade útil numa plataforma de ambiente 

educativo. 

Considera que esta funcionalidade beneficia/enriquece a plataforma Campus? 

Todos os participantes consideraram esta beneficia/enriquece a plataforma. 

Questionou-se qual o contexto da plataforma em que os participantes previam uma maior 

utilização da ferramenta de CMS. Sendo permitida apenas uma resposta, os contextos 

votados foram as comunidades com 4 respostas e os grupos com 3 (Gráfico 29). 

 
Gráfico 29 – Previsão de contexto de maior utilização do CMS 

Onde considera que sentiu mais dificuldade nas tarefas realizadas? 

P1 - Não sentiu; 

P2 - Ações de página: apagar, alterar visibilidade; 

P3 – Localização do botão de divulgar página; 

P4 - Ações de página, divulgação; 
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P5 - Não sentiu; 

P6 - Ordenação de páginas; 

P7 - Divulgação de páginas. 

Reparou que podia ordenar as páginas de outra forma? 

Apenas um participante percebeu que seria possível arrastar as páginas no menu de 

ordenação. No entanto cinco dos participantes tentaram arrastar as tabs da barra de 

navegação em primeiro lugar, o que sugere que talvez seja a interação mais intuitiva. 

Se pudesse, o que mudaria nesta funcionalidade de CMS? 

P1 - Alterar posição de certos elementos de realizam ações. Ex: Apagar; 

P2 - Centralização das diversas opções - visibilidade, ordenar... 

P7 - Drag and Drop na barra de navegação. 

Os outros participantes afirmaram que não mudariam nada. 

Acrescentaria algo à funcionalidade de CMS? 

Dois dos participantes afirmaram que acrescentariam algo na plataforma. 

P2 - Possibilidade de adicionar jogos às páginas do CMS; 

P7 - Opção de criação de um chat de discussão associado a uma página. Por exemplo, para 

facilitar a resolução de exercícios. 
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System Usability Scale (SUS) 

Considerou-se uma mais valia medir a usabilidade da interface do produto. Para tal 

utilizou-se um System Usability Scale. Este instrumento permite perceber a facilidade de 

utilização e satisfação de sistema. Um SUS é composto por 10 afirmações, pontuadas 

numa escala de 5 pontos. O resultado final varia entre 0 e 100 e valores mais altos 

significam melhor usabilidade (Martins, Rosa, Queirós, Silva, & Rocha, 2015). 

Os resultados obtidos no teste estão representados no Gráfico 30. 

 
Gráfico 30 – Média das respostas do teste System Usability Scale 

Resultado geral do teste SUS  

Passos para cálculo do valor SUS: 

1. Fazer a média do resultado de cada pergunta; 

2. Subtrair 1 ao valor das respostas ímpares; 

3. Subtrair o valor das respostas pares a 5; 

4. Somar todos os resultados obtidos; 

5. Multiplicar o total por 2,5; 

Valor obtido: 82,9 em 100. 



90 

 

Método de classificação: 

80,3 ou acima é um A. 

68 é a média. Por volta desse valor é um C. 

Abaixo de 51 é um F. 

Resultado: A 

Self-Assessment Manikin (SAM) 

O Self-Assessment Manikin é uma ferramenta de avaliação que permite medir a referência 

afetiva dos participantes através de uma escala ilustrada (Figura 35) com as sentimentos de 

prazer, entusiasmo e dominância (Bradley & Lang, 1994). 

Escala definida: 1 a 5 

 

Figura 35 – Self-Assessment Manikin 

No Gráfico 31 estão representadas as respostas ao teste SAM. Já no Gráfico 32 apresenta-

se a média dos resultados. É possível observar resultados acima da metade da escala 

definida (2,5) em todas as áreas de sentimento estudadas. O sentimento com melhor 
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classificação foi a felicidade com uma média de respostas de 4,14, seguida pelo controlo, 

com uma média de 3,71 e por fim, ainda que perto do valor central da escala, o entusiasmo, 

com uma média de 2,71. 

 

Gráfico 31 – Resultados do teste SAM 

 

Gráfico 32 – Média dos resultados to teste SAM 

 

5.2.2. Análise dos resultados 

De um modo geral, os participantes do teste conseguiram cumprir as tarefas sem grandes 

dificuldades, no entanto, as tarefas T4, T8 e T10 revelaram-se mais complicadas. Na T4 

um participante não percebeu o conceito de divulgação e achou que seria realizado depois 



92 

 

de ser feita a publicação. Os outros dois participantes tiveram dificuldades em encontrar o 

dropdown para alterar o botão de Publicar para Publicar e divulgar (Figura 18), tendo-se 

inclusivamente verificado uma desistência. Na tarefa T8, o maior desafio foi encontrar o 

botão que revela o menu de ordenação. Alguns participantes passaram com o cursor por 

cima da barra de navegação, mas não se aperceberam que este aparecia automaticamente. 

Por fim, a posição do botão de apagar página não foi óbvia na tarefa T10. 

A solução para estes problemas foi apontada pelos participantes durante o teste, sugerindo 

que as ações da página se encontrem mais centralizadas. Também foi sugerida a opção de 

ordenar as páginas diretamente na barra de navegação com recurso a drag and drop. Cinco 

participantes tentaram executar esta ação durante os testes, intuitivamente. 

Da System Usability Scale resultou a nota A, indicando que o nível de usabilidade é 

satisfatório. 

O teste SAM revelou uma menor média ao nível do entusiasmo, ainda que os valores sejam 

positivos nos três parâmetros. 

 



6. Conclusão e trabalho futuro 
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6.1. Conclusão 

De forma a realizar uma reflexão crítica deste estudo há que determinar se os objetivos 

propostos foram cumpridos. Este trabalho propôs-se a realizar os seguintes objetivos: 

Identificar as necessidades dos utilizadores do Campus relativamente a funcionalidades 

de CMS em diferentes contextos da plataforma. 

Com recurso ao teste de pertinência das funcionalidades da ferramenta de CMS no Campus 

identificaram-se as funcionalidades que os utilizadores da plataforma consideram mais 

úteis. Nomeadamente, a adição de ficheiros para download, adição de vídeos e imagens, a 

formatação de texto e a pré-visualização de links. No entanto, deve-se realçar que estas 

eram as funcionalidades sugeridas. Ainda assim foram sugeridas algumas funcionalidades 

pertinentes tais como, a adição de conteúdos embeded, criação de formulários e a gestão da 

ordem dos conteúdos. 

Prototipar a integração de funcionalidades CMS na plataforma Campus. 

Realizou-se uma primeira instância do protótipo funcional com algumas das 

funcionalidades idealizadas pela equipa de I&D, no ambiente de desenvolvimento da 

plataforma Campus. Este protótipo foi utilizado para realização dos vídeos que integraram 

o questionário do teste de avaliação da pertinência das funcionalidades. 

Desenvolver as funcionalidades prototipadas. 

O protótipo referido anteriormente foi a base para um protótipo funcional e para a melhoria 

e implementação de mais funcionalidades. A maioria das funcionalidades idealizadas 

foram desenvolvidas no ambiente de desenvolvimento da plataforma Campus, durante a 

realização deste estudo. As restantes serão desenvolvidas futuramente e prevendo-se a 

migração para o ambiente de produção. 

Testar a solução desenvolvida com utilizadores. 

O protótipo funcional foi testado com utilizadores com recurso a um teste de UX. 
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Concluindo, os objetivos deste trabalho de investigação foram cumpridos com sucesso. 

Desta forma obteve-se uma resposta, ainda que incompleta, à questão de investigação:  

“Quais as funcionalidades de CMS a integrar numa plataforma digital para 

ambiente educativo?” 

Esta questão foi respondida, em parte, com a realização do primeiro objetivo mencionado 

anteriormente pois refere-se ao caso de estudo em particular. 

Com a avaliação da pertinência das funcionalidades idealizadas, foi possível verificar que 

o público-alvo demonstra satisfação pela aposta nestas funcionalidades. Contudo esta 

observação não implica que os utilizadores venham a utilizar esta ferramenta regularmente. 

Desta forma será necessário um processo de acompanhamento posterior ao lançamento das 

funcionalidades em produção. 

Com base nos testes de UX conclui-se que as soluções apresentadas correspondem às 

funcionalidades de CMS necessárias numa plataforma de contexto educativo. Os 

utilizadores mostraram interesse na interação com a interface e retornaram um feedback 

geral positivo, o que se revela satisfatório para este trabalho de investigação. 

É de referir que a comunicação do lançamento das funcionalidades implementadas, apesar 

de já integradas na plataforma, carecem de uma estratégia de divulgação de forma a 

garantir o conhecimento e a utilização por parte dos utilizadores. 

De um modo geral, este trabalho mostrou-se um processo formativo enriquecedor que 

permitiu ao autor a aquisição de conhecimentos na área da investigação e do 

desenvolvimento web. Para além da formação, a experiência de realizar este projeto 

inserido num contexto de uma equipa de trabalho em que o objetivo é a constante melhoria 

do produto, permitiu adquirir competências de cariz profissional e interpessoal. Deve ser 

aqui mencionado o papel fundamental que a designer da equipa desempenhou no desenho 

das interfaces e respetiva interação, que permitiu manter coesa a experiência de utilização 

do protótipo inserido na plataforma. 
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6.2. Trabalho futuro 

Como consequência dos resultados da investigação produzida no âmbito deste projeto e ao 

feedback adquirido no teste de UX, estão atualmente a ser implementadas alterações na 

interface, de forma a corrigir alguns dos problemas de interação. São exemplos, a 

centralização das ações nas páginas (Figura 36) e a clarificação dos termos na criação de 

uma nova página (Figura 37). 

 

Figura 36 – Alteração do botão de editar para menu de ações centralizadas 

 

Figura 37 – Reformulação dos termos nos botões de guardar e publicação/criação de página 

Como já foi referido, o Campus by Fundação Altice é uma plataforma que se encontra em 

produção. Assim, pretende-se disponibilizar estas funcionalidades para os seus utilizadores 

e, se assim se dispuser, incluir o CMS em outras plataformas que utilizam a tecnologia 

Campus. 
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Apêndice 1 - Questionário de avaliação da pertinência 

das funcionalidades 

 

Campus: Sistema de gestão de conteúdo 
 
A equipa do Campus está a implementar uma nova ferramenta na plataforma e gostaríamos de 
saber a sua opinião 
 
Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação do Mestrado em 
Comunicação Multimédia, na Universidade de Aveiro. Os resultados obtidos serão utilizados 
apenas para fins académicos e melhoria da plataforma Campus. 
 
Não existem respostas certas ou erradas. Por isso solicitamos que responda de forma espontânea 
e sincera a todas as questões. Este questionário é anónimo e tem uma duração de cerca de 10 
minutos. 
 
Desde já agradecemos a sua participação. 
 
*Obrigatório 
 
 

O novo Campus 
Se ainda não sabe, o Campus tem algumas novidades ao nível da navegação e das 
funcionalidades. Fique a conhecer a nova interface... 
 

 
http://youtube.com/watch?v=JjjOTj1VT64 

 

http://youtube.com/watch?v=JjjOTj1VT64


 

 

1. Que tipo de utilizador é no Sapo Campus? * 

Marcar tudo o que for aplicável. 
 

Administrador de Espaço/Comunidade de agrupamento/Escola 
 

Administrador de Grupos 

Utilizador registado na 

plataforma Não estou registado 

 
2. Indique a sua faixa etária 

* 

Marcar apenas uma 
oval. 

 

12 ou menos 
 

13 a 17 
 

18 a 24 
 

25 a 34 
 

35 ou mais 
 

 

Sistema de gestão de conteúdo 
Um sistema de gestão de conteúdo ou Content Management System (CMS) é uma ferramenta 

que permite ao utilizador criar, gerir e disponibilizar informação em plataformas digitais, sem ter 

de dominar linguagens de programação. 
 

A utilização deste sistema no Campus irá permitir aos administradores de contextos da plataforma 

(comunidades, grupos ou blogues) criarem páginas personalizadas com conteúdos e 
informação. 

 

 
 

 
 



 

 

Criação de página com recurso ao gestor de conteúdo 
 

 
http://youtube.com/watch?v=xIMbWiHO5dw 

 
3. Alguma vez utilizou um gestor de conteúdos? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 
 

4. Se sim, qual? 
 
 
 

 

Nas próximas secções iremos demonstrar algumas situações 

fictícias idealizadas para fazer uso do gestor de conteúdo no 

contexto de uma escola.   
 

 
Imagine-se nos papéis designados e responda às questões apresentadas. 

 

Comunidade: Diretor de uma escola 
Sou diretor da Escola Básica Campus Santiago e administrador desta comunidade no Campus. 

 
Utilizando o gestor de conteúdo posso criar uma página de entrada que disponibiliza 

algumas informações da escola. 

Por sua vez, posso criar sub-páginas mais específicas, nomeadamente o Calendário Escolar ou os 

Contactos da escola. 

Também posso criar uma Galeria de imagens com atividades realizadas, organizadas por ano letivo.

http://youtube.com/watch?v=xIMbWiHO5dw


 

 

 
http://youtube.com/watch?v=3rCI05GcbJI 

 
5. Considera esta funcionalidade útil numa Comunidade do Campus? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 
1           2           3           4           5           6 

 

 
Nada útil                                                                                  Muito útil 

 
 

6. Se fosse diretor de uma escola considerava utilizar o Campus como a página/site 

web oficial da sua escola? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

Talvez 

 
7. Se fosse administrador de uma Comunidade usaria esta funcionalidade? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não

http://youtube.com/watch?v=3rCI05GcbJI


 

 

8. Daria outro uso a esta ferramenta numa Comunidade do Campus? * 

(para além do exemplo apresentado) 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
9. Se respondeu Sim, qual? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo: Professor de uma turma 
Sou professor de Matemática, da turma 7ºA, da Escola Básica Integrada do Crasto. 

 
Com o gestor de conteúdo consigo criar páginas para os diferentes módulos do 

programa da disciplina e disponibilizar folhas de exercícios. 

 

 

http://youtube.com/watch?v=cnARjVsKWPU

http://youtube.com/watch?v=cnARjVsKWPU


 

 

10. Considera esta funcionalidade útil num Grupo do Campus? * 

Marcar apenas uma oval. 
 
 

1           2           3           4           5           6 

 
Nada útil                                                                                  Muito útil 

 

 
11. Se fosse administrador de um Grupo usaria esta funcionalidade? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
12. Daria outro uso a esta ferramenta num Grupo do Campus? * 

(para além do exemplo apresentado) 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 
 

13. Se respondeu Sim, qual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blogue: Blogue de um professor 
Para além de ser professor de Ciências da Natureza, tenho um blogue onde divulgo vídeos 

sobre esta temática, disponíveis para todos os utilizadores da escola. 
 

Utilizando o gestor de conteúdos de páginas, vou agrupar esses vídeos em páginas, por temática.



 

 

 
http://youtube.com/watch?v=r0zpBlsSSo4 

 
14. Considera esta funcionalidade útil num Blogue do Campus? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 
1           2           3           4           5           6 

 

 
Nada útil                                                                                  Muito útil 

 
 

15. Se fosse administrador de um Blogue usaria esta funcionalidade? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
16. Daria outro uso a esta ferramenta num Blogue do Campus? * 

(para além do exemplo apresentado) 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não

http://youtube.com/watch?v=r0zpBlsSSo4


 

 

17. Se respondeu Sim, qual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil: Portefólio de um aluno 
Sou aluno, tenho orgulho dos trabalhos que realizei ao longo do ano letivo. 

 
Vou criar um portefólio para mostrar alguns desses trabalhos aos meus colegas e, quem sabe, 

ajudar os que têm dificuldades. 

 

 
http://youtube.com/watch?v=bdOKsD0BAAk 

 
18. Considera esta funcionalidade útil num Perfil de Utilizador? * 

Marcar apenas uma oval. 
 
 

1           2           3           4           5           6 

 
Nada útil                                                                                  Muito útil

http://youtube.com/watch?v=bdOKsD0BAAk


 

 

19. Usaria esta funcionalidade no seu Perfil? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
20. Daria outro uso a esta ferramenta no seu Perfil? * 

(para além do exemplo apresentado) 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
21. Se respondeu Sim, qual? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões finais 
 

 
22. Em que contexto utilizaria esta ferramenta? * 

Marcar tudo o que for aplicável. 
 

Comunidade

Grupo 

Blogue 

Perfil do Utilizador 
 

 
23. Que funcionalidades acha que são necessárias numa ferramenta como esta? * 

Marcar tudo o que for aplicável. 
 

Formatação de texto Adicionar imagens Adicionar vídeos 

Adicionar ficheiros para download 
 

Pré-visualização de Links 
 

Outra: 
 
 

24. De um modo geral, considera esta ferramenta útil para a plataforma Campus? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 
1           2           3           4           5           6 

 

 
Nada útil                                                                                  Muito Útil



 

 

25. Considera importante poder criar uma página e poder 

partilhá-la em diferentes contextos, por exemplo, em 

diferentes grupos? * 

Exemplo: Imagine que é professor de uma disciplina, com 

várias turmas. Seria útil poder utilizar a mesma página em 

todos os grupos, simultaneamente? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
26. Por favor justifique a 

resposta à questão anterior. * 
 
 
 

 
27. Qual é a sua opinião relativamente à possibilidade de 

poder reverter as alterações para uma versão da página 

mais antiga? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Deixe sugestões ou observações 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apêndice 2 - Guião do teste UX 

 

Pré-teste 
 
Introdução 
Este teste enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação de Mestrado 
em Comunicação Multimédia. Tem como objetivo avaliar um protótipo de um Sistema de 
Gestão de Conteúdos desenvolvido para a plataforma Campus. Os dados recolhidos são 
anónimos e os resultados obtidos serão utilizados para fins académicos. 
Este teste tem a duração prevista de 20 minutos. 
 

Sistema de Gestão de conteúdo (Content Management System - 
CMS) 
Um Sistema de Gestão de Conteúdo ou Content Management System (CMS) é uma 
ferramenta que permite ao utilizador criar, gerir e disponibilizar informação em 
plataformas digitais, sem ter de dominar linguagens de programação. 
A utilização deste sistema no Campus irá permitir aos administradores de espaços da 
plataforma (comunidades, grupos ou blogues) criarem páginas personalizadas com 
conteúdos e informação estáticas. Todos os utilizadores da plataforma poderão utilizar 
esta ferramenta para adicionar páginas estáticas na sua página de perfil. 
 

 
Informações do participante 
 
Género: M __ F __ 
Idade:   ___ anos 
 
Alguma vez utilizou um CMS?    Sim__ Não__ 
Se sim, qual ou quais?  ____________________________________________ 

____________________________________________ 
   
Já conhecia a plataforma Campus?  Sim__  Não__ 
Se já conhecia, alguma vez a utilizou? Sim__ Não__ 
Se sim, para que fim?  ____________________________________________ 

____________________________________________ 
 



 

Tarefas 
 
Obrigado pela sua participação neste teste. Por favor leia este guião com atenção. 
 
Durante o teste irá realizar uma atividade com 14 tarefas, durante a quais lhe pedimos 
que fale em voz alta exprimindo o que está a pensar ao executar cada ação.  Realize as 
tarefas pela ordem que estão apresentadas. Quando terminar uma tarefa, avise o 
avaliador. Pode desistir de realizar uma tarefa a qualquer momento.  
 
Relembramos que não o estamos a testar a si, mas sim a funcionalidade. Execute as 
tarefas tal como as entendeu, não está a ser julgado. 

 
Neste teste irá representar Nuno Silva, um utilizador do Campus, mais precisamente um 
docente do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) que pretende adicionar 
conteúdos a um grupo que está a criar para a unidade curricular de Comunicação e 
Multimédia. Ao iniciar o teste poderá verificar que já se encontra com o login efetuado 
para este utilizador. 
 

T1 - Aderir a uma comunidade 
O Campus é uma plataforma organizada em Comunidades. Procure e adira à 
Comunidade “DeCA - UA”, que pode encontrar através do “+” que se encontra na barra 
lateral esquerda. 
 

T2 - Criar um grupo 
Depois de entrar na Comunidade do DeCA, navegue para a página dos grupos existentes 
nessa comunidade. De seguida, crie um grupo com o nome “Comunicação e Multimédia”. 
Pode deixar as opções de criação do grupo com os valores definidos por defeito. 
 

T3 - Criar primeira página 
Garanta que está dentro do grupo criado no ponto anterior. 
Para além da atividade normal do grupo, pretende criar uma página com conteúdos 
estáticos que estará sempre disponível para os visitantes do grupo. Para isso,  

• Crie uma página com o título “Multimédia” e com o URL “multimedia”; 

• Adicione à página o seguinte texto “Nesta página serão discutidos tópicos de 
multimédia”; 

• No final da página, adicione uma imagem à sua escolha, a partir das imagens que 
o seu utilizador do Campus já partilhou na Comunidade; 

• Termine o processo publicando a página. 
 

T4 - Criar e Divulgar uma segunda Página 
Pretende também criar uma página para a vertente de Comunicação. Visto que estes 
serão os primeiros conteúdos a ser discutidos na disciplina, pretende divulgar a página na 
atividade do grupo, de forma a deixar os alunos a saber da sua criação. 

• Crie uma página com o título “Comunicação” e o URL “comm”; 

• Adicione o seguinte texto ao conteúdo da página “Bem-vindo à página de 
Comunicação” 

• Publique e divulgue a página. 

• Verifique que foi criada uma publicação na atividade do grupo “Comunicação e 
Multimédia” 

 



 

T5 - Editar Página 
Após criar a página “Comunicação” achou que não estava muito apelativa e decidiu 
alterar um pouco a formatação. 

• Edite a página 

• Altere o tamanho de letra para “Grande” e centre o texto. 

• Adicione 3 emojis que façam lembrar a temática de comunicação 

• Guarde as alterações. 
 

T6 – Criar uma subpágina 
Uma característica das páginas criadas é que podem ter subpáginas, exceto no perfil do 
utilizador. Isto é, cada página pode agregar várias páginas que eventualmente estarão 
dentro da mesma temática. Pretende criar uma subpágina na página “Multimédia” para os 
conteúdos de Fotografia. 

• Entre na página “Multimédia”; 

• Crie uma subpágina com o nome “Fotografia” e o URL “photo”; 

• Adicione ao conteúdo duas imagens à sua escolha, a partir das imagens que o 
seu utilizador do Campus já partilhou. 

• Finalize criando a subpágina. 
 

T7 – Criar uma segunda subpágina 
Tal como para os conteúdos de Fotografia pretende criar uma subpágina para os 
conteúdos de Vídeo. 

• Crie uma subpágina da página “Multimédia” com o nome “Vídeo” e o URL “video”; 

• Adicione ao conteúdo um vídeo do Youtube com link 
https://youtu.be/EnnOTs_QHrY. 

• Finalize criando a subpágina. 
 

T8 - Ordenar páginas 
Só agora se apercebeu que criou primeiro a página Multimédia e depois a página 
Comunicação e ficaram ordenadas por essa ordem na barra de navegação. Faz mais 
sentido ficarem ao contrário visto que a disciplina se chama Comunicação e Multimédia. 
Ordene as páginas pela seguinte ordem: 

1. Comunicação 
2. Multimédia 

a. Vídeo 
b. Fotografia 

 

T9 - Reverter alterações com recurso ao histórico 
Pensando melhor, arrependeu-se das alterações que fez ao conteúdo na página 
“Comunicação”. As alterações realizadas nas páginas ficam gravadas num Histórico de 
alterações. Reverta as alterações para a versão anterior. 

• Entre na página “Comunicação” 

• Edite a página e escolha a versão anterior. 
 
T10 - Apagar subpágina 

Após avaliação da disciplina decidiu-se que os conteúdos de Fotografia não serão 
lecionados.  

• Entre na subpágina “Fotografia” da página Multimédia e elimine-a. 
 

https://youtu.be/EnnOTs_QHrY


 

T11 – Guardar Subpágina 
Os conteúdos de áudio serão lecionados posteriormente e não necessitam de estar 
visíveis para já. Em vez de publicar a página pode guardá-la e ficará visível apenas para 
si. 

• Entre na página “Multimédia” 

• Crie a subpágina com o título “Áudio” e o URL “audio" 

• Coloque algo à sua escolha no conteúdo da página 

• Termine o processo guardando a página 
 

T12 – Alterar visibilidade 
Pode verificar que a página “Áudio” foi criada na barra de navegação, mas contém um 
ícone. Este ícone representa a visibilidade da página, quando aparece significa que a 
página não está visível para os outros utilizadores do grupo. 
Pretende disponibilizar a subpágina para os outros utilizadores. Para tal: 

• Entre na subpágina “Áudio” 

• Altere a visibilidade. 
 

T13 – Criar um blogue na comunidade DeCA 
Para além de grupos, as comunidades do Campus podem incluir blogues onde os 
utilizadores podem criar posts. Pretende criar um blogue onde irá criar posts semanais 
relativos à temática de Multimédia e serão relacionados com os conteúdos da disciplina 
de Comunicação e Multimédia. Para isso: 

• Entre na comunidade DeCA utilizando o ícone na barra lateral esquerda. 

• Navegue para a página dos blogues. 

• Crie um blogue com o nome “Discutindo a Multimédia”, o endereço de blogue 
“multimedia” e deixe a descrição em branco. 

• Pode deixar as restantes definições pré-definidas 

• Termine confirmando a criação do blogue. 
 

T14 – Importação de uma página de outro contexto 
Visto que neste blogue quer discutir a temática de Multimédia da disciplina de 
Comunicação e Multimédia, gostaria de disponibilizar os conteúdos estáticos criados na 
página do grupo também no blogue. Tem a possibilidade de importar as páginas de um 
contexto para outro. 

• Inicie o processo de criação de uma página no blogue “Discutindo a Multimédia” 

• Importe a página “Multimédia” do grupo “Comunicação e Multimédia” 

• Verifique que a página foi copiada para o blogue. 
 
 



 

Pós teste 
 
Q1 – Considera que a aplicação desta funcionalidade (CMS) é útil numa plataforma de 
ambiente educativo? 

o Sim 

o Não 
  
Q2 – Considera que esta funcionalidade beneficia/enriquece a plataforma Campus? 

o Sim 

o Não 
 
Q3 – Em que contexto prevê que esta funcionalidade será mais utilizada? 

o Comunidades 

o Grupos 

o Blogues 

o Perfil de Utilizador 
 

Q4 – Onde considera que sentiu mais dificuldade nas tarefas realizadas? 
 

 

 

 
Q5 – Reparou que podia ordenar as páginas de outra forma? 

o Sim 

o Não 
 
Q6 – Se pudesse, mudaria algo na funcionalidade de CMS que acabou de testar? 

o Sim 

o Não 
 
Q6.1 – Se sim, o quê? 
 

 

 
Q7 – Acrescentaria algo à funcionalidade de CMS? 

o Sim 

o Não 
 
Q7.1 – Se sim, o quê? 
 

 

 
 



 

 

System Usability Scale (SUS) 
 

Selecione uma opção para cada afirmação que descreva a sua interação com o CMS 
que testou. 
 

  
Discordo 
totalment

e 
   

Concordo 
totalment

e 

1 

Acho que gostaria de 
utilizar este produto com 
frequência. 

     

2 

Considerei o produto mais 
complexo do que 
necessário. 

     

3 
Achei o produto fácil de 
utilizar. 

     

4 

Acho que necessitaria de 
ajuda de um técnico para 
conseguir utilizar este 
produto. 

     

5 

Considerei que as várias 
funcionalidades deste 
produto estavam bem 
integradas. 

     

6 

Achei que este produto 
tinha muitas 
inconsistências. 

     

7 

Suponho que a maioria 
das pessoas aprenderia a 
utilizar rapidamente este 
produto. 

     

8 

Considerei o produto 
muito complicado de 
utilizar. 

     

9 
Senti-me muito confiante a 
utilizar este produto. 

     

10 

Tive que aprender muito 
antes de conseguir lidar 
com este produto. 

     

 



 

 
Self-Assessment Manikin 
 

Como se sentiu ao utilizar esta ferramenta? 
Selecione apenas uma opção em cada escala. 
 

 
 

     
Triste    Feliz 

 

 
 

     
Calmo    Entusiasmado 

 

 
 

     
Controlado    Em controlo 
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