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RESUMO

O projeto “C MARA VIRTUAL DE FRUTAL: UMA PLATAFORMA INTERATIVA” é um trabalho interdisciplinar que envolve as áreas de Comunicação e Sistemas de Informação. O

projeto tem o objetivo de elaborar uma plataforma interativa web a fim de estimular a participação cidadã e a transparência na gestão legislativa do município. No que compete à

área de Sistemas, a metodologia se baseia no uso de princípios e técnicas do modelo de processo de desenvolvimento de software Scrum para implantar e manter a plataforma

web. Ao longo do período de atividades deste projeto, são realizados quatro tipos de manutenção de software existentes, a saber: a manutenção corretiva, muitas vezes sob

demanda, que envolve a resolução de falhas no software; a manutenção preventiva, que identifica e impede que erros potenciais aconteçam; a manutenção adaptativa, usada

para manter o software atualizado em relação ao seu contexto, que está em constante mudança, e; a manutenção perfectiva, que visa obter melhor desempenho do software e,

assim, torná-lo capaz de suportar um número crescente de usuários. Devido a quantidade de dispositivos com acesso à internet como smartphones, tablets, câmeras fotográficas

e até mesmo geladeiras, torna-se evidente preocupar-se em tornar os websites acessíveis a esses dispositivos. Por causa disso, a plataforma foi desenvolvida usando tecnologia

JavaServer Faces e com layout responsivo, que consiste em tornar o site autoadaptável a diferentes tipos de navegadores web, ou seja, é um tipo de design onde o layout fica

fluído e variante de acordo com a resolução do dispositivo do usuário. A versão atual da plataforma pode ser acessada pelo endereço:

http://camaravirtual.net.br:10078/CamaraVirtualWeb/index.xhtml. Outro ponto importante contemplado no desenvolvimento é a inclusão de um painel de gerenciamento em que 

pessoas leigas no desenvolvimento de software podem inserir/alterar os dados disponibilizados na plataforma com muita facilidade e velocidade. A fim de alcançar o objetivo

proposto, notou-se a necessidade de avaliar a plataforma em relação ao seu alcance e a sua facilidade de uso. Para realizar essa avaliação, a plataforma foi preenchida com

informações da Câmara dos vereadores da cidade de Frutal-MG que foram coletadas pelos estudantes de jornalismo bolsistas deste projeto; depois, 26 cidadãos na faixa etária

de 17 a 21 anos foram convidados a participar da avaliação. Os participantes foram instruídos a executar um conjunto de tarefas para explorar a funcionalidade da plataforma e

depois a responder a um questionário. Tal questionário foi elaborado com 10 questões definidas no System Usability Scale (SUS-Escala de Usabilidade de Sistemas, em tradução

livre), uma ferramenta considerada padrão na indústria para avaliação da facilidade de uso de sistemas. As respostas coletadas foram computadas para obter uma pontuação

numa escala de 0 a 100, sendo que uma pontuação maior que 68 é considerada acima da média. O questionário também foi complementado com questões sobre a plataforma

para que se pudesse obter um feedback sobre suas características específicas. Além disso, aplicou-se outro questionário com o objetivo de levantar o perfil dos participantes da

avaliação. Observou-se que apenas duas pessoas têm interesse em saber sobre a política local, 16 acessam mais as redes sociais do que sites de informação e esse mesmo

número não se interessa por assuntos políticos. Quanto à facilidade de uso, 23 participantes informaram que concordam e/ou concordam plenamente que a plataforma é fácil de

ser utilizada, 17 afirmaram que as funções são fáceis e 24 pontuaram que o sistema facilitará o acesso à informação política local. O resultado obtido pelo teste SUS foi de 71,

que indica que a usabilidade da plataforma desenvolvida está acima da média. Quanto a questão de comunicação os dados refletem para a necessidade do projeto em estender

ações que contemplem a conscientização e o empoderamento dos cidadãos para que utilizem os mecanismos de participação a fim de criar uma esfera pública deliberativa e

atuante nas decisões municipais. O próximo passo será realizar um diagnóstico da plataforma usando outros testes para identificar e corrigir falhas e elevar a taxa para próximo

de 100, visto que quanto melhor a usabilidade da plataforma, mais fácil a adesão da população em usá-la e contribuir para a conscientização política local.
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