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Abstract

Many administrative establishments have a face-to-face service between users and employees. It is

important to assess user satisfaction. Due to the accreditation and certification requirements of the

various  administrative  processes,  it  is  necessary  to  measure  the  level  of  effectiveness  and  user

satisfaction of interactions after the use of a service.

This dissertation aims to study the requirements and subsequently develop a system to evaluate the

level  of  satisfaction  of  the  users  after  face-to-face  contact  with  a  certain  service  that  has  a

computerized customer care management system.

The  Integrated  Queue  Management  System (SIGA),  currently  in  use  at  the  IST graduation  unit,

Alameda campus, has been improved with the goal of recording relevant information related to the

satisfaction and effectiveness of the interactions. As part of this work an independent feedback system

(FEBK) was developed, compatible with the updated version of SIGA.

The FEBK system stores relevant information as a result of the interactions that  occurred in a given

service and, after processing, generates statistics according to the available settings. 

In this system, a series of digital questionnaires based on past interactions are produced at a rate

previously defined. 

As part of the update to the ticket’s system several enhancements were made. Examples of these are:

the record of the identification of the user in attendance, the development of a new flow of service, the

storage of the duration and details of the interactions, and the display of the information pertaining to

the tolerance tickets on the operator’s panel.

The FEBK system developed and the improvements made in the ticket’s system were evaluated, with

positive results.

Keywords: Backoffice Interfaces, Customer care, Feedback System, Web Application
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Resumo

Muitos  serviços têm um atendimento presencial  entre  os  utentes e  os  funcionários.  É importante

avaliar  a  satisfação dos utentes e,  também devido a  requisitos de acreditação e certificação dos

diversos processos administrativos, é necessário medir o nível de eficácia das interações e satisfação

dos utentes após o uso de um dado estabelecimento.

Nesta dissertação tem-se como objetivo estudar os requisitos e desenvolver um sistema de avaliação

do nível de satisfação dos utentes após contacto presencial com um determinado serviço que possua

um sistema de atendimento informatizado.

O sistema de senhas (SIGA -  Integrated  Queue Management  System,  um produto  de gestão  de

atendimento de filas), atualmente em uso na secretaria do IST, pólo da Alameda, foi alvo de melhorias

com o  objetivo  de  registar  informação  relevante  para  aferir  o  nível  de  satisfação  e  eficácia  das

interações, tendo sido desenvolvido um sistema de feedback (FEBK) independente e integrável com

esta versão atualizada do SIGA.

O sistema FEBK armazena dados pertinentes resultantes de interações que ocorreram num dado

serviço e, após tratamento,  gera estatísticas em vários formatos de acordo com as configurações

disponíveis.  Integrada  neste  sistema,  e  conforme  a  frequência  desejada,  ocorre  a  geração  de

questionários digitais referentes a interações que ocorreram nos serviços.

Na versão atualizada do sistema de senhas, regista-se a identificação do utente em atendimento,

disponbiliza-se um novo  fluxo  de atendimento,  armazena-se o  tempo de  duração  da  interação  e

detalhes sobre a mesma e disponibiliza-se informação sobre as eventuais senhas na tolerância no

painel de atendimento.

O sistema FEBK desenvolvido e as melhorias realizadas no sistema de senhas foram avaliados, com

resultados positivos.

Palavras-chave:  Aplicacão Web, Gestão do Atendimento, Interfaces Administrativas, Sistema de

feedback
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1. Introdução

1.1 Motivação

Muitos  serviços  têm  um  atendimento  presencial  entre  os  utentes  e  os  funcionários.  No  caso

específico  do Instituto  Superior  Técnico (IST) é  um exemplo desse serviço a secretaria,  pólo  da

Alameda (Área de Graduação), ou o Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional (NMCI).

Ambos os  serviços referidos,  secretaria  do IST e NMCI,  têm atualmente um sistema de senhas

previamente desenvolvido e instalado, um produto de gestão de atendimento de filas, denominado

SIGA (Integrated Queue Management System).

Neste sistema, há o registo de alguns dados que podem ser usados para aferir a eficácia do serviço

prestado, como por exemplo o registo do momento em que foi retirada uma senha e do momento da

sua chamada, ou o tempo médio de espera de uma fila. No entanto, não há avaliação do serviço

prestado pelos utentes,  nem o tratamento automático de dados relevantes para avaliar o serviço

prestado, como a geração automática e configurável de relatórios que avaliem a satisfação do serviço

ou ainda relatórios relativos à eficácia do serviço, com a recolha de dados pertinentes.

Devido  a  requisitos  de  acreditação  e  certificação  dos  diversos  processos  administrativos,  é

necessário medir o nível de eficácia das interações e satisfação dos utentes após o uso de um dado

estabelecimento; é importante avaliar a satisfação dos utentes [1].

1.2 Enquadramento

Existem muitos mecanismos de avaliar a satisfação dos utentes, tais como máquinas fixas com um

sistema de  emoticons para avaliar  o  serviço  prestado,  resposta a  SMS com esse  fim,  ou  ainda

resposta a emails com esse fim, entre outras formas.

Diversos  serviços  públicos  já  medem  a  satisfação  dos  seus  utentes  de  forma  automática

(informatizada) sendo um exemplo desta situação o IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes

Terrestres, Lisboa, onde há avaliação do serviço prestado, estando disponível  um dispositvo para

avaliar o serviço prestado numa escala qualitativa, ocorrendo ainda o registo, do lado do operador, de

informação relativa à interação, tais como o tipo de senha, o tipo de atendimento e ainda um campo

relativo à identificação do utente.

Atualmente, no IST, alguns serviços são alvos de inquéritos anuais de avaliação da satisfação dos

utentes dos serviços com atendimento ao público, mas, por exemplo, na secretaria do IST, pólo da

Alameda, o último inquérito desse tipo foi aplicado em 2011, não tendo sido posteriormente aplicado

por ausência de base de sondagem (listagem dos utentes) para este serviço. 

Existe  também a possibilidade,  relativamente a esta secretaria,  de se escrever  uma reclamação,

sugestão ou elogio, integrada no sistema SugerIST – Sistema de Gestão de Reclamações, Sugestões

e Elogios no IST, mas este sistema não está integrado nem no fluxo de atendimento nem com o

sistema SIGA.
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1.3 Problema

Na secretaria do IST, como não existe um sistema de avaliação do nível de satisfação nesse serviço,

o  seu  coordenador  não  tem acesso  a indicadores  de  desempenho relativos  à  satisfação  com o

serviço atual ou à eficácia das interações que ocorreram.

Por outro lado, existem no IST outros serviços onde também seria útil medir a satisfação dos seus

utentes, que também têm contacto presencial e são servidos por sistemas diferentes do SIGA, como

por exemplo o serviço  Scan & Print - Serviço de digitalização, cópia e impressão centralizada do

Técnico Lisboa, uma solução que permite a qualquer membro da comunidade do Técnico Lisboa (à

data de consulta, a outubro de 2018, os alunos ainda não podiam usufruir do serviço) digitalizar,

fotocopiar ou imprimir no equipamento mais próximo de si.

Assim, faz sentido o desenvolvimento de um sistema independente, mas passível de ser integrável

com outros que já existam, ou que possam vir a existir, de avaliação do nível de satisfação, enquanto

utente, do atendimento num dado serviço.

1.4 Solução

Nesse sentido, estudaram-se os requisitos e desenvolveu-se um sistema, independente e integrável

com o SIGA, denominado de FEBK, de avaliação do nível de satisfação dos utentes após serem

atendidos  presencialmente  numa  dada  secretaria  ou  num  outro  serviço  com  um  sistema  de

atendimento informatizado.

Este sistema é uma aplicação web, que disponibiliza vários endpoints, desenvolvida em Django.

Neste sistema:

• armazenam-se dados pertinentes resultantes de interações que ocorreram num dado serviço;

• após a escolha da frequência desejada, apresentam-se questionários digitais referentes a

interações que ocorreram nos serviços;

• após  tratamento  dos  dados,  geram-se  estatísticas  de  satisfação  e  eficácia  do  serviço

prestado de acordo com as configurações disponíveis, com possibilidade de exportação dos

dados.

No sistema desenvolvido, são os sistemas informatizados de atendimento que lhe enviam todos os

dados  relevantes  do  serviço  para  o  posterior  tratamento  de  dados,  geração  de  questionários  e

disponibilização de relatórios. O sistema FEBK alerta também o sistema que lhe enviou os dados se

existe algum questionário  para responder na sequência da interação que deu origem aos dados

enviados.

Para efeitos de teste, e de integração do sistema SIGA com o sistema FEBK, no sentido de se poder

medir o nível de satisfação num serviço que tenha o sistema SIGA como sistema de atendimento

(sistema de senhas), o sistema de senhas foi alvo de melhorias tendo em vista registar informação

relevante para aferir o nível de satisfação e eficácia das interações. 

Na versão atualizada do sistema de senhas, realizaram-se uma série de melhorias:

• regista-se a identificação do utente em atendimento;
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• introduz-se o conceito e permite-se a gestão pelo coordenador do serviço de ações (ex.:

pedido de melhoria de nota, requerimento livre, etc.);

• disponbiliza-se um novo fluxo de atendimento, com novos estados como senha atendida e

não atendida (o utente não compareceu quando a senha foi chamada) e marcação de quais

as ações que foram na interação pedidas e resolvidas;

• armazena-se o tempo de duração da interação;

• disponibiliza-se  informação  sobre  as  eventuais  senhas  na  tolerância  no  painel  de

atendimento.

A versão atualizada do sistema de senhas e o sistema de  feedback desenvolvido foram avaliados,

com resultados positivos. 

1.5 Organização do documento

Além do presente capítulo, esta dissertação possui outros três capítulos.

No capítulo 2 descreveu-se parte do trabalho prévio, antes ainda da implementação dos sistemas,

relacionado com os objetivos desta dissertação, que implicou um estudo do sistema de atendimento e

feedback na secretaria do IST e noutros serviços  com afluência relevante – Loja do Cidadão e IMTT,

Lisboa –, e a pesquisa de artigos científicos sobre satisfação.

No capítulo 3, Secção 3.1 descreveram-se os requisitos propostos quer para o sistema de feedback

quer para a versão atualizada do sistema de senhas, com a apresentação dos resultados de um

questionário  feito  aos  alunos  do IST acerca  de eventuais  melhorias  na secretaria  do  IST e  das

entrevistas  realizadas  na  secretaria,  Núcleo  de  Suporte  ao  Utilizadores  (NSU)  dos  Serviços  de

Informática (SI) e Área de Estudos, Planeamento e Qualidade (AEPQ), que permitiram melhor obter

os  requisitos  considerados  relevantes  para  estes  sistemas.  Na  Secção  3.2  descreveu-se  a

implementação destes sistemas, com referência ao modelo de dados e endpoints disponibilizados. Na

Secção 3.3 são efetuadas uma avaliação do trabalho realizado, avaliando-se o cumprimento dos

requisitos,  sendo  referidas  as  novas  interfaces,  na  sequência  do  cumprimento  destes,  e  uma

avaliação  pelo  coordenador  da  secretaria  (Área  de  Graduação)  da  satisfação  com os  sistemas

desenvolvidas, feita com base em normas ISO.

No capítulo 4 é apresentada uma conclusão do trabalho realizado, com referência às vantagens para

a gestão dos serviços, e é feita uma breve referência a perspetivas de trabalho futuro.
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2. Sistemas de atendimento e feedback

2.1 IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres - Lisboa

Esta entidade permite aos utentes obterem uma senha nas instalações do IMTT presencialmente, a

qual é impressa em papel por uma máquina instalada para esse efeito, ou através de uma ligação à

Internet, usando uma aplicação gratuita disponível para smartphones, a SIGAapp, que permite obter

senhas neste e noutros serviços públicos. 

Uma vez instalada a aplicação, pode-se retirar uma senha no IMTT de Lisboa, após seleccionar o

distrito, sendo ainda possível escolher qual o tipo de senha (Condutores, Tacógrafo, etc.) a retirar.

Na Figura 1 mostra-se uma captura de ecrã durante o uso desta aplicação, em setembro de 2017,

onde se pode ver o estado, relativamente às senhas, de um dado serviço:

Figura 1: Captura de ecrã durante o uso da aplicação sigaApp, antes do utente tirar uma senha

Se o utente optar por tirar uma senha, escolhendo o serviço pretendido, é emitida uma senha digital. 

A Figura 2 mostra as informações constantes na senha retirada, que são o tipo de senha, o número

da senha, o número de senha atual em atendimento, a distância ao serviço (quando a localização

está activa no  smartphone) e o tempo de espera da última senha. Apresenta-se ainda informação

relativa à data e hora da senha retirada, e clicando no símbolo da informação, a morada, horário e

email do serviço. É também possível ir atualizando a informação relativa à senha atual.
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Figura 2:  Captura de ecrã durante o uso da aplicação sigaApp, após ser emitida uma senha digital

Das  experiências  que  se  realizaram  com  a  aplicação  obtida,  embora  o  serviço  começe  o  seu

atendimento às 09h00, só é possível emitir uma senha digital pelas 10h00. 

Tal significa que a emissão de senhas em formato digital só é possível uma hora após o serviço estar

aberto para atendimento ao público.

Caso o horário de atendimento ao público tenha terminado, é dada a indicação na aplicação de tal

situação, sendo impossível tirar senhas.

Não é ainda possível retirar duas senhas consecutivamente em menos de 30 minutos em qualquer

dos serviços do IMTT, não sendo também possível retirar duas senhas para o mesmo serviço. 

Para utilizar o serviço de senhas digital, é necessário ter uma ligação à Internet. 

No  IMTT  há  avaliação  do  serviço  prestado,  estando  disponível,  na  mesa  do  atendimento,  um

dispositvo  para  avaliar  o  serviço  prestado  numa  escala  qualitativa,  que  possui  quatro  níveis:

“Excelente”, “Bom”, “Razoável”, “Mau”, conforme mostra a Figura 3.
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Figura 3:  Dispositivo que permite a avaliação do serviço prestado

Se um utente premir o dispositivo representado na Figura 3 em qualquer momento do atendimento, a

informação introduzida pelo  utente  não vai  para o  sistema.  No final  do atendimento,  do lado da

funcionária,  há  um  menu  em  que  esta  preenche  informação  relativa  ao  tipo  de  senha  (Ex.:

Condutores), em relação ao tipo de atendimento (ex.: “Pedido de Informações”), e ainda um campo

relativo  à  identificação  do  utente  (ex.:  “Sem  Identificação”).  Só  depois  do  preenchimento  deste

questionário  pode  o  utente,  ao  clicar  no  dispositivo  representado  na  Figura  3,  avaliar  o  serviço

prestado. 

Quando se visitou esta entidade, durante o atendimento, em setembro de 2017, a funcionária referiu

que considerava que deveria haver dois tipos de avaliação, uma em relação ao serviço (que inclui

tempos  de  espera,  qualidade  das  instalações,  etc.),  e  outra  relativamente  à  interação  com  o

funcionário (se foi prestável, se executou o pedido, etc.). A funcionária também referiu que esse era o

sentimento dos utentes, que lhe perguntavam se a avaliação era para ela.

2.2 Loja do Cidadão – Laranjeiras, Lisboa

Na Loja do Cidadão, além de se poder tirar uma senha presencialmente, está disponível a aplicação

gratuita para  smartphones “Mapa do Cidadão”, que alegadamente permite tirar senhas na Loja do

Cidadão, conforme é referido numa publicação no  website do Portal  do Cidadão, atualizada pela

última vez a 19 de novembro de 2015 [2].

Esta aplicação tem um funcionamento mais lento, quando comparada com a sigaApp. 

Nesta aplicação,  em setembro de 2017,  conseguiu-se pedir  duas senhas consecutivamente,  não

aparentando haver nenhuma restrição quanto ao pedido consecutivo de senhas. 
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No entanto, ao procurar as senhas pedidas em “Área Pessoal” (um sub-menu da aplicação) > “As

Minhas Senhas” (um sub-menu da aplicação), não se consegui encontrá-las. Considerou-se assim

que a aplicação, relativamente à emissão de senhas, não estava a funcionar, dado que as senhas

pedidas não estavam na área pessoal.

A  Figura  4 mostra  a  informação  que  a  aplicação  disponibiliza  acerca  de  um  dado  serviço,

relativamente ao estado das senhas nesse serviço: o número da senha em atendimento, o número de

pessoas em espera e o tempo de espera da última senha.

Figura 4: Captura de ecrã durante o uso da aplicação “Mapa do Cidadão”

No website do Portal de Cidadão é dito, numa publicação com a última atualização a 5 de maio de

2016, que os utentes que utilizarem esta loja do cidadão ou a de Viseu “podem avaliar, através de um

pequeno  dispositivo  eletrónico,  os  serviços  prestados  nestes  locais  e,  assim,  contribuir  para  a

melhoria da qualidade do atendimento” [3].

Quando se visitou a loja do Cidadão no verão de 2017, onde se retireu uma senha presencialmente,

não se constatou a existência de nenhuma forma de avaliação do serviço prestado. 

2.3 Sistema de senhas SIGA – situação atual – Secretaria do IST

Em Setembro  de  2017,  este  sistema  estava  instalado  somente  em dois  serviços  no  IST,  o  da

secretaria do IST, pólo da Alameda (Área de Graduação) e no Núcleo de Mobilidade e Cooperação

Internacional, encontrando-se nestes dois serviços atualmente em funcionamento.

Na secretaria do IST, pólo da Alameda, visitada em Setembro de 2017, as senhas, impressas em

papel, eram pedidas presencialmente numa máquina fixa no seu interior, com um visor em que se

podia  pedir  uma senha com indicação do tipo  de senha a pedir  (Atendimento  Geral,  Pedido  de

8



Documentos ou Matrículas, na data de visita) e o tempo médio de espera de cada tipo de senha,

conforme mostra a Figura 5:

Figura 5: Visor da máquina que permite pedir senhas na secretaria do IST

Em Setembro de 2017, nesta secretaria não havia nenhum outro modo de pedir senhas que não este.

A máquina presente na Figura 5 continua a existir atualmente. 

Na entrada da secretaria, no seu exterior, há uma televisão com a indicação do número atual da

senha que está a ser atendida de cada serviço, e a mesa correspondente de atendimento, conforme

se mostra na Figura 6:

Figura 6: Televisão no exterior da secretaria

Nesta televisão não há indicação do tempo médio de espera para cada tipo de senha. 
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A senha que é impressa contém a indicação da secretaria onde foi pedida, o tipo de senha, o número

da senha, a data, hora, e o número de senhas de tolerância em caso de atraso, conforme se mostra

na Figura 7:

Figura 7: Exemplo de senha impressa na secretaria

A senha impressa em papel não contém a indicação do tempo médio de espera para aquele tipo de

senha. 

Para se ter uma ideia mais pormenorizada do atual sistema de senhas (SIGA), consultou-se também

a dissertação  do aluno que  esteve  envolvido na instalação  deste  sistema,  que  o descreve mais

pormenorizadamente.  Nessa dissertação  [4] já  se  previa  a  possibilidade futura  de retirar  senhas

digitais  através  de  uma  aplicação.  Como  não  se  podia  nessa  altura  fazer  a  integração  com  a

aplicação do IST, foi desenvolvida uma aplicação protótipo para retirar senhas digitais.

Haviam vários atores nesse sistema:  na parte  da equipa de serviço,  tinham-se os atores  Super

Admin,  Service  Admin e  Operator;  na  parte  dos  clientes,  o  Kiosk  Customer e  o  Authenticated

Customer (cliente autenticado).
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Figura 8: Pedido de resposta em formato json de informação relativa à fila 1 do serviço 1

Foi também desenvolvido, no âmbito dessa tese, um serviço web RESTful para comunicação entre

clientes e servidores que permite aceder a diversas informações sobre um serviço e suas filas (tempo

médio de espera, última senha chamada, próxima senha a chamar, etc.), permitindo também criar

senhas, tendo como endereço base  http://siga.tecnico.ulisboa.pt/  qsystem/  api/services  .  Na  Figura 8

ilustra-se um pedido de resposta em formato json de informação relativa à fila 1 (“Atendimento Geral /

General Service”) do serviço 1 (secretaria do IST, pólo da Alameda, Área de Graduação).

Atualmente, em outubro de 2018, já existe a possibilidade de se pedirem senhas digitais, utilizando a

aplicação  do  IST  para  o  efeito.  Tal  melhoramento  não  foi  objeto  de  desenvolvimento  nesta

dissertação. Para o efeito deve-se nesta aplicação iniciar sessão, ir ao separador “Senhas”, escolher

o serviço e a fila, e clicar no botão “Tirar senha”. A Figura 9 mostra o  layout de uma senha digital,

pedida num serviço:
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Figura 9: Captura de ecrã durante o uso da aplicação Técnico Lisboa, onde se pode ver as senhas

tiradas pelo utilizador

Não se constatou nenhuma forma de avaliação do serviço prestado na secretaria do IST aquando da

sua visita em setembro de 2017.

Para melhor saber se existe ou como é que era feita a avaliação do serviço prestado na secretaria do

IST contactou-se a Área para a Qualidade e Auditoria Interna do IST (AQAI1), que tem como missão

“proporcionar  um serviço independente e  objectivo,  destinado a acrescentar  valor  e  melhorar  os

procedimentos  operacionais  do  IST  tendo  como  propósito  contribuir  para  a  melhoria  dos

desempenhos, para um sistema de controlo eficaz e para a promoção da qualidade”. No decurso

desse contacto constatou-se que não era da sua competência a realização de inquéritos, pelo que se

procurou  informações  sobre  a  avaliação  do  serviço  prestado  na  secretaria  do  IST na  Área  de

Estudos, Planeamento e Qualidade (AEPQ2) do IST, que tem como missão3 “prestar assessoria aos

órgãos centrais  do IST através da elaboração de estudos e projetos de suporte  ao processo de

tomada de decisão, que promovam a qualidade na escola e contribuam para a otimização da sua

gestão e desenvolvimento estratégico”. Analisando as informações presentes no seu endereço web,

em particular o resultados dos inquéritos de avaliação da satisfação dos utentes dos serviços (ASUS)

de 2015 [5], constata-te que não foram efectuados inquéritos à secretaria do IST, pólo da Alameda,

nesse  ano.  Refere-se  também  nesse  documento  que,  no  ano  de  2014,  não  foram  aplicados

questionários, tendo sido aplicados questionários nos anos de 2013, 2012 e 2011.

Analisando os resultados da aplicação de questionários no ano de 2013  [6], constata-se que este

serviço  também não foi  alvo  de inquéritos,  sendo referido  nesse  documento  que  “apenas foram

consideradas como bases de sondagem válidas as listagens com os registos dos utilizadores efetivos

da Área/Núcleo ou Gabinete durante o ano de 2013, sendo que listagens de populações totais ou

1 https://aqai.tecnico.ulisboa.pt/  

2 https://aepq.tecnico.ulisboa.pt/  

3 https://aepq.tecnico.ulisboa.pt/sobre-a-aepq/  
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bases de sondagem onde não foram especificados quais os serviços utilizados pelo utente não foram

consideradas como tal (os serviços nesta situação consideram-se como tendo ausência de base de

sondagem)”.  É também referido neste  documento  que  “Todos os  serviços  onde a aplicação  dos

questionários  era  possível  foram  contatados  para  participar  na  avaliação  (Áreas,  Núcleos  ou

Gabinetes).”, pelo que se conclui que ou a aplicação de questionários na secretaria do IST não era

possível  ou  este  serviço  tinha  ausência  de  base  de  sondagem.  Consultando  os  resultados  de

aplicação de 2012 [7], constata-se a mesma situação que em 2013. 

Consultando os dados de 2011 [8], é referido que foram aplicados pela AQAI, em papel, inquéritos

sobre este serviço, tendo tido 9 respostas, sendo referido que “(Não é possível calcular uma taxa de

resposta devido à inexistência de uma base de sondagem)”.

Tendo em conta ter este órgão avaliado o serviço prestado na secretaria do IST, propôs-se-lhe uma

entrevista,  cujos  resultados  estão  disponíveis  na  Secção  3.3  deste  documento.  Adicionalmente,

entrevistou-se também um responsável da Área de Graduação, cujos resultados se encontram na

mesma Secção, dado a atual dissertação incidir sobre melhorias nesse espaço.

Nesta secretaria existe a possibilidade de se escrever uma reclamação, sugestão ou elogio, integrada

no sistema SugerIST – Sistema de Gestão de Reclamações, Sugestões e Elogios no IST, mas este

sistema não está integrado nem no fluxo de atendimento nem com o sistema SIGA.

2.4 Avaliação do serviço prestado

2.4.1 Satisfação e expetativas.

No artigo  The Nature of  Satisfaction:  An Updated  Examination  and Analysis [9] são examinados

comummente utilizados para estimar a satisfação com o objectivo de identificar uma escala fiável,

válida e parcimoniosa para a medir. Neste artigo de 1998 é referida que, apesar de ser prevalente na

prática, os indicadores comuns de selecção com 4  costumam falhar na predição da retenção de

clientes. 

O artigo cita duas definições de satisfação, uma em que a satisfação de um cliente com um produto

refere-se ao favorecimento da avaliação subjetiva individual  dos vários resultados e experiências

associadas  com  a  compra  ou  uso  do  produto  e,  alternativamente,  que  a  satisfação  pode  ser

compreendida  como  uma  avaliação  da  supresa  inerente  na  aquisição  de  um produto  ou  numa

experiência de consumo. O artigo refere também que, mais recentemente houve sugestões para uma

separação mais clara entre satisfação e conhecimento, tendo em conta que a satisfação é diferente

de crenças cognitivas acerca dos resultados de produtos ou consumos. Nesse sentido, a satisfação

de  consumidores  é  descrita  como  uma  emoção  resultante  da  apreciação  de  um  conjunto  de

experiências, que, em comparação com outras emoções, é positiva e bastante passiva no motivar de

outras ações.

No artigo é também referido, a propósito da satisfação ou insatisfação, que a presença de uma não

exclui a presença de outra. 
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No estudo foram analisados 8  comummente utilizados para medir a satisfação; por exemplo, um dos

é “Quais das seguintes opções melhor descreve o nível de satisfação que experienciou de [nome de

establecimento relevante]?”, com uma escala qualitativa com as opções “Extrema  satisfação”, “Muita

satisfação”, “Satisfação”, “Alguma satisfação”, “Nenhuma satisfação”; outro dos  era uma afirmação:

“Eu senti-me satisfeito com a minha experiência no [nome do establecimento]”, com uma escala Likert

de 5 pontos. Foram utilizados 4  para medir a satisfação e quatro para medir a insatisfação, sendo

adicionada também  indicativos de quão encantados (delighted) ou incomodados (terrible) ficaram os

consumidores, dado o uso comum desta escala. 

Os dados do estudo foram obtidos de 250 pessoas de uma comunidade universitária, em que lhes foi

pedido que avaliassem o nível de satisfação/insatisfação com um de três serviços (barbeiro ou hair-

stylist,  supermercado,  restaurante)  num  centro  comercial  bastante  frequentado  adjacente  à

universidade. 

Conclui-se no estudo que há suporte considerável para escalas de satisfação e insatifação separadas

mas altamente correlacionadas. Conclui-se também que os primeiros oito  estudados são válidos para

representar a satisfação e a insatisfação de consumidores, ao contrário dos  que mediam o nível de

encanto ou incómodo dos utilizadores, que não estavam ao mesmo nível (em termos de validade) dos

anteriores.  Além disso,  certos  de medida de dissonância cognitiva (como por exemplo “A minha

escolha de ir para [nome do provedor de serviço] foi inteligente”) não fazem parte da satisfação, mas

de fatores distintos.

No artigo Transaction-specific satisfaction and overall satisfaction: an empirical analysis [1] estudou-se

a influência que a satisfação global e satisfação da última transação tinham nas intenções de nova

compra  ou  utilização de um serviço a  partir  de um estudo  feito  a  estudantes universitários com

questões relacionadas com os seus hairstylists ou barbeiros.

Nesse questionário foi utilizada uma escala de 7 pontos com três  semânticos comummente utilizados

para medir a satisfação de clientes, onde se inclui satisfeito ou insatisfeito, agradável ou desagradável

e favorável ou desfavorável. As conclusões deste estudo têm várias implicações para os gestores de

um  dado  serviço.  Uma  delas  é  que  os  gestores  de  um  dado  serviço  devem  medir  ambas  as

satisfações, a global e a da última transação; tal medição pode ser efectuado com apenas 6 itens de

medida. Além disso, pode ser utilizada a mesma escala para medir ambos os tipos de satisfação,

tendo apenas de se alterar o sentido das perguntas. 

No artigo  Understanding Customer Expectations of Service [10] procura-se compreender qual é a

natureza das expetativas dos clientes de um serviço, se existem diferentes tipos de expetativas, que

fatores é que influenciam na formação dessas expectativas, quão estáveis são essas expetativas, se

mudam ao  longo  do  tempo,  se  variam consoante  as  circunstâncias  do  serviço  e  consoante  os

clientes,  como é que as empresas podem gerir  as expectativas para aumentar  as perceções do

serviço pelos clientes e o que é que as empresas podem fazer para exceder as expectativas dos

clientes. 

Para isso foram realizadas dezasseis entrevistas de grupos focais com clientes em seis diferentes

setores  de  serviços,  sendo  oito  entrevistas  realizadas  com  clientes  empresariais  e  oito  com
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consumidores  (clientes  finais);  oito  das  dezasseis  entrevistas  foram  realizadas  com  clientes  de

serviços “puros”,  isto é,  serviços não associados a um produto tangível,  enquanto os outros oito

grupos  consistiam em clientes  de  serviços  associados  a  um produto  tangível  (por  exemplo,  um

serviço de reparação automóvel). Metade dos grupos foram constituídos por clientes experientes, e

outra metade por inexprientes. Estes grupos focais foram realizados em cinco cidades diferentes. Os

grupos focais tiveram uma média de 9 participantes. A investigação a que se chegou com este artigo

é a última fase de uma série de investigações até então acerca da qualidade de serviço. Sendo essa

uma  fase  qualitativa,  os  resultados  obtidos  são  mais  conclusões  preliminares  que  inferências

empiricamente verificadas; no entanto, são baseados em padrões de resposta consistentes obtidos

nos grupos focais. Chegaram-se a uma série de (principais) conclusões:

• Os clientes esperam que as empresas de serviços façam aquilo que é suposto fazerem, isto

é, esperam o fundamental, não extravagâncias; desempenho, não promessas vazias;

• Uma  influência  fundamental  nas  expectativas  dos  clientes  é  o  preço.  Muitos  clientes

acreditam  que  quanto  mais  pagam,  melhor  devem  ser  os  serviços,  pese  embora  não

acreditarem que um preço baixo seja uma desculpa para um mau serviço;

• Essencialmente,  os clientes querem as empresas de serviços tenham um comportamente

franco (fair play). Quando tal não acontece, o resultado é desconfiança e ressentimento do

cliente;

• As empresas têm uma oportunidade significativa de melhorar a reputação do seu serviço

simplesmente dedicando uma maior percentagem do seu tempo a executar o serviço básico

que os seus cliente consideram estar a comprar.

As  expetativas  de  serviço  de um cliente  podem ser  categorizadas em cinco  dimensões globais:

fiabilidade, dimensão ligada ao resultado do processo (a capacidade de executar um serviço com

confiabilidade e precisão), a tangibilidade (a aparência das instalações, dos equipamentos destas,

pessoal e materiais de comunicação), a capacidade de resposta (do pessoal), a garantia de confiança

ou segurança (o conhecimento e cortesia do pessoal e a sua capacidade de transmitir confiança) e a

empatia, dimensões estas ligadas ao processo do serviço. Pese embora a fiabilidade seja a dimensão

mais importante na satisfação das expetativas dos clientes, as dimensões do processo do serviço

(especialmente  a  garantia  de  confiança  ou  segurança,  capacidade  de  resposta  (do  pessoal)  e

empatia) são mais importantes para exceder as expetativas do cliente. Assim, o processo do serviço

aparenta ser a melhor forma das empresas excederem as expetativas dos clientes.

Além disso, as expetativas dos clientes de um serviço têm dois níveis: desejável (nível de serviço que

o cliente espera receber) e adequado (nível de serviço que o cliente acha aceitável). Entre os níveis

adequado  e  desejável  há  uma  zona  de  tolerância.  Como os  clientes  vêm a  fiabilidade  como o

fundamental de um serviço, tendem a ter elevadas expetativas, pelo que a zona de tolerância para

esta  dimensão  é  mais  pequena,  e  os  níveis  adequado  e  desejado  mais  altos  (em  termos  de

expetativa). A oportunidade para as empresas excederem as expetativas dos clientes é maior nas

dimensões do processo do serviço do que na dimensão do resultado. Um fator que pode causar um

aumento  do  nível  desejado  de  serviço  é  a  experiência  do  cliente.  Nas  entrevistas  elaboradas,
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constatou-se  que  os  clientes  mais  experientes  tendiam  a  ter  expetativas  mais  elevadas.  Estas

expetativas também podem elevar-se devido a uma outra parte envolvida (por exemplo, o cliente do

cliente ou um superior). Uma influência no nível adequado de serviço é o número percecionado de

alternativas  a  esse  serviço  –  percecionando-se  alternativas  ao  serviço,  as  zonas  de  tolerância

diminuem. Para além disso, situações de emergência ou falha no serviço fazem aumentar o nível de

serviço adequado, diminuindo a zona de tolerância.

Conclui-se  também que muitos  clientes  pretendem relações contínuas  e  personalizadas  com os

mesmos representantes (das empresas), preferindo que sejam estes a iniciar contacto, em vez de

serem sempre os clientes a fazê-lo, estando muitas vezes desapontados. As relações com os clientes

são fulcrais para exceder as expetativas destes.

O artigo conclui-se com cinco sugestões para gerir as expetativas dos clientes e aumentar as suas

perceções  nesta  matéria.  São  elas  demonstrar  uma  atuação  justa  (fair  play),  ser  fidedigno  –

executando de forma correta o serviço pela primeira vez, dado que as expetativas dos clientes para

um serviço aumentam após o serviço não ser executado como prometido, gerir as promessas, não

sendo recomendada quer a subpromoção quer a sobrepromoção (em termos de promessas) de um

serviço, gerir as dimensões de um processo, sendo recomendada a fase de entrega para exceder as

expetativas  dos  clientes,  cuja  gestão  é  crítica  quando  ocorrem  falhas  no  serviço,  desenvolver

relações genuínas com o cliente, o que aumenta a sua zona de tolerância, sendo recordado que os

clientes estão menos inclinados a sentir que existe uma relação com a empresa se tiverem de ser

eles sempre a iniciar contacto e construir um conjunto de clientes através do serviço, o que ocorre

quando o nível sentido pelo cliente excede o desejado.

No artigo  Evaluation  of  Service  Encounters:  The  Effects  of  Phyical  Surroundings  and  Employee

Responses [11],  a  autora  apresenta  um modelo  para  a  compreensão  da  avaliação  do  contacto

presencial num serviço que sintetiza a satisfação do consumidor, o marketing de serviços e teorias de

atribuição. Uma parte do modelo é testada experimentalmente para avaliar os efeitos do ambiente

físico e das respostas dos funcionários (explicações e ofertas para compensar o cliente) sobre as

atribuições e satisfação num contexto de falha no serviço.

Para os consumidores, a avaliação de uma empresa de serviços geralmente depende da avaliação

do  contacto  presencial  num  serviço,  ou  seja,  do  período  de  tempo  em  que  o  cliente  interage

diretamente com a empresa e o serviço. O conhecimento dos fatores que influenciam as avaliações

dos clientes em encontros de serviços é, portanto, crítico.

Este artigo foca-se principalmente nas perceções dos clientes e nos efeitos do  marketing mix nos

contactos presenciais (individuais). O objetivo do artigo é melhorar a compreensão das avaliações

dos clientes em contactos presenciais num serviço, abordando as seguintes questões:

• Quais são os antecedentes e as consequências da insatisfação ou satisfação dos clientes

nos contactos presenciais num serviço?

• Como é que o marketing mix de serviços pode ser utilizado para influenciar positivamente a

satisfação do cliente em contactos presenciais num serviço?
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Para  abordar  estas  questões,  apresenta-se  no  artigo  um  modelo  de  avaliação  de  contactos

presenciais num serviço que sintetiza a satisfação do consumidor, marketing de serviços e teorias de

atribuição. Uma porção do modelo é testada experimentalmente para avaliar os efeitos do ambiente

físico ("atmospherics") e as respostas dos funcionários (explicações e ofertas para compensar) nas

atribuições e satisfação no contexto de um serviço.

O marketing mix é definido como as variáveis controláveis que uma organização pode coordenar para

satisfazer  o  seu  mercado-alvo.  Neste  artigo,  é  considerado  um  marketing  mix expandido  para

serviços que consiste nos quatro elementos tradicionais (produto, preço, distribuição, promoção ou

comunicação) e três novos,  evidências físicas (o ambiente físico e todas os sinais  tangíveis),  os

participantes (todos os atores (humanos) no contacto presencial num serviço, incluindo o pessoal da

empresa e outros clientes) e o processo (procedimentos, mecanismos e o fluxo de atividades). De

especial interesse neste artigo são dois dos novos elementos: evidências físicas e participantes.

A satisfação  no  contacto  presencial  num serviço  é  definida  no  paradigma  da  confrontação  das

expectativas -  os consumidores alcançam decisões de satisfação comparando o desempenho do

produto ou serviço com as expectativas anteriores sobre como esse desempenho seria ou deveria

ser.

O modelo de avaliação de contactos presenciais num serviço incorpora atribuições de consumidores

dentro do paradigma de satisfação. As atribuições são o que as pessoas julgam ser as causas por

detrás  do  seu  próprio  comportamento,  dos  comportamentos  dos  outros  ou  dos  eventos  que

observam. As avaliações de satisfação referem-se a transações individuais, enquanto as atitudes são

mais gerais.  A maioria  das causas podem ser  classificadas em três dimensões:  locus (“Quem é

responsável?”),  controlo  (“A parte  responsável  teve  controlo  sobre  a  causa?”)  e  estabilidade  (“É

provável que a causa se repita?”).

A autora propôs um modelo com várias partes.

A primeira parte do modelo sugere que a pré-atitude de um consumidor influenciará as expetativas

sobre o resultado de um determinado contacto presencial num serviço. A segunda parte sugere que a

reação imediata do cliente após o consumo depende da comparação das expetativas prévias ao

consumo e a experiência vivida durante esse consumo, resultando na confirmação das expetativas ou

na confrontação positiva  ou negativa quando as expetativas e o desempenho experienciado não

coincidem.

A próxima  parte  do  modelo  implica  que  as  atribuições  causais  para  a  confrontação  mediarão  a

satisfação do cliente; antes de um cliente determinar o seu nível de satisfação, irá primeiro determinar

as  causas  da  confrontação  e,  dependendo  da  natureza  destas,  o  seu  nível  de  insatisfação  ou

satisfação e os comportamentos subsequentes podem ser modificados.

A parte final do modelo mostra a satisfação do contacto presencial num serviço como uma entrada

numa construção mais geral, qualidade de serviço experienciada (ou atitude), que por sua vez leva a

comportamentos posteriores em relação à empresa de serviços.

Para  testar  parte  do  modelo,  realizou-se  uma  experiência  controlada  focado  nas  relações  entre

atribuições e satisfação e entre elementos selecionados do marketing mix de serviços e atribuições;
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como a dimensão locus da causalidade se manteve constante na experiência, todas as hipóteses são

relativas às dimensões do controlo e estabilidade das atribuições. Consideraram-se oito hipóteses:

• H1: em casos de falha no serviço, quando os clientes percebem que a empresa tem controlo

sobre a causa, eles estão mais insatisfeitos do que quando acreditam que a empresa não tem

controlo.

• H2: em casos de falha no serviço, quando os clientes percebem que a causa é estável (ou

seja, é provável que se repita), eles estão mais insatisfeitos do que quando acreditam que a

falha é um evento raro.

• H3: quando um empregado oferece uma explicação externa para a falha do serviço, o cliente

atribui menos controlo à empresa do que quando é fornecida uma explicação interna.

• H4: quando um empregado oferece uma explicação externa para a falha do serviço, o cliente

atribui menos controlo à empresa do que quando nenhuma explicação é fornecida.

• H5: as atribuições do cliente sobre o controlo da empresa são influenciadas pela existência

ou não de uma oferta para compensar a falha do serviço.

• H6: as atribuições do cliente sobre a estabilidade ou a provável recorrência da causa são

influenciadas pela existência ou não de uma oferta para compensar a falha do serviço.

• H7: Menos controlo é atribuído à empresa quando a falha do serviço ocorre num ambiente de

serviço organizado do que quando o mesmo evento ocorre num ambiente desorganizado.

• H8: as atribuições de estabilidade do cliente são menores (ou seja, a causa é menos provável

de se repetir) quando a falha do serviço ocorre num ambiente de serviço organizado do que

quando o mesmo evento ocorre num ambiente desorganizado.

Para testar estas hipóteses, indíviduos envolvidos na experiência responderam a várias medidas. Os

indivíduos eram 145 viajantes à espera do embarque em aviões num aeroporto internacional. Um

entrevistador apresentou-lhes uma história de viagem, a qual lhes foi pedido para lerem, descrevendo

uma situação de confrontação num serviço negativa. Aos indivíduos foi-lhes pedido que imaginassem

que eram o viajante na história. A história descreve um viajante que vai para uma agência de viagens

e solicita um bilhete de ida e volta para San Francisco com a tarifa mais barata possível. Mais tarde,

enquanto se encontra em San Francisco, o viajante conversa com um colega passageiro sobre suas

tarifas aéreas. Na conversa, o viajante percebe que ele ou ela não recebeu a tarifa mais barata. Ao

retornar de  San Francisco, o viajante volta ao agente de viagens e o agente fornece uma das três

explicações (interna, externa, nenhuma) pela falta de obtenção da tarifa mais barata, bem como uma

das duas possibilidades para compensar a problema (oferta, não oferta). A narrativa acima descrita

estava num folheto ilustrado que mostrava o incidente ocorrido na mesma agência de viagens sob

uma das  duas condições ambientais  (organizadas,  desorganizadas).  Depois  de ler  a  história,  os

indivíduos  responderam  medidas  de  confrontação,  atribuições,  atitudes,  satisfação  e  intenções

comportamentais.

Das oito hipóteses, cinco são confirmadas (H1, H2, H3, H4, H8), numa encontra-se uma interação

significativa  de  duas vias,  em vez  do efeito  principal  hipotético  (H5)  (a  presença  de uma oferta

(compensação)  e  qualquer  explicação  serve  para  reduzir  a  atribuição  do  controlo  ao  agente  de
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viagem; além disso, as atribuições do controlo aumentaram quando foi dada uma oferta sem qualquer

explicação),  e  para  duas  os  efeitos  não  são  estatisticamente  significativos  (H6,  H7).  Quando

combinados com resultados de pré-teste através de meta-análises, as duas últimas hipóteses (H6,H7)

também são confirmadas. Os resultados experimentais sugerem que, quando os clientes percebem

que a causa da falha do serviço está dentro do controlo da empresa e que provavelmente ocorrerá

novamente, eles ficam mais insatisfeitos do que quando as condições opostas acontecem (H1, H2).

As  variáveis  controláveis,  como  as  explicações  dos  funcionários  (H3,  H4),  oferta  de  uma

compensação (H5, H6) e a aparência do ambiente físico (H7, H8) podem influenciar a perceção dos

clientes sobre as causas da falha do serviço.

Uma implicação ao nível da gestão deste estudo é a necessidade de coordenação entre as diversas

áreas funcionais dentro de uma empresa de serviços. Normalmente, as decisões sobre funcionários e

o desenho da aparência física de um espaço (evidências físicas) não são feitas por profissionais de

marketing.  A inclusão dos novos elementos do  marketing mix de serviços (evidências físicas,  os

participantes e o processo) destaca essa sobreposição funcional e implica a necessidade de tomadas

de decisão na empresa coordenadas.

2.5 Discussão crítica

Aquando da entrevista com a Área de Estudos, Planeamento e Qualidade do IST (AEPQ) constatou-

se que esta já tinha desenvolvido questionários para aplicar aos serviços do IST, questionários de

avaliação da satisfação dos utentes dos serviços com atendimento ao público, baseados no modelo

SERVPERF (desenvolvido por Cronin e Taylor), testado na administração pública e em universidades

[5],  adaptado  ao  caso  do  IST.  Na  metodologia  considerada,  tinha-se  em  conta  a  qualidade

percecionada face à interação que o utente teve com o serviço, sendo a perceção do desempenho o

fator  determinante  para  aferir  a  satisfação.  Há  5  dimensões  de  análise:  a  (con)fiabilidade,  a

capacidade  de  resposta,  a  empatia,  a  tangibilidade  e  a  garantia/segurança.  Foram  aplicados

questionários a serviços do IST (não todos) em 2015, 2013 e 2012.

Nessa  entrevista  compreendeu-se  que não tinham sido  aplicados questionários posteriormente  a

2011 na secretaria do IST (Área de Graduação) por não haver uma base de sondagem (listagem dos

utentes desse serviço). Nesse sentido, seria interessante haver um sistema que registasse os utentes

que frequentavam um serviço para obter  uma base de sondagem. Esse é um dos requisitos da

versão  atualizada  do  sistema  de  senhas  desenvolvida,  tendo-se  que  o  sistema  de  feedback

desenvolvido  também  armazena  essa  informação.  Dessa  forma,  após  o  sistema  FEBK  estar

completamente desenvolvido e funcional  no que se refere à sua comunicação com a plataforma

online para a gestão académica e administrativa do IST, o fénix, para que se possam registar os

emails dos utentes que frequentaram um dado serviço, a realização de questionários que avaliem a

satisfação geral com um serviço pode ser feita pela AEPQ que já tem uma metodologia definida para

o  efeito,  pelo  não  foram analisados  mais  artigos  acerca  da  medida  e  modelos  da  qualidade  e

satisfação de um serviço. No sistema desenvolvido, por não haver a integração com o sistema fénix

ao nível dos emails dos utentes, apenas são registados os istids dos utentes dos serviços.
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Por outro lado, para o coordenador de um serviço é vantajoso medir a satisfação imediata (satisfação

imediata que é também uma satisfação da última interação, a que alude o artigo já analisado de

Jones e Suh [1]); julgou-se então ser mais flexível permitir o sistema desenvolvido ao coordenador de

serviço definir as questões de forma geral, havendo também questões automáticas sobre cada ação

que ocorreu na interação que serviu de base ao questionário. As respostas são sobre a forma de

emoticons,  tal  como acontece  no IMTT,  para  tornar  o  questionário  mais  apelativo e  intuitivo.  Os

emoticons estão numa escala com 5 níveis, dado que 4 não são suficientes [9]. Teve-se o cuidado de

tentar criar um questionário intuitivo, e de fácil e rápido preenchimento.

20



3. FEBK – Sistema de Feedback

3.1 Requisitos

Previamente à definição dos requisitos do sistema a desenvolver, e após o estudo da situação da

secretaria do IST em setembro de 2017, pensou-se em aprimorar o SIGA para que tivesse algumas

valências consideradas apropriadas: permitir tirar senhas digitais e avaliar o serviço prestado. Como

já foi referido anteriormente, atualmente, em outubro de 2018, já existe a possibilidade de se pedirem

senhas digitais,  utilizando a aplicação do IST para o  efeito.  Tal  melhoramento não foi  objeto  de

desenvolvimento nesta dissertação.  Com o objectivo de se avaliar o impacto e a atratividade das

melhorias propostas aos utentes da secretaria, desenvolveu-se o questionário presente no anexo A

acerca do sistema de senhas e da avaliação do serviço prestado, o qual foi preenchido por um grupo

de alunos do IST. As principais conclusões desse questionário é que a grande maioria dos alunos

gostaria de poder retirar uma senha digital na secretaria do IST através da Internet e avaliar o serviço

aí prestado, sendo que, das várias opções apresentadas para o fazer no questionário, aquela que

teve maior gosto positivo, para ambos os casos, foi a da aplicação do IST. No caso da avaliação do

serviço prestado na secretaria do IST, a segunda opção escolhida foi a de de poder avaliar o serviço

prestado presencialmente através de um dispositivo com botões, com uma escala qualitativa.

A  possibilidade  de  se  retirar  uma  senha  digital  acabou  por  ser  desenvolvida  enquanto  se

implementava  o  trabalho  desenvolvido  nesta  dissertação,  não  tendo  esse  melhoramento

(possibilidade de se retirar uma senha digital) sido objeto de desenvolvimento nesta dissertação.

Em relação à avaliação do serviço prestado, como nem todas as pessoas que usam a secretaria do

IST usam a aplicação do IST, e a administração e desenvolvimento dessa aplicação está fora do

âmbito desta dissertação, optou-se por desenvolver um sistema independente da aplicação do IST.

Mais tarde percebeu-se que seria mais interessante o sistema ser independente do próprio sistema

SIGA, para que fosse integrável com outros eventuais sistemas de atendimento de outros serviços

que viessam a ser utilizados e onde fosse relevante medir a satisfação dos utentes.

Além deste  questionário  aos  utentes  da  secretaria  do IST,  realizaram-se  entrevistas  na  Área  de

Graduação – Secretaria do IST, pólo da Alameda, e outra na AEPQ, Área de Estudos, Planeamento e

Qualidade. Mais tarde, realizaram-se entrevistas novamente na Área de Graduação e no Núcleo de

Suporte ao Utilizador (NSU) dos Serviços de Informática (SI) para compreender melhor  quais as

estatísticas em concreto que eram pretendidas.

Inicialmente,  aquando  das  duas  primeiras  entrevistas,  pensou-se  em  desenvolver  um  sistema,

eventualmente sob a forma de melhoramentos ao sistema SIGA, com as seguintes características,

entre outros eventuais requisitos:

• o registo da identificação do funcionário (caraterística 1);

• o registo da identificação do utente (caraterística 2);

• o armazenamento de informação relevante sobre a interação (caraterística 3);

• a produção de um pequeno inquérito a ser repondido pelo utente (caraterística 4);
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• a  criação  de  uma  dashboard para  avaliação  do  funcionamento  dos  serviços  onde  este

sistema estivesse presente (caraterística 5).

3.1.1 Entrevistas na secretaria do IST – Área de Graduação

Começou-se a primeira entrevista neste  estabelecimento por  tentar  saber se os requisitos acima

apresentados  eram  relevantes  para  este  serviço.  Em  relação  à  característica  1,  o  registo  da

identificação do funcionário, foi referido que o sistema atual já faz o registo, sendo relevante saber

informações como o funcionário, hora e tipo de senha. Em relação à característica 2, o registo da

identificação do utente, foi referido que pode ser útil. Em relação à característica 3, o armazenamento

de  informação  relevante  sobre  a  interação,  foi  referido  que  é  relevante,  não  sendo  atualmente

mostrada essas informações (data/hora, tipo de senha, etc.) numa interface, sendo que para se terem

relatórios ou indicadores ou para se fazerem estudos de picos tem que se pedir essa informação à

DSI4 [Direção  de  Serviços  de  Informática,  atual  Serviços  de  Informática,  que  têm como missão

fornecer serviços de TIC avançados e inovadores,  que permitam o acesso ubíquo e a utilização

transparente de todos os serviços do IST, bem como a desmaterialização de processos académicos e

administrativos].Nesse sentido, foi referido que seria relevante e útil a característica 5 do sistema, a

criação  de  uma  dashboard para  avaliação  do  funcionamento  dos  serviços  onde  este  sistema

estivesse  presente.  Em  relação  à  forma  de  avaliação  do  serviço  prestado,  a  que  se  refere  a

característica 4 (produção de um pequeno inquérito a ser repondido pelo utente), foi referido que a

avaliação do serviço prestado deveria ser feita através de um  kiosk ou de uma aplicação móvel,

sendo a avaliação feita através de um sistema qualitativo e gráfico em vez de um questionário.

Em relação a outras características que não foram referidas e que seriam relevantes para um sistema

deste tipo, foi mencionado pedir uma senha digital, através da aplicação móvel do IST ou da página

da  Área  de  Graduação,  conseguindo-se  acompanhar  na  aplicação  a  chamada  das  senhas  e  a

disponibilidade das mesmas. Pretendia-se ter acessível no backend relatórios, que permitissem ver

picos e, internamento, estatísticas relativas aos colaboradores.

Foi mencionado que atualmente a única forma de avaliar o serviço prestado na secretaria do IST é o

SugerIST. Foi perguntado se seria interessante que existissem dispositivos como os da  Figura 10

para avaliarem o serviço prestado:

4 https://si.tecnico.ulisboa.pt/  
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Figura 10: Dispositivo com escala qualitativa que permite a avaliação do serviço prestado

Foi  mencionado  que  seria  interesante,  mas  que  a  pessoa  que  faz  a  avaliação  pode  sentir-se

constrangida, pelo que seria interessante que houvesse um espaço para a avaliação, ou fazê-la num

popup na aplicação móvel. 

Em relação aos inquéritos, foi mencionado que as questões que fariam sentido ser perguntadas nos

inquéritos seriam 3, se o pedido foi resolvido, se as questões colocadas foram esclarecidas e se o

tempo de espera foi ajustado. O meio mais eficaz para se colocar as questões seria a aplicação

[móvel]. 

Em relação à frequência da avaliação do serviço prestado [aplicação de questionários] em função do

número de senhas atendidas, sempre é exaustivo, propondo-se que seja aleatoriamente, diariamente,

de 5 em 5 ou 10 em 10 senhas, pelos vários tipos de senha.

Em relação ao atual sistema de senhas, aprecia-se o mesmo, podendo ter melhoramentos, tais como

o pedido e acompanhamento da chamada das senhas sem ter que se estar fisicamente no local, e no

backoffice produzir relatórios ou ter uma dashboard. Em suma, e antes de se elaborarem inquéritos o

sistema  deveria  estar  mais  versátil,  permitindo  pedir  senhas  digitais  e  o  acompanhamento  da

chamada da senha (número, tempo de espera); no backoffice, produzir relatórios sem a necessidade

da  DSI  e  ter  uma  dashboard.  Posteriormente,  efectuar  inquéritos  de  qualidade,  tendo  em

consideração  a  frequência  da  avaliação  do  serviço  prestado  referida  anteriormente.  O  trabalho

desenvolvido deve ser bilingue. 
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Realizou-se  outra  entrevista,  com  o  objetivo  de  compreender  melhor  quais  as  estatísticas

pretendidas. Ao nível do sistema de senhas, eram pretendidas estatísticas por fila e por data, com

filtros com data de início e fim, com  dashboards com vista por colaborador com estatísticas por

senhas totais e atendidas, por fila ou tipo de senha e por ação. Ao nível das filas eram pretendidas

estatísticas duplas, lado a lado, para poder, por exemplo, comparar as estatísticas por fila na altura

das inscrições num dado ano com o ano passado. Também se pretendia saber quantas senhas eram

locais [máquina fixa na secretaria] ou por via da aplicação. Ao nível do sistema de  feedback, nos

inquéritos,  pretendia-se  que,  além das  perguntas  relativamente  às  ações  e  as  livres  [perguntas

definidas  pelo  coordenador  do  serviço],  que  houvesse  um  espaço  para  um  comentário  livre.

Pretendia-se saber a satisfação com as perguntas livres, sabendo, para cada questão, qual o grau de

satisfação,  pretendendo-se  poder  fazer  dropdown para  ler  os  comentários  livres  e  os  extremos

[comentários relativos a satisfação em questões onde foram dadas notas muito baixas ou muito altas].

Também se pretendia obter estatísticas por colaborador.

3.1.2 Entrevista na AEPQ – Área de Estudos, Planeamento e Qualidade

Começou-se a entrevista por tentar saber se os requisitos acima apresentados eram relevantes para

este serviço. Em relação às características referidas, a AEPQ só tem interesse na base de sondagem

do serviço, isto é, nos  emails dos utentes que visitaram um serviço durante um dado ano, tendo

interesse em apenas um email por utente [e não, por exemplo, 10 emails iguais do mesmo utente que

vistou  o  mesmo  serviço  10  vezes  num  ano],  para  que  posteriormente  lhe  seja  enviado  um

questionário  pela  AEPQ.  Em  relação  a  esses  questionários,  são  aplicados  online,  através  da

plataforma LimeSurvey, sendo o link correspondente enviado por email, tendo por base a metodologia

SERVPERF; é avaliada nesses questionários a satisfação num conjunto de  numa escala de 1 a 7. 

O  Núcleo  de  Graduação  –  Alameda  [atual  Área  de  Graduação]  foi  pela  última  vez  alvo  de

questionários pela AQAI em 2011, com 9 respostas de utentes, não tendo posteriormente sido alvo de

inquéritos  por  não  haver  uma  base  de  sondagem.  Nesse  sentido,  seria  interessante  haver  este

sistema para obter uma base de sondagem. 

Em relação a outras formas de avaliação do serviço prestado, existe o SUGERIST, estando também

previsto um sistema de avaliação de serviços com base em objetivos para esses serviços, baseados

nos objetivos estratégicos do IST, que está desenvolvido e ainda não completamente utilizado. 

Em relação ao envio de inquéritos, os mesmos são enviados por  email e respondidos através da

plataforma LimeSurvey, sendo os emails colocados na plataforma através de uma lista, num ficheiro

em formato  csv, gerando esse sistema automaticamente os  tokens. O sistema atual permite enviar

um elevado número de inquéritos e a sua resposta, permitindo também a exportação automática dos

resultados para diversos formatos.
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3.1.3 Entrevista no Núcleo de Suporte ao Utilizador (NSU) dos Serviços de Informática

(SI)

Na entrevista  foi  referido  que,  ao  nível  do  sistema  de  feedback,  além de  se  pretender  que  as

perguntas  livres  e  ações  fossem  relativas  a  um  serviço  [isto  é,  específicas  para  um  serviço],

pretendia-se  obter  estatísticas  por  role de  utente  [isto  é,  obter  estatísticas  por  aluno,  professor,

funcionário,  bolseiro,  etc.],  sendo assim possível  obter  estatísticas de  feedback por  role,  ação e

intervalo temporal. Ao nível do atendimento presencial, pretendia-se que as estatísticas estivessem

categorizadas por meio utilizado, isto é, estatísticas por filas, sendo assim possível obter a satisfação

por  fila.  Pretendia-se  poder  extrair  a  informação do sistema para  o  Excel,  onde  se queria  obter

informações [de satisfação],  para um período  temporal,  com o  role,  fila,  ação e colaborador.  As

estatísticas pretendidas eram por colaborador, por role e por filtro temporal.

3.1.4 Lista de requisitos

Com base  nas  entrevistas  e  inquérito  realizados,  e  tendo  em conta  o  tempo  disponível  para  o

desenvolvimento dos sistemas, obteve-se a seguinte lista de requisitos por sistema, apresentados

para os diferentes atores do sistema e para o sistema em si:

Sistema de Feedback:

• Sistema:

◦ RF1: Comunicação com um sistema informático de atendimento;

O sistema de  feedback desenvolvido deve ser passível de conseguir  comunicar com um sistema

informático de atendimento, isto é, receber informação associada a interações transmitida por esse

sistema, que está integrado num serviço, e informar o sistema de atendimento, se existir, de que

existe um questionário de satisfação relativo a uma dada interação que aconteceu no serviço onde

esse sistema se encontra.

◦ RF2:  Armazenamento  de  dados  transmitidos  pelos  serviços  associados  a  interações:

Nome do serviço, colaborador, utente, data, hora, duração da interação, número de ações

realizadas, nome da ação, estado de ação pedida, estado de ação resolvida;

• Utentes de um serviço:

◦ RF3: Disponibilização do histórico de interações ocorrido relativo a um dado serviço;

◦ RF4:  Apresentação  de  questionários  de  satisfação  para  responder  relativos  a  uma

interação;

• Funcionário da AEPQ:

◦ RF5: Obtenção uma base de sondagem dos utentes de um serviço num dado período de

tempo -  produção de uma lista com o email de todos os utentes que frequentaram um

serviço, e um email por utente, num dado período de tempo;

• Coordenador de um serviço:

◦ RF6:  Definição de questionários  de satisfação imediata  relativos ao serviço e da sua

frequência de aplicação;
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◦ RF7: Consulta de relatórios relativos à avaliação da qualidade do serviço prestado e sua

eficácia;

◦ RF8: Exportação dos dados dos relatórios produzidos.

Versão atualizada do sistema de senhas:

• Sistema:

◦ RS1: Registo do instante dos vários estados de uma senha durante uma interação, de tal

forma que seja possível saber o tempo de duração de uma interação.

• Colaborador do serviço:

◦ RS2: Identificação do utente em atendimento;

◦ RS3: Marcação de ações como pedidas e resolvidas, no decurso de uma interação;

◦ RS4: Aviso da existência de um questionário de satisfação do sistema de  feedback na

sequência de uma interação;

◦ RS5: Atendimento de senhas na tolerância;

• Coordenador de um serviço:

◦ RS6: Definição das ações possíveis numa interação.

3.2 Implementação

O sistema de senhas SIGA foi implementado originalmente em Python, na framework  Django, não

tendo essa configuração e opção sido alterada aquando de se desenvolverem melhoramentos a esse

sistema. Os melhoramentos foram feitos sobre o código  Python,  design,  CSS, HTML e  Javascript

original, alterado quando necessário.

Optou-se  igualmente  por  desenvolver  o  sistema  FEBK  em  Python,  na  framework  Django.

Reaproveitou-se, sempre que possível e aplicável, o design, CSS, HTML, Javascript e código Python

na framework Django do sistema SIGA no sistema de feedback FEBK desenvolvido.

Considera-se  neste  documento  a  versão  atualizada  do  SIGA  como  o  sistema  SIGA  com  os

melhoramentos que foram efetuados.

A autenticação  da comunicação  entre  os  dois  sistemas é  feita  usando um  token (é  enviado  no

cabeçalho do pedido HTTP de cada sistema que pretende comunicar com o outro um token no campo

Authorization,  da  forma  Authorization:  Bearer  token)  que  é  enviado  por  cada  sistema  e  que  o

autentica perante o outro.

A framework Django disponibiliza nativamente ferramentas para a gestão dos utilizadores do website,

sendo  utilizado  como  identificador  de  um  utilizador  o  seu  istid do  sistema  fénix,  ocorrendo  a

autenticação nos sistemas com base na autenticação no sistema fénix, com armazenamento pelos

sistemas  de  utilizadores  que  têm  acesso  a  funções  privilegiadas  –  coordenador  do  serviço,

colaboradores, etc.

3.2.1 Modelo de dados

Versão atualizada do sistema de senhas
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Na versão atualizada do sistema de senhas, o fluxo de atendimento foi alterado, e passou a haver

novos estados para uma senha: ATTENDED e NOT_ATTENDED (estado da senha após o utente não

comparecer quando a senha foi chamada). O novo fluxo de atendimento e estados associados, mais

detalhado na Secção 3.4.3, permite o registo do utente em atendimento, caso o mesmo não tenha

retirado uma senha autenticada, e atender senhas na tolerância. Este fluxo está integrado no módulo

central do SIGA, o qsystem. Foi também desenvolvido um outro ḿódulo, o qactions, que permite, no

novo fluxo de atendimento, registar os detalhes da interação. Este novo módulo foi desenvolvido com

a particularidade de ser destacável do resto do sistema SIGA, de tal forma que se, por algum motivo,

por exemplo, para diminuir o tempo de duração médio de atendimento durante períodos de pico, se

quiser que seja efetuado o atendimento sem registo dos detalhes de uma ação nem feedback, basta

comentar uma variável no código. Não é possível no entanto executar esta ação por serviço, ou seja,

ou é feita para todos os serviços ou nenhum serviço.

Na  Figura 11 é apresentado, em UML, o modelo de dados com as classes relevantes da versão

atualizada do sistema de senhas. 

No  módulo  qsystem,  na  classe  que  representa  um  serviço  de  tickets,  TicketService,  foram

adicionados os campos authtofeedback, onde se armazena um token necessário para o serviço do

sistema de senhas comunicar com o sistema de  feedback, e  authpersonal, onde se armazena um

token necessário para o sistema de  feedback comunicar com o sistema de senhas. Ao nível dos

tickets em si, tendo em conta os novos estados introduzidos, adicionaram-se os campos atttended_at,

para registar o momento de atendimento e first_called_at, para registar a primeira vez que a senha foi

chamada (dado que uma senha ou  ticket pode ser chamada , o utente não comparecer, passar a

estar na tolerância, e posteriormente ser novamente chamada). Para um ticket no estado SOLVED

(resolvido), o valor do intervalo temporal correpondente à diferença entre os tempos armazenados

nos campos solved_at e attended_at é o tempo de duração da interação. 

No módulo  qactions, foram criadas duas classes,  Actions, onde se armazenam as ações (com um

nome e referente a um serviço) inseridas no sistema pela coordenador do serviço e  TicketActions,

onde se associam ações de um serviço que ocorreram no decurso do atendimento de um ticket a

esse ticket, com a indicação se a ação foi pedida ou resolvida.
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Figura 11: Modelo de dados com as classes relevantes da versão atualizada do sistema de senhas

Esta definição de dados é necessária para que o sistema SIGA passe a registar dados relevantes da

interação no atendimento, parte dos quais serão transmitidos ao sistema FEBK.

Sistema de feedback
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No sistema FEBK, desenvolveu-se todo o sistema num único módulo, fisystem.

No sistema FEBK, conforma se mostra na Tabela 1, um serviço tem um administrador, um nome, em

português e em inglês, um campo, authpersonal, onde é armazenado um token necessário para que

o sistema de atendimento do serviço possa comunicar de forma autenticada com o de feedback, e

outro,  authtofeedback,  necessário  para  o  sistema  de  feedback comunicar  com esse  sistema  de

atendimento. Existem também um campo para um endpoint para onde o sistema FEBK pode enviar

mensagens para  o  sistema de  atendimento,  atualmente  sem uso,  um campo onde se  regista  a

frequência com que o coordenador do serviço deseja que sejam aplicados questionários de satisfação

consoante o número de interações nesse serviço, e um contador, decrescente com o número de

interações  recebidas  pelo  sistema  FEBK  desse  serviço,  em  que,  no  contexto  da  receção  da

informação de uma interação, ao se chegar a zero, origina a disponibilização de um questionário com

base na interação recebida, no endpoint de aplicação de questionários, voltando, após tomar o valor

de 0, a ter o valor definido pela frequência de aplicação de questionários por número de interações

recebidas definida para esse serviço. A informação relativa a um serviço tem de ser inserida pelo

administrador do sistema.

Tabela 1: Modelo de dados de um serviço no sistema FEBK

Há uma classe onde se registam os funcionários da AEPQ que têm acesso à lista de  emails dos

utentes de um dado serviço (Tabela 2), que têm de ser inseridos pelo administrador do sistema.

Tabela 2: Modelo de dados da classe para representar funcionários na AEPQ no sistema FEBK

Nas classes relativas aos colaboradores do sistema (Tabela 3), ações (Tabela 4), interações (Tabela

6), detalhes da interação (Tabela 7), e utilizadores de um serviço passíveis de lhes ser aplicado um

questionário  de  satisfação  de  um serviço  (Tabela  8),  os  objetos  correspondentes  são  criados  e

atualizados automaticamente pelo sistema FEBK aquando da receção dos dados respetivos numa

interação.
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Tabela 3: Modelo de dados da classe para representar colaboradores de um serviço no sistema

FEBK

O coordenador de serviço,  em  website próprio tem a funcionalidade de seleccionar quais são os

colaboradores,  ações  e  questões  livres  (questões  por  ele  criadas  para  estarem  presentes  no

questionário  de  satisfação  aplicado  aos  utentes,  independentemente  das  ações  realizadas  na

interação subjacente ao questionário) que deseja que sejam incluídos nas estatísticas gráficas. Para

esse efeito é registado nos objetos correspondentes o valor do booleano active presente nos modelos

de dados referentes às classes acima referidas. 

O coordenador do serviço tem também a hipótese de prever como é que irá aparecer o questionário

(em termos gráficos) ao utente. Para esse efeito, em menu próprio, pode escolher quais as ações

pedidas e resolvidas na interação fictícia que serve de base a esse questionário fictício. Pode também

escolher quais as perguntas livres criadas que irão estar presentes nos questionários aplicados aos

utentes.  Essas  escolhas  são  armazenadas,  respectivamente,  nos  booleanos  qexampleasked e

qexampleresolved, da classe Action e asked da classe Question.

Tabela 4: Modelo de dados da classe para representar ações de um serviço no sistema FEBK

Tabela 5: Modelo de dados da classe para representar questões livres de um serviço no sistema

FEBK

Numa  interação  (Tabela  6)  e  detalhes  a  ela  associados  (Tabela  7)  são  registados  o  serviço,

identificação  do  utente  e  do  colaborador,  duração,  data,  hora  e  ações  pedidas  e  resolvidas.  É

fornecido um campo para comentários, atualmente não utilizado.
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Tabela 6: Modelo de dados da classe para representar interações num serviço no sistema FEBK

Tabela 7: Modelo de dados da classe para representar detalhes de uma interação num serviço no

sistema FEBK

Após a comunicação pelo sistema de atendimento de um serviço da interação que um utente teve

com este serviço, caso essa interação seja considerada como estando associada a um questionário

pelo sistema de feedback porque o contador associado à aplicação de questionários atingiu o valor de

0, é criado um objeto integrado na classe ServiceUsers (Tabela 8), ou atualizado um já existente, com

informação  relativa  ao  utente  desse  serviço,  o  serviço,  se  existe  ou  não  um questionário  para

responder (após a resposta do questinário pelo utente este booleano toma o valor de Falso) e qual a

interação subjacente a esse questionário.

Tabela 8: Modelo de dados da classe para representar utilizadores passíveis de lhes ser aplicado um

questionário de satisfação de um serviço no sistema FEBK

Após a resposta ao questionário, é registado o grau de satisfação do inquirido com cada ação e com

a matéria em questão nas perguntas livres. Esse registo ocorre para as ações, com registo se foram

pedidas ou resolvidas) em objetos da classe ActionQuestionnaire (Tabela 9), para as questões livres

na classe QuestionQuestionnaire (Tabela 10) , sendo registado o número de questões sobre ações e

o número de questões livres do questionário na classe QuestionnaireQuestionnaire (Tabela 11). Por

questões de anonimato, não é registada a identificação do inquirido (utente de um serviço). Também
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não é registada a interação que foi tida como base para esse questionário, nem os seus detalhes

duração e hora. É registada a data em que ocorreu a interação (campo qdate).

Tabela 9: Modelo de dados da classe para representar as respostas num questionário à satisfação

com ações realizadas numa interação

Tabela 10: Modelo de dados da classe para representar as respostas num questionário realizado

após uma interação à satisfação relativamente a questões livres numa interação

Tabela 11: Modelo de dados da classe para representar um questionário relativamente ao número de

questões e ações presentes

Na Figura 12 encontra-se representado o modelo de dados com as classes relevantes do sistema de

feedback.
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Figura 12: Modelo de dados com as classes relevantes do sistema de feedback
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3.2.2 Endpoints disponibilizados

Para a disponibilização das funcionalidades já referidas, foram implementados diversos  endpoints;

Nos endpoints que não se operam de forma direta é o Javascript que os utiliza (utilizando AJAX, por

exemplo) ou os sistemas que os utilizam (quando o sistema de senhas ou de feedback comunicam

entre si, por exemplo). 

• Versão atualizada do SIGA, qactions:

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/settings/actions_management/,  permite ao coordenador

de serviço definir as ações possíveis de uma interação;

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/actions/,  disponibiliza,  publicamente,  as  ações  que

existem de um serviço;

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/actions/(?P<action_pk>[0-9]+)/,  disponibiliza,

publicamente, detalhes (chave primária e nome) de uma ação, identificada no link pela

sua chave primária, que existe num serviço;

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/add_actions/,

permite (não de forma direta) adicionar ações, como pedidas ou resolvidas, a uma senha

em atendimento numa fila;

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/assoc_action/,

menu  que  permite  associar  ações  a  uma  senha  em  atendimento  numa  fila,  pelo

colaborador do serviço.

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/send_feedback/,

permite ao colaborador do serviço enviar os detalhes de uma senha onde se finalizou o

atendimento numa fila ao sistema de feedback FEBK;

• Versão atualizada do SIGA, qsystem:

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/tolcall/(?

P<tolrelnum>\b[123]\b)/, permite chamar senhas na tolerância de uma fila;

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/close/,  permite

fechar  o  ticket  em  atendimento  numa  fila,  isto  é,  alterar  o  estado  da  senha  para

NOT_ATTENDED – o utilizador não compareceu quando a senha foi chamada (não de

forma direta);

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/attend/,  permite

atender uma senha numa fila (não de forma direta);

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/get_istid_info/(?

P<istid>\bist[0-9]{1,50}\b)/,  permite  obter  informação  associada  a  um  istid,  o  que  é

relevante no fluxo de atendimento para confirmar, por exemplo, se o istid introduzido é o

correcto.  A informação obtida  é  o  primero  e  último nome,  quando possível.  Como o

sistema não está integrado com o fénix para obter esta informação, a mesma é obtida

através  de  webscrapping da  página  pessoal  do  aluno  correspondente  ao  istid em

questão, podendo essa tentiva (de obtenção de informação) ser infrutífera (não de forma

direta);
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◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/get_attendee,

permite obter informação do utente associado a uma senha (não de forma direta);

◦ services/(?P<service_pk>[0-9]+)/queues/(?P<queue_pk>[0-9]+)/tickets/add_attendee/,

permite adicionar o istid do utente em atendimento (ou se é um utente externo ao IST),

registando-se assim o utente em atendimento (não de forma direta);

• FEBK, fisystem:

◦ Páginas de ínicio,  login e  logout; a página start reencaminha o utilizador para a página

service, que permite a escolha de um serviço por um utilizador, exceto no caso de se

tratar  do  administrador  do  sistema  FEBK,  que  é  reecaminhado  para  o  endpoint  de

administração:

▪ login/;

▪ start/;

▪ service/;

▪ logout/;

◦ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/interactions/, permite obter o histórico de interações que

ocorreram com um dado serviço; associado a este  endpoint,  existe outro que permite

obter os detalhes de uma interação em específico:

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/interactions/(?P<interaction_pk>[0-9]+)/;

◦ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/statistics/, menu que permite ao coordenador do serviço

selecionar qual o intervalo temporal desejado para posteriormente consultar estatísticas

relativas  a  essse  mesmo  intervalo;  a  consulta  de  estatísticas,  criação  de  uma  vista

passível de ser impressa, fisicamente ou virtualmente para pdf, ou a sua exportação para

csv, ocorrem nos seguintes endpoints:

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/statistics/(?P<initialdate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/(?

P<finaldate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/statistics/(?P<initialdate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/(?

P<finaldate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/pdf/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/statistics/(?P<initialdate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/(?

P<finaldate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/csv/;

◦ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/,  menu  que  permite  ao  coordenador  de

serviço efetuar diversas configurações, já descritas no modelo de dados; a partir deste

endpoint há uma série de endpoints relacionados com estas configurações:

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/workers/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/workers/(?P<worker_pk>[0-9]+)/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/actions/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/actions/(?P<action_pk>[0-9]+)/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/questions/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/questions/add/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/questions/(?P<question_pk>[0-9]+)/;
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▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/questions/stat/(?P<question_pk>[0-

9]+)/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/frequency/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/configurations/frequency/change/

◦ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/emails/,  menu  que  foi  desenvolvido  com o  objetivo  de

permitir  ao  funcionário  da  AEPQ selecionar  qual  o  intervalo  temporal  desejado  para

posteriormente obter uma lista de emails dos utentes que frequentaram um serviço, com

um  email por  utente;  como  o  sistema  FEBK  não  está  integrado  com o  fénix  nesta

funcionalidade,  o  endpoint  atualmente  apenas permite  obter  a  lista  de utentes  sob a

forma  de  istid@tecnico.ulisboa.pt;  associado  a  este  endpoint,  e  para  se  permitir  a

exportação dos dados (em formato csv), disponibiliza-se o seguinte endpoint:

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/emails/csv/(?P<initialdate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/(?

P<finaldate>\d{4}-\d{2}-\d{2})/;

◦ Endpoints  associados  à  previsão  de  um  questionário,  em  termos  gráficos,  pelo

coordenador do serviço:

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/asked/(?P<action_pk>[0-9]+)/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/resolved/(?P<action_pk>[0-9]+)/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/questionnaire/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/questionnaire/check/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/questionnaire/questionnaire/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/preview/questionnaire/finish/;

◦ Endpoints associados à aplicação questionários aos utentes e resposta pelos mesmos:

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/questionnaire/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/questionnaire/check/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/questionnaire/questionnaire/;

▪ service/(?P<service_pk>[0-9]+)/questionnaire/finish/;

◦ receive_statistic/, permite receber estatísticas de serviços;

Existe também neste sistema (FEBK), fora do módulo fsystem, um endpoint para a administração do

mesmo,  onde  se  podem  registar  serviços  e  utilizadores  existentes  no  sistema  como  sendo

funcionários da AEPQ (Statistician).

3.2.3 Fluxo de dados num seguimento integrado – versão atualizada do sistema SIGA

No novo fluxo, aos  tickets estão associados, além da identificação do aluno e de um id relativo ao

colaborador  que  o  atendeu,  a  que  já  estão  associados,  o  tipo  de  interação  (por  exemplo,  na

secretaria, se é um pedido de requerimento livre, de melhoria de nota, etc.), um estado de pedido e

resolvido, que permite indicar se cada tipo de pedido foi ou não resolvido ou pedido (um dos casos é

obrigatório para a ação ser considerada como tendo ocorrido no decurso da interação), bem como um
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estado de presente, ao nível do ticket, que indica se o utilizador esteve presente na chamada, ou se

pediu uma senha, e não compareceu aquando da sua chamada.

Se os utentes do serviço tiverem retirado uma senha sem autenticação tem de ser o colaborador do

serviço a preencher a identificação do utilizador aquando do atendimento, funcionalidade disponível

no novo fluxo de atendimento.

Os colaboradores de serviço adicionam a identificação dos utentes não autenticados, atendem ou

fecham a  senha  (o  utente  apareceu  ou  não,  respetivamente,  após  a  chamada  de  uma  senha),

adicionam as ações pedidas pelo utente numa dada interação dentro das várias opções disponíveis

para um dado serviço,  as  quais  podem ser  de vários tipos  que foram previamente inseridas  no

sistema pelo coordenador do serviço (ex.: para a secretaria, pedido de melhoria de nota, pedido de

requerimento livre, etc.), podendo inserir mútiplas ações, e marcar essas ações como pedidas ou

resolvidas.

O coordenador de serviço define, na sua área de configuração, quais os diversos tipos de ações

disponíveis para o serviço que coordena.

Nos diagramas de estados seguintes (Figura 13 e Figura 14), as funções que se encontram entre os

estados e os seus argumentos são exemplificativas da informação necessária para se poder mudar

de estado (quais os parâmetros que são necessários ou alterados), não tendo as funções no código

Python do sistema desenvolvido necessariamente o mesmo nome ou parâmetros.

Fluxo no atual sistema SIGA do pedido de senhas

Figura 13: Diagrama de estados no atual sistema SIGA das senhas

Atualmente os utentes pedem a senha no kiosk, ou na aplicação, com autenticação,sendo ela criada

– estado de  CREATED da senha. Posteriormente, o colaborador pode chamar a senha (botão de

atender, a que corresponde no seu menu, graficamente, o símbolo de um altifalante) – passagem ao
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estado de CALLED da senha. A senha que foi atendida pode ser chamada novamente, podendo para

tal o colaborador utilizar o botão “Chamar novamente” , no seu menu. Esta funcionalidade não altera

o estado da senha mas é armazenado numa variável (call_count) o número de vezes que uma senha

foi  chamada.  O colaborador pode também fechar a senha,  sendo que nesse caso ela passa ao

estado de SOLVED. Finalmente, caso uma senha tenha sido criada, e posteriormente, nunca tenha

sido chamada, ou tenha sido chamada, mas nunca tenha sido fechada, aquando de se fazer reset às

filas de um serviço,  passa ao estado de SKIPPED. Na  Figura 13, entre os estados CREATED e

CALLED, o argumento  user corresponde ao colaborador que atendeu a senha. O argumento  istid

corresponde à identificação do aluno.

Novo fluxo na versão atualizada do sistema de senhas

Passam, no novo fluxo, a haverem os estados: CREATED, CALLED, NOT_ATTENDED, ATTENDED,

SOLVED e SKIPPED. O estado CREATED corresponde ao estado de uma senha criada, sendo as

senhas criadas no kiosk ou na aplicação, sendo nesse caso sempre autenticadas. Após uma senha

ser criada ela pode ser chamada pelo colaborador do serviço, a que corresponde a passagem da

senha ao estado CALLED. Depois de uma senha ser chamada, no menu do colaborador, ela pode ser

chamada  novamente  (a  que  não  corresponde  qualquer  alteração  do  estado,  sendo  no  entanto

armazenada na variável call_count o número de vezes que ela foi chamada), atendida, caso o utente

do serviço efetivamente seja atendido pelo colaborador, isto é, apresente-se na mesa onde está a

decorrer o atendimento após a chamada da senha, tendo-se nesse caso de introduzir a identificação

da pessoa (caso a senha não seja autenticada) – passagem ao estado ATTENDED, ou, caso o utente

do serviço não apareça, fechada, isto é, passa ao estado de NOT_ATTENDED. Qualquer uma das

últimas três senhas não atendidas que estejam no estado NOT_ATTENDED, em que a utente não

apareceu, pode ser atendida caso o utente apareça – passsagem do estado NOT_ATTENDED a

ATTENDED, devendo para esse efeito ser clicado o botão de atendimento dessa senha, numa fila.

Caso a senha seja atendida (estado ATTENDED), após a marcação como atendida, o colaborador

deve preencher dados relativamente ao tipo de interação (por  exemplo,  na secretaria,  se foi  um

pedido  de  melhoria  de  nota,  pedido  de  mudança  para  regime  de  tempo  parcial,  etc.),  podendo

selecionar múltiplas ações pedidas pelo utilizador, e, para cada ação marcada como pedida, dizer se

o pedido foi resolvido ou não. Só depois deste preenchimento passa a senha ao estado de SOLVED,

a  não  ser  que  o  módulo  qactions do  sistema SIGA não esteja  ativo,  situação  em que,  após  a

identificação da senha, caso se trate de uma senha não autenticada, ela passa automaticamente ao

estado de SOLVED. Caso o módulo qactions não esteja ativo, e a senha esteja autenticada (isto é,

identificada),  também se passa automaticamente ao estado de SOLVED após a marcação como

atendida. Todas as senhas que não estejam no estado de SOLVED ou SKIPPED passam ao estado

de SKIPPED caso seja feito  reset às filas do serviço. Na  Figura 14 apresenta-se o diagrama de

estados do novo fluxo das senhas, com uma condição entre os estados de CALLED e ATTENDED – é

necessário o argumento istid, já presente numa senha autenticada, mas não presente (ou presente

com o valor NULL) numa senha não autenticada para se passar ao estado de ATTENDED. Note-se,

mais uma vez, que user correponde no diagrama de estados à identificação do colaborador e istid à
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do aluno;  além disso,  entre  os estados ATTENDED e SOLVED, para se passar a este último,  é

necessário  ser  fornecido,  ao nível  do menu do operador  as  tarefas pedidas pelo  utilizador  e  as

realizadas -  situação  representada  no diagrama com os  argumentos  tasks[  ] e  solved_tasks  [  ],

respetivamente - a não ser que o módulo qactions deste sistema não esteja ativo.

Figura 14: Diagrama de estados na versão atualizada do sistema SIGA das senhas

Após a senha ser considerada SOLVED, e caso o módulo  qactions esteja activo, são enviados os

detalhes  da  interação  para  o  sistema  FEBK.  Neste  sistema  os  dados  são  armazenados,  e,

dependendo da frequência de aplicação dos questionários definida pelo coordenador do serviço, um

questionário  pode  ser  aplicado.  Os  resultados  do  questionário  são  armazenados,  mas  sem  se

armazenar a interação que deu origem ao questionário, ou a identificação do utente que respondeu.

3.2.4 Integração de um sistema de atendimento com o sistema FEBK

O sistema FEBK, integrável com o SIGA, está preparado para ser integrado com um qualquer sistema

de atendimento informatizado de um dado serviço. Para o efeito, o administrador do sistema FEBK

deve registar esse serviço no sistema, preenchendo num formulário no endpoint de administração o

nome do serviço, em português e inglês, identificando um utilizador do sistema como administrador, e

inserindo dois  tokens,  um,  authpersonal,  que será utilizado pelo sistema FEBK para autenticar  o
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serviço  de  atendimento,  e  outro,  authtofeedback,  que  será  utilizado  pelo  sistema FEBK para  se

autenticar  perante  o  sistema  de  atendimento  num  contexto  de  comunicação  entre  ambos.

Opcionalmente,  pode  definir  a  frequência  incial  da  aplicação  de  questionários  por  número  de

interações  e  o  valor  inicial  do  contador  associado  à  aplicação  de  questionários  (este  contador

decrescente, ao chegar a 0, associa a interação cuja informação foi recebida nesse momento com um

questionário para responder). Após o registo do serviço, o sistema FEBK está pronto para começar a

receber a informação associada a interações que ocorreram. O sistema de atendimento deve enviar,

a cada interação que ocorra  no serviço onde está  instalado,  informação sobre a  mesma para o

endpoint receive_statistic (por exemplo, para um URL base https://febk.tecnico.ulisboa.pt/, o endpoint

seria  https://febk.tecnico.ulisboa.pt/receive_statistic/),  com o método POST, autenticando-se com o

seu token authpersonal registado no sistema FEBK, aquando do registo do serviço (esta autenticação

corresponde a, no pedido HTTP, o cabeçalho ter presente o campo Authorization, e, neste campo, ter

o token de autenticação, isto é, ter a forma Authorization: Bearer authpersonal). A informação enviada

deve estar em formato json e ter a identificação do serviço com o nome, istid do colaborador, istid do

aluno, data, hora, duração da interação, número de ações pedidas ou resolvidas, e, para cada ação, o

seu nome, e se esta foi pedida e resolvida. Abaixo apresenta-se um exemplo desta informação no

formato correto, para um serviço denominado S1:

{

   "service":"S1",

   "worker":"ist175284",

   "user":"ist14028",

   "date":"2018-05-24",

   "time":"13:51:15.909379",

   "duration":"00:01:30.123456",

   "numactions":"2",

   "actions":{

      "1":{

         "name":"Requerimento Livre",

         "asked":"True",

         "resolved":"False"

      },

      "2":{

         "name":"Melhoria de nota",

         "asked":"True",

         "resolved":"True"

      }

   }

}
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O sistema FEBK regista os detalhes da interação, de acordo com o modelo de dados anteriormente

referido,  e  responde  ao  sistema  de  atendimento,  autenticando-se  com  o  token authtofeedback

registado aquando do registo do serviço no sistema FEBK, com a resposta  “ANSWERFEBK”, caso

haja um questionário de satisfação para ser respondido pelo utente na sequência dessa interação, ou

"NOANSWERFEBK", caso não haja.

3.3 Avaliação

Para  se  avaliar  o  trabalho  realizado,  realizou-se  uma  avaliação  para  tentar  perceber  quais  os

requisitos  que  foram cumpridos  e  uma  avaliação  pelo  coordenador  da  Área  de  Graduação  aos

sistemas desenvolvidos, através de um questionário com base em normas ISO presente num artigo

consultado  [12].  O questionário que serviu de base à avaliação pelo coordenador encontra-se no

anexo B deste documento. 

3.3.1 Avaliação do cumprimento dos requisitos

Nesta avaliação tentou-se perceber se os requisitos propostos foram cumpridos e qual o seu grau de

cumprimento,  para  ambos  os  sistemas.  Nesta  Secção  apresentam-se  também  a  forma  de

cumprimento desses requisitos, isto é, quando aplicável, os menus desenvolvidos que permitiam a

cada ator executar as ações a que aludem os requisitos propostos.

Sistema de Feedback:

• Sistema:

◦ RF1: Comunicação com um sistema informático de atendimento;

O  sistema  de  feedback desenvolvido  consegue  comunicar  plenamente  com  o  sistema  SIGA,

recebendo  os  detalhes  de  uma  interação  e  informando  se  existe  ou  não  um questionário  para

responder, de acordo com o descrito na Secção 3.4.4 deste documento. Considerou-se este requisito

cumprido. 

◦ RF2:  Armazenamento  de  dados  transmitidos  pelos  serviços  associados  a  interações:

Nome do serviço, colaborador, utente, data, hora, duração da interação, número de ações

realizadas, nome da ação, estado de ação pedida, estado de ação resolvida;

O sistema de  feedback armazena os dados referidos, de acordo com o modelo de dados definido,

presente na Secção 3.4.1 deste documento. Considerou-se este requisito cumprido. 

• Utentes de um serviço:

◦ RF3: Disponibilização do histórico de interações ocorrido relativo a um dado serviço;

Conforme ilustra a Figura 15, o histórico de interações é disponibilizado aos utilizadores utentes do

serviço.
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Figura 15: Menu do sistema FEBK de um utilizador utente, Secção Interações

Na Figura 16 mostra-se a vista do menu para uma interação específica.

Figura 16: Menu do sistema FEBK de um utilizador utente, Secção Interações, vista de uma interação

específica

É também disponibilizado ao utilizador um menu para escolher em qual serviço pretende obter o

histório de interações - Figura 17.
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Figura 17: Menu do sistema FEBK de um utilizador utente, Secção escolha do serviço

Este requisito foi considerado cumprido.

◦ RF4:  Apresentação  de  questionários  de  satisfação  para  responder  relativos  a  uma

interação;

Nas Figura 18 e Figura 19 apresentam-se os menus desenvolvidos para cumprir este requisito. Estes

menus, acessíveis num endpoint, não estão acessíveis diretamente na página do sistema FEBK pelos

utentes; só estão acessíveis diretamente a um colaborador do serviço; a ideia de uso deste endpoint

é que o colaborador autentica-se num tablet, disponibilizando assim o menu aos utentes, e os utentes

respondem ao questionário, num tablet no exterior do serviço, para que a presença do colaborador

não interfira nos resultados da avaliação. O  tablet deve estar  próximo do serviço,  integrado num

kiosk, e com os botões físicos desse tablet, que poderiam ser usados para se sair desse endpoint,

inacessíveis devido à estrutura do kiosk; a avaliação é dada clicando no ecrã, na área correspondente

aos emoticons, e posteriormente, no área do ecrã tátil correspondente ao botão digital presente no

questionário para se submetê-lo.

Figura 18: Menu do sistema FEBK para um preenchimento de um questionário

43



Figura 19: Exemplo de questionário a ser respondido no sistema FEBK

Este requisito foi considerado como cumprido.

• Funcionário da AEPQ:

◦ RF5: Obtenção uma base de sondagem dos utentes de um serviço num dado período de

tempo -  produção de uma lista com o email de todos os utentes que frequentaram um

serviço, e um email por utente, num dado período de tempo;

Nas  Figura 20 e  Figura 21 mostra-se o  menu que foi desenvolvido com o objetivo de permitir ao

funcionário da AEPQ selecionar qual o intervalo temporal desejado para posteriormente obter uma

lista de emails dos utentes que frequentaram um serviço, com um email por utente; como o sistema

FEBK não está integrado com o fénix nesta funcionalidade, o  endpoint atualmente apenas permite

obter a lista de utentes sob a forma de istid@tecnico.ulisboa.pt.

Figura 20: Menu do funcionário da AEPQ no sistema de feedback
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Figura 21: Exemplo de download da lista de utentes no sistema de feedback

Devido  a  esse  facto,  este  requisito  foi  considerado  como  parcialmente  cumprido,  dado  que  se

consegue obter uma base de sondagem, mas só se tem acesso aos istid dos utilizadores, e não aos

seus emails.

• Coordenador de um serviço:

◦ RF6:  Definição de questionários  de satisfação imediata  relativos ao serviço e da sua

frequência de aplicação;

O coordenador de serviço, nos menus desenvolvidos, tem a oportunidade de seleccionar quais são as

questões  livres  que  deseja  que  estejam  no  questionário  -  questões  por  ele  criadas  que  estão

presentes  no  questionário  de  satisfação  aplicado  aos  utentes,  independentemente  das  ações

efetuadas  na  interação  que  sirva  de  base  ao  questionário  -  ,  bem como qual  a  frequência  de

aplicação de questionários por número de interações do serviço, estando estas opção presentes no

menu de Configurações (Figura 22). Na Figura 23 apresenta-se o sub-menu onde podem ser criadas

perguntas livres e escolhido se se pretende que as mesmas integrem as estatísticas gráficas geradas

pelo sistema FEBK ou se se pretende que estas perguntas estejam presentes nos questionários

aplicados aos utentes.
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Figura 22: Menu de configurações do coordenador do serviço no sistema FEBK - Vista Inferior

Figura 23: Sub-menu das configurações que permite ao coordenador definir perguntas livres no

sistema FEBK

O coordenador do serviço tem também a hipótese de prever como é que irá aparecer o questionário

(em termos gráficos) ao utente (Figura 25), escolhendo quais as informações fictícias que servem de

base a esse questionário fictício - Figura 24.
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Figura 24: Escolha das ações fictícias que servem de base ao questionário a apresentar ao

coordenador no sistema FEBK

Figura 25: Previsão (gráfica) do questionário ao coordenador no sistema FEBK

Este requisito foi considerado como cumprido.

◦ RF7: Consulta de relatórios relativos à avaliação da qualidade do serviço prestado e sua

eficácia;

O coordenador de serviço, nos menus desenvolvidos tem a oportunidade de seleccionar quais são os

colaboradores,  ações e questões livres que deseja  que sejam incluídos nas estatísticas gráficas,

estando essas opções no menu de Configurações - Figura 22 e Figura 26.
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Figura 26: Menu de configurações do coordenador do serviço no sistema FEBK - Vista Superior

São geradas pelo sistema FEBK estatísticas numéricas (Figura 28) e gráficas (Figura 29), para um

dado intervalo temporal escolhido pelo coordenador do serviço - Figura 27.

Figura 27: Menu onde o coordenador de serviço pode escolher o intervalo temporal para a geração

de estatísticas, no sistema FEBK
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Figura 28: Exemplo de estatísticas numéricas geradas no sistema FEBK

Figura 29: Exemplo de parte das estatísticas gráficas geradas pelo sistema FEBK

Este requisito foi considerado como cumprido.

◦ RF8: Exportação dos dados dos relatórios produzidos.
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O sistema permite gerar uma janela adequada para impressão virtual do relatório para o formato pdf

(botão presente na  Figura 29) ou a exportação dos dados para o formato  csv, sendo ilustrado na

Figura 30 um exemplo de um ficheiro obtido com esta funcionalidade do sistema FEBK.

Figura 30: Exemplo de parte das estatísticas geradas pelo sistema FEBK em formato csv

Versão atualizada do sistema de senhas:

• Sistema:

◦ RS1: Registo do instante dos vários estados de uma senha durante uma interação, de tal

forma que seja possível saber o tempo de duração de uma interação.

O sistema permite esse registo, com base no novo modelo de dados presente na Secção 3.4.3 do

documento. O sistema transmite essa informação ao sistema FEBK, se o módulo qactions do sistema

estiver ativo.

Este requisito foi considerado como cumprido.

• Colaborador do serviço:

◦ RS2: Identificação do utente em atendimento;

No sistema desenvolvido, para o caso de senhas não autenticadas, isto é, senhas que não foram

obtidas pela aplicação para  smartphones do IST, no fluxo de atendimento é pedido ao colaborador

que introduza a identificação do utente em atendimento - Figura 31. Após o colaborador introduzir o

istid do utente, aparece um menu de confirmação (Figura 32), com a foto e o nome (não o nome

completo)  do utente  correpondente ao  istid introduzido,  para que o colaborador possa validar  os

dados introduzidos. No sistema desenvolvido, a informação obtida é o primero e último nome, quando

possível. Como o sistema não está integrado com o fénix para obter esta informação, a mesma é
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obtida através de  webscrapping da página pessoal do aluno correspondente ao  istid em questão,

podendo essa tentiva (de obtenção de informação) ser infrutífera.

Figura 31: Menu que permite ao colaborador identificar o utente em atendimento no sistema SIGA

Figura 32: Menu de conclusão da identificação do utente em atendimento no sistema SIGA

Como, mesmo que não seja possível obter o primeiro e o último nome, é possível identificar o utente

em atendimento, este requisito foi considerado como cumprido.

◦ RS3: Marcação de ações como pedidas e resolvidas, no decurso de uma interação;

Foi  desenvolvido  um menu que  permite  ao  colaborador  do  serviço  registar  os  detelhes  de  uma

interação – ações pedidas e resolvidas (Figura 33), presente no fluxo de atendimento caso o módulo

qactions do sistema SIGA, versão atualizada, esteja ativo.

51



Figura 33: Menu que permite ao colaborador inserir os detalhes da interação no sistema SIGA

Este requisito foi considerado como cumprido.

◦ RS4: Aviso da existência de um questionário de satisfação do sistema de  feedback na

sequência de uma interação;

No sistema desenvolvido, caso o módulo qactions esteja ativo no sistema de senhas, há comunicação

entre este sistema e o de feedback. Consoante o sistema de feedback determine que não existe ou

existe um questionário para responder, serão apresentados, na finalização do atendimento a uma

senha, os menus presentes na Figura 34 ou na Figura 35, respetivamente.

Figura 34: Menu de finalização do atendimento no sistema SIGA, no caso de não existir um

questionário de satisfação para responder
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Figura 35: Menu de finalização do atendimento no sistema SIGA, no caso de existir um questionário

de satisfação para responder

Este requisito foi considerado como cumprido.

◦ RS5: Atendimento de senhas na tolerância;

Conforme se ilustra na Figura 36, as senhas na tolerância encontram-se visíveis debaixo de cada fila,

podendo ser chamadas clicando no símbolo do altifalante ao lado de cada uma delas. Na Figura 37

mostra-se o atendimento de uma senha normal;  note-se o botão “Fechar senha”,  que é utilizado

quando o utente não compareceu aquando da chamada, criando-se assim uma senha na tolerância.

Figura 36: Exemplo de senhas passíveis de serem atendidas na tolerância no menu do colaborador

no sistema SIGA
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Figura 37: Menu de atendimento de uma senha no sistema SIGA

Este requisito foi considerado como cumprido.

• Coordenador de um serviço:

◦ RS6: Definição das ações possíveis numa interação.

No menu das Configurações, acessível ao coordenador do serviço, caso o módulo  qactions esteja

ativo no sistema de senhas, existe um sub-menu de “Gestão de Ações”, que permite criar, editar e

eliminar ações do serviço, conforme se ilustra na Figura 38.

Figura 38: Menu de gestão de ações do coordenador do serviço no sistema SIGA

Considerou-se este requisisto como cumprido.

Considerou-se que, globalmente, isto é, no geral, os requisitos foram cumpridos.
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3.3.2 Avaliação pelo coordenador da Área de Graduação

O questionário que serviu de base à avaliação pelo coordenador da Área de Graduação encontra-se

no anexo B deste documento. Neste questionário, adaptado de um questionário presente num artigo

acerca da avaliação da satisfação com uma aplicação móvel, com base em normas ISO [12], é feita

uma avaliação dos sistemas com base em normas ISO.

Neste questionário, excetuando-se as duas últimas perguntas, que eram de resposta aberta, todas as

perguntas  eram  de  resposta  fechada.  Foram  avaliados  os  dois  sistemas  como  um  produto  de

software,  ao  nível  da  funcionalidade,  confiabilidade,  usabilidade,  eficiência,  capacidade  de

manutenção  e  portabilidade.  Foram também avaliados  quanto  à  qualidade  no  uso,  ao  nível  da

eficácia, produtividade, segurança e satisfação, e ainda quanto ao conteúdo. 

O grau de satisfação no geral,  relativamente às melhorias no sistema de senhas (pergunta 54) é

“Satisfeito”  (quarto  nível  numa  escala  com  5),  e  em relação  ao  sistema  de  feedback é  “Muito

satisfeito” (quinto nível numa escala com 5). 

Relativamente às funcionalidades oferecidas, em nenhum dos sistemas houve alguma funcionalidade

que o  coordenador  considerou  que  não  fosse  utilizar  (opção  de  resposta  “Não  irei  utilizar”).  No

sistema de feedback, o coordenador ficou “Muito satisfeito” (quinto nível numa escala de satisfação

com 5) com todas as funcionalidades, e, no sistema de senhas, ficou “Satisfeito” (quarto nível de

satisfação),  exceto  com  as  funcionalidades  “Gestão  de  Ações”  e  “Aviso  de  questionário  para

preencher”, nas quais respondeu o grau de satisfação foi “Muito satisfeito”. 

Sistema de feedback

Na tabela 1 mostram-se os resultados da avaliação do sistema de feedback, por tipo de avaliação,

com o valor  médio do grau de concordância com as afirmações do questionário arredondado às

décimas  por  excesso  nos  casos  de  limiar  (0.5),  numa  escala  de  concordância  com  5  níveis,

apresentando-se na última linha a valor médio do grau de concordância em todas as afirmações do

questionário, relativamente a este sistema:

Tipo de questão Grau de concordância (valor médio) 
Produto de software 3.8
Funcionalidade 4.3
Confiabilidade 3.5
Usabilidade 3.7
Eficiência 5
Capacidade de manutenção 3
Portabilidade 4
Qualidade no uso 4.3
Eficácia 5
Produtividade 4
Segurança 4
Satisfação 4
Conteúdo 4.2

Valor médio, arredondado às décimas: 4.0

Tabela 12: Avaliação pelo coordenador do sistema de feedback
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Os  resultados  são  satisfatórios,  não  havendo  discordância  (grau  de  concordância  1  ou  2)  em

nenhuma das afirmações no questionário. 

Na pergunta  de resposta aberta,  relativa  a  melhorias  a  este  sistema,  foi  referido que o sistema

deveria ser bilingue ou em inglês, que deveria estar integrado com o portal de ajuda do IST e que

deveriam ser integrados os colaboradores nos testes, com grupos de  beta test. Além disso, sendo

esta uma proposta de melhoria para os dois sistemas, feedback e senhas, dado que envolve ambos,

deveria ser possível, mantendo-se a configuração da frequência de aplicação dos questionários no

sistema de feedback, dar a possibilidade ao operador do sistema de senhas de forçar a apresentação

de um questionário a um utente.

Como já foi referido, no geral o coordenador ficou “Muito satisfeito” com este sistema.

Sistema de senhas

Na tabela 2 mostram-se os resultados da avaliação do sistema de senhas , por tipo de avaliação, com

o valor médio do grau de concordância com as afirmações do questionário arredondado às décimas

por excesso nos casos de limiar (0.5), numa escala de concordância com 5 níveis, apresentando-se

na última linha a valor médio do grau de concordância em todas as afirmações do questionário,

relativamente a este sistema:

Tipo de questão Grau de concordância (valor médio) 
Produto de software 3.2
Funcionalidade 3.3
Confiabilidade 3
Usabilidade 3.3
Eficiência 4
Capacidade de manutenção 2
Portabilidade 4
Qualidade no uso 4
Eficácia 4
Produtividade 4
Segurança 4
Satisfação 4
Conteúdo 3.7

Valor médio, arredondado às décimas: 3.5

Tabela 13: Avaliação pelo coordenador do sistema de senhas

Os resultados para este sistema são satisfatórios, mas menos, relativamente ao sistema de feedback,

havendo discordância (grau de concordância 1 ou 2) em 3 das afirmações do questionário, questões

números 34 (relativamente à disponbilização de tutoriais por parte do sistema), 37 (relativamente a

efeitos  inesperados  após  uma  atualização)  e  38  (relativamente  à  disponibilidade  para  testes

previamente a uma atualização). 

Na pergunta de resposta aberta, relativa a melhorias a este sistema, foi referido que, no sistema de

senhas, deveria ser possível configurar o número de senhas na tolerância, deveria ser possível ligar

temporalmente as ações pedidas às resolvidas e deveria ser possível ao operador do sistema de

senhas forçar a apresentação de um questionário a um utente. Além disso, as ações deveriam ser

bilingues  ou  em inglês.  O  sistema  atual  tem alguns  problemas:  os  dados  são  fornecidos  pelos
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Serviços de Informática (SI), por vezes é necessário avisar os SI de que o sistema está em baixo e

houve alguns problemas com atualizações, No sistema de senhas atual deveria ser possível gerir a

distribuição de senhas digitais de forma independente das presenciais, o sistema deveria impedir

tentativas de apagar filas com senhas já pedidas e dever-se-ia corrigir certas mensagens de erro para

mensagens mais explícitas; por exemplo, na impressão de senhas, em vez de o sistema dizer erro de

impressão,  quando  não  se  consegue  imprimir  senhas,  dizer  erro  de  rede,  se  o  problema  for

especificamente da rede e não da impressora em si. Deveriam ser feitos beta tests.

Como já  foi  referido,  no  geral  o  coordenador  ficou  “Satisfeito”  com as  melhorias  ao  sistema de

senhas.
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4. Conclusões

O  trabalho  desenvolvido,  que  permite  aos  diversos  atores  dos  sistemas  o  acesso  a  novas

funcionalidades relevantes, onde se destacam a possibilidade de se poder medir a eficácia de uma

interação,  em termos  de  ações  pedidas,  resolvidas  e  duração  da  interação,  e  avaliar  o  serviço

prestado, através de um inquérito, cumpriu, no geral, com os requisitos propostos.

Ao nível do sistema de senhas, conseguiu-se melhorar o fluxo de atendimento dos serviços, com

registo da identificação do utente em atendimento,  tempo de duração da interação,  momento de

primeira chamada de uma senha e possibilidade de atendimento de senhas na tolerância.

Ao nível do sistema de  feedback, permitiu-se avaliar a eficácia dum serviço e satisfação dos seus

utentes, com um sistema aberto a questões, na parte do inquérito de questões livres, que podem ser

introduzidas pelo coordenador do serviço, e desenvolver um sistema que fosse integrável com um

sistema de atendimento  informatizado,  sendo também,  portanto,  aberto  a  diferentes  sistemas de

atendimento.

Estes sistemas, a serem postos em produção imediata, fornecerão muita informação útil à gestão dos

serviços:  produção  de  estatísticas  de  avaliação  do  serviço  prestado,  produção  de  estatísticas

relacionadas com a eficácia do mesmo e identificação de todos os utentes atendidos, o que fornece

uma base de sondagem, com os istids dos utentes atendidos. Caso não sejam postos em produção, o

trabalho desenvolvido é um guia, ao nível dos requisitos e inquéritos, para o desenvolvimento de um

sistema de avaliação da satisfação dos utentes com um dado serviço.

Para trabalho futuro, é necessário aprimorar os sistemas desenvolvidos para que sejam totalmente

bilingues,  explorar  se faz sentido e como é que se pode fazer o seguimento temporal  de ações

pedidas e resolvidas no decurso de várias interações e, num plano mais imediato, fazer a integração

do sistema com o fénix, no sentido de permitir à AEPQ obter a lista com os emails dos utentes de um

serviço e ao operador do sistema SIGA, inserindo para o efeito o número de identidficação do utente

em atendimento, o istid, obter o nome (não necessita de ser completo) do utente em atendimento. 
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Anexo A)  Questionário  acerca  da  melhoria  do  sistema  de  senhas  e

avaliação do serviço prestado na secretaria do IST

Previamente à definição dos requisitos do sistema a desenvolver, e após o estudo da situação da

secretaria do IST em setembro de 2017, pensou-se em aprimorar o SIGA para que tivesse algumas

valências consideradas apropriadas: permitir tirar senhas digitais e avaliar o serviço prestado. Com o

objectivo de se avaliar o impacto e a atratividade das melhorias propostas aos utentes da secretaria,

desenvolveu-se o questionário abaixo apresentado acerca do sistema de senhas e da avaliação do

serviço prestado, o qual foi preenchido por um grupo de alunos do IST. O questionário foi aplicado

digitalmente utilizando a tecnologia da  Google Forms; neste questionário, todas as perguntas eram

obrigatórias, exceptuando as de resposta aberta.

Abaixo de cada questão e das respetivas opções encontra-se o número de respostas para cada

opção.  O  questionário  teve  100  respostas,  pelo  que  o  número  de  respostas  corresponde,

nominalmente, ao valor da percentagem destas, exceptuando-se o caso das perguntas de resposta

aberta.  Além  disso,  abaixo  de  cada  questão  apresenta-se  também  um  texto  a  interpretar  os

resultados obtidos. As primeiras 6 perguntas do questionário estavam relacionadas com o uso da

secretaria, pelo que acabaram por não ser usadas nesta dissertação os resultados, por não incidirem

sobre melhorias ao sistema de senhas propriamente dito. Por esse motivo, não são apresentadas

para estas perguntas os resultados, sendo apresentadas apenas as perguntas. 

Questionário

Sou estudante de mestrado (Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores)

e estou a fazer o presente questionário que será integrado na minha dissertação - “Seguimento de

contactos presenciais para avaliação de satisfação de utentes” - , centrando-se o questionário no

funcionamento do sistema de senhas da secretaria do IST, na sua eventual melhoria e na melhor

forma de fazer a avaliação do serviço prestado na secretaria do IST.

Este questionário leva menos de 10 minutos a ser respondido, tendo 24 questões e 4 secções; as

respostas são anónimas, confidenciais, e usadas para fins académicos.

Este  questionário  destina-se a  ser  respondido exclusivamente por  alunos do IST,  que já  tenham

utilizado pelo menos uma vez a secretaria, devendo cada aluno responder unicamente uma vez ao

questionário.

Agradeço desde já a sua colaboração.

Nas  várias  perguntas,  por  favor  seleccione  a  opção  que  melhor  se  adequa  à  sua  resposta,

exceptuando nas perguntas de resposta aberta, onde poderá escrever a sua resposta.

Uso da secretaria [secção cujos resultados não foram alvo de análise]

Questão 1 – Com que frequência é que utiliza a secretaria do IST?

Questão 2 – Como classifica o tempo de espera na secretaria?

Questão 3 – Como classifica, no geral, a sua interação com o funcionário na secretaria?

Questão 4 – Como classifica, no geral, o atendimento na secretaria?
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Questão 5 – Como classifica, no geral, o seu último atendimento na secretaria?

Sistema de senhas

Questão 6 – Gostaria de poder retirar uma senha digital na secretaria do IST através da Internet?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 52

Gostaria muito 35

Gostaria pouco 3

Não gostaria nem muito nem pouco 6

Não gostaria 1

Não gostaria nada 0

Detestaria 3

Constata-se que a grande maioria dos alunos (90%) gostaria positivamente (“Gostaria muitíssimo”,

“Gostaria  muito”  e  “Gostaria  pouco”)  de poder retirar  uma senha digital  na secretaria  através da

Internet. Além disso, a maioria dos alunos (52%) “Gostaria muitíssimo” de o fazer.

Questão 7 – Gostaria de poder ter informação acerca do número de senha atual em atendimento na

secretaria, através da Internet?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 73

Gostaria muito 24

Gostaria pouco 0

Não gostaria nem muito nem pouco 2

Não gostaria 0

Não gostaria nada 0

Detestaria 1

Constata-se que a grande maioria dos alunos (97%) gostaria positivamente (“Gostaria muitíssimo”,

“Gostaria muito” e “Gostaria pouco”) de poder ter informação acerca do número de senha atual em

atendimento na secretaria através da Internet.  Além disso,  a maioria dos alunos (52%) “Gostaria

muitíssimo” de o fazer.

Questão 8 – Gostaria de poder ter informação acerca do tempo médio de espera na secretaria do IST,

através da Internet?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 56

Gostaria muito 31
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Número de respostas

Gostaria pouco 4

Não gostaria nem muito nem pouco 8

Não gostaria 0

Não gostaria nada 0

Detestaria 1

Constata-se que a grande maioria dos alunos (91%) gostaria positivamente (“Gostaria muitíssimo”,

“Gostaria muito” e “Gostaria pouco”) de poder saber essa informação através da Internet. Além disso,

a maioria dos alunos (56%) “Gostaria muitíssimo” de o fazer.

Questão 9 – Gostaria de obter as informações ou executar as operações anteriores (questões 6, 7 e

8) através de uma aplicação exclusiva para o efeito?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 25

Gostaria muito 26

Gostaria pouco 8

Não gostaria nem muito nem pouco 20

Não gostaria 11

Não gostaria nada 3

Detestaria 7

Em relação  à  forma de  obter  informações,  a  maioria  das  pessoas (59%)  gostaria  positivamente

(“Gostaria muitíssimo”, “Gostaria muito” e “Gostaria pouco”) de obter as informações ou executar as

opções anteriores através de uma aplicação exclusiva para o efeito.

Questão 10 – Gostaria de obter as informações ou executar as operações anteriores (questões 6, 7 e

8) através da aplicação do IST?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 49 

Gostaria muito 35

Gostaria pouco 5

Não gostaria nem muito nem pouco 4

Não gostaria 3

Não gostaria nada 2

Detestaria 2
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Em relação  à  forma de  obter  informações,  a  maioria  das  pessoas (89%)  gostaria  positivamente

(“Gostaria muitíssimo”, “Gostaria muito” e “Gostaria pouco”) de obter as informações ou executar as

opções anteriores através da aplicação do IST, sendo que quase metade (49%) gostaria muitíssimo. 

Questão 11 – Gostaria de obter as informações ou executar as operações anteriores (questões 6, 7 e

8) através do sistema fénix, na web?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 51

Gostaria muito 28

Gostaria pouco 9

Não gostaria nem muito nem pouco 10

Não gostaria 1

Não gostaria nada 0

Detestaria 1

Em relação  à  forma de  obter  informações,  a  maioria  das  pessoas (88%)  gostaria  positivamente

(“Gostaria muitíssimo”, “Gostaria muito” e “Gostaria pouco”) de obter as informações ou executar as

opções anteriores através do sistema fénix, na web. Esta pergunta, relativamente às duas anteriores,

é a única em que há uma opção de respostas com a maioria das respostas, sendo, neste caso, que a

maioria  dos alunos (51%) “Gostaria  muitíssimo” de obter  as informações ou executar  as opções

anteriores através do sistema fénix, na web.

Questão 12 – Gostaria de obter as informações ou executar as operações anteriores (questões 6, 7 e

8) através de outra(s) forma(s)?

Número de respostas

Sim 4

Não 96

A grande maioria dos alunos (96%) não gostaria de obter as informações ou executar as operações

anteriores de outras formas. Das várias opções acima apresentadas, aquela que teve maior gosto

positivo foi a da aplicação do IST, sendo a única das opções em que houve uma maioria expressa de

alunos que “Gostaria muitíssimo” dessa opção a opção de ser via web, através do sistema fénix.

Questão 12.b) – Se respondeu “Sim” à questão anterior, por favor indique qual (ou quais) as outras

formas:

Para esta  questão houve 2 respostas,  sendo numa referida que se gostava que houvesse mais

informação aos alunos sem ser por via da secretaria dado que esta obriga a longas esperas no início

 das aulas e noutra referido que a aplicação do IST é muito intrusiva relativamente às permissões que

pede.

Avaliação do serviço prestado
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Questão 13– Gostaria de poder avaliar o serviço prestado na secretaria do IST?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 24

Gostaria muito 28

Gostaria pouco 25

Não gostaria nem muito nem pouco 21

Não gostaria 1

Não gostaria nada 0

Detestaria 1

A grande maioria dos alunos (77%) gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na

secretaria da IST. 

Questão 14 – Gostaria  de poder avaliar  o serviço prestado na secretaria  do IST através de um

questionário numa aplicação exclusiva para os serviços da secretaria, após a ida à secretaria?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 10

Gostaria muito 18

Gostaria pouco 22

Não gostaria nem muito nem pouco 25

Não gostaria 11

Não gostaria nada 5

Detestaria 9

Metade dos alunos gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na secretaria do IST

através de um questionário numa aplicação exclusiva para os serviços da secretaria. 

Questão 15 –  Gostaria  de poder avaliar  o serviço prestado na secretaria  do IST através de um

questionário na aplicação do IST, após a ida à secretaria?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 23

Gostaria muito 24

Gostaria pouco 21
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Número de respostas

Não gostaria nem muito nem pouco 22

Não gostaria 4

Não gostaria nada 2

Detestaria 4

A maioria dos alunos (68%) gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na secretaria

do IST através de um questionário na aplicação do IST.

Questão 16 – Gostaria  de poder avaliar  o serviço prestado na secretaria  do IST através de um

questionário a preencher por email, após a ida à secretaria?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 15

Gostaria muito 9

Gostaria pouco 26

Não gostaria nem muito nem pouco 20

Não gostaria 13

Não gostaria nada 9

Detestaria 8

Metade dos alunos gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na secretaria do IST

através de um questionário a preencher por email. 

Questão  17–  Gostaria  de  poder  avaliar  o  serviço  prestado  na  secretaria  do  IST através  de  um

questionário numa máquina fixa na secretaria, após a ida à secretaria, de que é exemplo ilustrativo a

máquina apresentada na imagem abaixo?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 11

Gostaria muito 12
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Número de respostas

Gostaria pouco 12

Não gostaria nem muito nem pouco 28

Não gostaria 20

Não gostaria nada 9

Detestaria 8

Menos de metade dos alunos (35%) gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na

secretaria do IST através de um questionário numa máquina fixa na secretaria.

Questão 18 – Gostaria de poder avaliar o serviço prestado na secretaria do IST presencialmente, na

secretaria, através de um dispositivo com botões para avaliar o serviço prestado, com uma escala

qualitativa, de que é exemplo o dispositivo da imagem abaixo?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 10

Gostaria muito 30

Gostaria pouco 14

Não gostaria nem muito nem pouco 18

Não gostaria 10

Não gostaria nada 8

Detestaria 10

A maioria dos alunos (54%) gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na secretaria

do IST presencialmente, na secretaria, através de um dispositivo com botões para avaliar o serviço

prestado.
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Questão 19 – Gostaria de poder avaliar o serviço prestado na secretaria do IST através da resposta a

SMS, enviados com esse fim, após a ida à secretaria?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 5

Gostaria muito 8

Gostaria pouco 18

Não gostaria nem muito nem pouco  20

Não gostaria 17

Não gostaria nada 15

Detestaria 17

Menos de metade dos alunos (31%) gostaria positivamente de poder avaliar o serviço prestado na

secretaria do IST através da resposta a SMS.

Questão 20 – Gostaria de avaliar o serviço prestado de outra(s) forma(s)?

Número de respostas

Sim 6

Não 94

A grande maioria dos alunos (94%) não gostaria de avaliar o serviço prestado de outras formas. Das

várias opções acima apresentadas, aquela que teve maior gosto positivo por parte dos alunos foi a

opção  de  poder  avaliar  o  serviço  prestado  na  secretaria  do  IST através  de  um questionário  na

aplicação do IST, seguida da opção de de poder avaliar o serviço prestado na secretaria do IST

presencialmente, na secretaria, através de um dispositivo com botões para avaliar o serviço prestado,

com uma escala qualitativa.

Questão 20.b) – Se respondeu “Sim” à questão anterior, por favor indique qual (ou quais) as outras

formas:

houve 6 respostas para esta questão.  Uma refere que o SUGERIST já permite dar feedback do

atendimento na secretaria, referindo outra resposta também esta plataforma, além de referir que é

sempre possível pedir o livro de reclamações/elogios na secretaria. Outra resposta refere que a forma

de  avaliação  do  serviço  prestado  deve  ter  a  identificação  do  funcionário  em atendimento.  Três

respostas referem que a forma de avaliação do serviço prestado deve ser feita através do fénix,

especificando-se numa resposta que deve ser através de um inquérito quinzenal que leve no máximo

30 segundos e noutra como os actuais QUC5 [Qualidade das Unidades Curriculares do IST -  sistema

de garantia da qualidade das unidades curriculares do IST que tem como objectivo acompanhar o

5 http://quc.tecnico.ulisboa.pt/  
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funcionamento de cada Unidade Curricular, promovendo a melhoria contínua do processo de ensino,

aprendizagem e avaliação].

Forma de avaliação do serviço prestado

Questão 21 – Com que frequência é que gostaria de avaliar o serviço prestado?

Nesta questão os alunos tinham a opção de adicionar outras hipóteses.

Número de respostas

Todas as vezes que fosse à secretaria 60

Mais de metade das vezes que fosse à secretaria 9

Metade das vezes que fosse à secretaria 9

Menos de metade das vezes que fosse à secretaria 4

Cerca de 1/3 das vezes que fosse à secretaria 0

Sempre que fosse seleccionado aleatoriamente dentro das pessoas

que vão à secretaria para a avaliar
6

Nenhuma vez 9

“Inquérito quinzenal no fénix” (hipótese adicionada por um aluno) 1

“1 vez por semestre” (hipótese adicionada por um aluno) 1

“Sempre, em qualquer altura, da maneira mais expedita.” (hipótese 

adicionada por um aluno)
1

A maioria  dos  alunos  (60%) gostaria  de  avaliar  o  serviço  prestado  todas  as  vezes  que  fosse  à

secretaria.  Apenas 9% dos alunos gostariam de avaliar  “Nenhuma vez” (nunca avaliar)  o serviço

prestado na secretaria. Apenas 6% dos alunos gostaria de avaliar aleatoriamente o serviço prestado

na secretaria do IST.

Questão 22 – Gostaria de poder avaliar separadamente o serviço prestado, no geral, da interação

com o funcionário?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 27

Gostaria muito 27

Gostaria pouco 16

Não gostaria nem muito nem pouco 24

Não gostaria 3

Não gostaria nada 1
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Número de respostas

Detestaria 2

A maioria dos alunos (70%) gostaria positivamente de avaliar separadamente o serviço prestado, no

geral, da interacão com o funcionário.

Questão  23  –  Gostaria  de  passar  o  cartão  do  IST ou  de  Cidadão  numa máquina,  para  poder,

presencialmente, retirar uma senha na secretaria, com o objetivo de, posteriormente, avaliar o serviço

prestado?

Número de respostas

Gostaria muitíssimo 10

Gostaria muito  13

Gostaria pouco 5

Não gostaria nem muito nem pouco 31

Não gostaria 21

Não gostaria nada 9

Detestaria 11

Menos de metade dos alunos (28%) gostaria positivamente de passar o cartão do IST ou de Cidadão

numa máquina, para poder, presencialmente, retirar uma senha na secretaria, sendo que 41% não

gostaria positivamente (“Não gostaria”, “Não gostaria nada”, “Detestaria”) de o fazer.

Questão 24 – Na secretaria do IST, preferia que fosse chamado o número de senha ou o seu nome?

Número de respostas

O meu número de senha 91

O meu nome 6

Nenhuma das anteriores 3

A grande maioria dos alunos (91%) preferia que fosse chamado o seu número de senha ao seu

nome.
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Anexo B)  Questionário  de  avaliação  do  sistema  FEBK  aplicado  ao

coordenador da Área de Graduação

Introdução
O presente questionário visa avaliar, na sua ótica, enquanto utilizador, as melhorias introduzidas no
sistema de senhas (SIGA) e o sistema de feedback desenvolvido (FEBK), com especial foco neste
último.
Será feita uma breve demonstração do sistema FEBK, das melhorias introduzidas no SIGA e da
integração entre  os dois,  procurando-se demonstrar  um exemplo de interação de um serviço do
sistema SIGA com o sistema FEBK, usando-se o sistema SIGA também como prova de conceito para
as funcionalidades do sistema de feedback.
Este questionário foi  adaptado de um questionário presente no artigo Tavares,  G. N.;  Alturas,  B.;
Avaliação da satisfação com uma aplicação móvel,  com base em normas ISO, Egitania Sciencia,
2018.
Por favor responda ao questionário após a demonstração; pode testar funcionalidades de qualquer
um dos sistemas durante o questionário.

Perguntas de resposta fechada
1. Quais  as  funcionalidades  que  irá  utilizar  e  qual  o  grau  de  satisfação  relativamente  às

mesmas?

Funcionalidade:
Muito

insatisfeito
Insatisfeito

Nem satisfeito

nem instisfeito
Satisfeito

Muito

satisfeito

Não

irei

utilizar

Sistema de senhas

Senhas na tolerância

Fluxo de Atendimento

Gestão de Ações

Marcação  de  ações

como pedidas

Marcação  de  ações

como resolvidas

Aviso  de  questionário

para preencher

Sistema de   feedback  

Visualização  de

interações

Geração  de  estatísticas

gráficas

Geração  de  estatísticas

para .pdf

Geração  de  estatísticas

em .csv

Configurações de 

colaboradores
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Funcionalidade:
Muito

insatisfeito
Insatisfeito

Nem satisfeito

nem instisfeito
Satisfeito

Muito

satisfeito

Não

irei

utilizar

Configurações de Ações

Sistema de   feedback  

Configurações de 

perguntas livres

Configuração da 

frequência  dos 

questionários

Previsão de questionário

Escolha de serviço

Nota: Todas as perguntas entre a 2 e a 27, inclusivé, são exclusivamente sobre o sistema de
feedback.

Avaliação da qualidade do sistema de feedback como um produto de software:

Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

Funcionalidade

2. O sistema proporciona 

as funcionalidades 

adequadas aos objetivos

do utilizador.

1 2 3 4 5

3. O sistema proporciona 

os resultados com a 

precisão desejada.

1 2 3 4 5

4. O sistema protege a 

informação e os dados 

pessoais de outros 

utilizadores.

1 2 3 4 5

Confiabilidade

5. O  sistema  evita  o

fracasso da operação ao

ocorrer um erro.

1 2 3 4 5

6. O  sistema  é  capaz  de

restabelecer  o  nível  de

desempenho desejado e

recuperar  os  dados

1 2 3 4 5

72



Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

diretamente afetados, no

caso de uma falha.

Usabilidade

7. O  sistema  tem  a

capacidade de habilitar o

utilizador  a

compreender, como este

pode  ser  usada  em

determinadas tarefas.

1 2 3 4 5

8. O  sistema  disponibiliza

tutoriais  ou  outros

métodos  de

aprendizagem  sobre  o

mesmo.

1 2 3 4 5

9. O  sistema  é  atrativo

para o utilizador.
1 2 3 4 5

Eficiência

10. O  sistema  proporciona

tempos  de  resposta

adequados.

1 2 3 4 5

Capacidade de Manutenção

11. O  sistema  evita  efeitos

inesperados  após  a

realização  de  uma

atualização.

1 2 3 4 5

12. A  cada  atualização  do

sistema,  este  está

previamente  disponível

para testes.

1 2 3 4 5

Portabilidade

13. O  sistema  tem  a

capacidade  de  executar

as mesmas ações e

cumprir  os objetivos em

ambientes  diferentes

1 2 3 4 5
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Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

(aceder  ao  sistema  no

Chrome versus Firefox).

Avaliação do sistema de feedback quanto à qualidade no uso:

Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

Eficácia

14. O sistema permite aos 

utilizadores 

concretizarem os seus

objetivos com exatidão e

integridade.

1 2 3 4 5

Produtividade

15. O sistema responde às 

tarefas do utilizador no 

menor

tempo possível, ou seja, 

utilizando a correta 

quantidade de

recursos.

1 2 3 4 5

Segurança

16. O  sistem contém níveis

mínimos  de  segurança

para os

utilizadores  (acesso  por

login,  restrições  no

conteúdo, entre

outros).

1 2 3 4 5

Satisfação

17. O  sistema  satisfaz  os

utilizadores  durante  a

sua utilização.

1 2 3 4 5
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Avaliação do sistema de feedback quanto ao conteúdo:

Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

18. A informação 

apresentada é a real.
1 2 3 4 5

19. A informação fornecida 

contém o nível de 

profundidade

adequado para o 

contexto em questão.

1 2 3 4 5

20. A informação não 

apresenta contradições 

e é coerente

comparando com outras 

fontes (ex: SIGA).

1 2 3 4 5

21. Os utilizadores 

consideram a 

informação confiável.

1 2 3 4 5

22. A informação é 

devidamente atualizada.
1 2 3 4 5

23. A informação está 

acessível.
1 2 3 4 5

24. A informação é acessível

e interpretável pelos

utilizadores.

1 2 3 4 5

25. Os dados são 

devidamente 

processados e 

proporcionam os

níveis de desempenho 

esperados.

1 2 3 4 5

26. A informação é exata e 

discriminada.
1 2 3 4 5

27. A informação está 

disponível em diferentes 

idiomas.

1 2 3 4 5
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Nota: Todas as perguntas entre a 28 e a 53, inclusivé, são exclusivamente sobre o sistema de
senhas.

Avaliação da qualidade do sistema de senhas como um produto de software:

Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

Funcionalidade

28. O sistema proporciona 

as funcionalidades 

adequadas aos objetivos

do utilizador.

1 2 3 4 5

29. O sistema proporciona 

os resultados com a 

precisão desejada.

1 2 3 4 5

30. O sistema protege a 

informação e os dados 

pessoais de outros 

utilizadores.

1 2 3 4 5

Confiabilidade

31. O  sistema  evita  o

fracasso da operação ao

ocorrer um erro.

1 2 3 4 5

32. O  sistema  é  capaz  de

restabelecer  o  nível  de

desempenho desejado e

recuperar  os  dados

diretamente afetados, no

caso de uma falha.

1 2 3 4 5

Usabilidade

33. O  sistema  tem  a

capacidade de habilitar o

utilizador  a

compreender, como este

pode  ser  usada  em

determinadas tarefas.

1 2 3 4 5

34. O  sistema  disponibiliza

tutoriais  ou  outros

métodos  de

1 2 3 4 5
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Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

aprendizagem  sobre  o

mesmo.

35. O  sistema  é  atrativo

para o utilizador.
1 2 3 4 5

Eficiência

36. O  sistema  proporciona

tempos  de  resposta

adequados.

1 2 3 4 5

Capacidade de Manutenção

37. O  sistema  evita  efeitos

inesperados  após  a

realização  de  uma

atualização.

1 2 3 4 5

38. A  cada  atualização  do

sistema,  este  está

previamente  disponível

para testes.

1 2 3 4 5

Portabilidade

39. O  sistema  tem  a

capacidade  de  executar

as mesmas ações e

cumprir  os objetivos em

ambientes  diferentes

(aceder  ao  sistema  no

Chrome versus Firefox).

1 2 3 4 5
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Avaliação do sistema de senhas quanto à qualidade no uso:

Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

Eficácia

40. O sistema permite aos 

utilizadores 

concretizarem os seus

objetivos com exatidão e

integridade.

1 2 3 4 5

Produtividade

41. O sistema responde às 

tarefas do utilizador no 

menor

tempo possível, ou seja, 

utilizando a correta 

quantidade de

recursos.

1 2 3 4 5

Segurança

42. O  sistem contém níveis

mínimos  de  segurança

para os

utilizadores  (acesso  por

login,  restrições  no

conteúdo, entre

outros).

1 2 3 4 5

Satisfação

43. O  sistema  satisfaz  os

utilizadores  durante  a

sua utilização.

1 2 3 4 5

Avaliação do sistema de senhas quanto ao conteúdo:

Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

44. A informação 

apresentada é a real.
1 2 3 4 5

45. A informação fornecida 1 2 3 4 5
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Discordo

completamente
Discordo

Não

concordo

nem

discordo

Concordo
Concordo

completamente

contém o nível de 

profundidade

adequado para o 

contexto em questão.

46. A informação não 

apresenta contradições 

e é coerente

comparando com outras 

fontes (ex: FEBK).

1 2 3 4 5

47. Os utilizadores 

consideram a 

informação confiável.

1 2 3 4 5

48. A informação é 

devidamente atualizada.
1 2 3 4 5

49. A informação está 

acessível.
1 2 3 4 5

50. A informação é acessível

e interpretável pelos

utilizadores.

1 2 3 4 5

51. Os dados são 

devidamente 

processados e 

proporcionam os

níveis de desempenho 

esperados.

1 2 3 4 5

52. A informação é exata e 

discriminada.
1 2 3 4 5

53. A informação está 

disponível em diferentes 

idiomas.

1 2 3 4 5

54. Qual é o seu grau de satisfação relativamente às melhorias no sistema de senhas no geral?

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito nem instisfeito Satisfeito Muito satisfeito
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55. Qual é o seu grau de satisfação relativamente ao sistema de feedback no geral?

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito nem instisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Perguntas de resposta aberta
1. No  sistema  de  senhas  apresentado,  que  melhorias  considera  que  deveriam  ser

implementadas?

2. No  sistema  de  feedback  apresentado,  que  melhorias  considera  que  deveriam  ser
implementadas?

FIM

Obrigado pela sua colaboração.
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