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Resumo: 
 

A temática da pesquisa está relacionada à área da comunicação digital e visa a 
reflexão sobre a usabilidade e a acessibilidade em portais institucionais de conteúdo.  
Trata-se da segunda etapa da pesquisa de usabilidade e acessibilidade do Portal Eu Sou 
Famecos, iniciada em 2010 e finalizada em 2011. Ao longo de 2012, com base no 
levantamento realizado, foi desenvolvido o novo portal, lançado em janeiro de 2013. 
Dessa forma, pretende-se revisitar os conceitos abordados no começo da pesquisa e 
analisar a usabilidade e acessibilidade do portal Eu Sou Famecos após a reformulação. 

Partindo de um levantamento bibliográfico iniciado na primeira fase da pesquisa 
foi possível encontrar algumas definições que puderam nortear a pesquisa. Com base no 
levantamento bibliográfico foi realizado o planejamento da reestruturação dos 
conteúdos, desenvolvimento do layout do portal e todos os ajustes necessários para que 
a usabilidade e a acessibilidade estivessem de acordo com as normas vigentes. O 
lançamento ocorreu em janeiro de 2013, entretanto a migração dos conteúdos do portal 
antigo para o portal atual ainda não foi concluída. Este item também será explorado para 
que sejam apontados caminhos para que a migração total do conteúdo seja possível. 

A pesquisa está na fase de testes de usabilidade que vão desde testes 
automáticos, recomendações do W3C, análise do conteúdo até teste com usuários. Após 
a finalização dos testes os resultados serão analisados para que se possa verificar se as 
adaptações apontadas na pesquisa de 2011 foram realmente aplicadas e dessa forma 
poder definir os possíveis ajustes 
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