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Resumo da monografia apresentada à Coordenação de Curso de Engenharia de Produção como 

parte dos requisitos necessários para a graduação em Engenharia de Produção. 
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Novembro/2007 

 

Orientadora: Eduardo Breviglieri Pereira de Castro 

 

Curso: Engenharia de Produção 

 

 

Atualmente na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) não há uma rede de displays de 

informação que auxiliem os visitantes, alunos e professores da instituição a se localizarem no 

campus, por isso o presente trabalho apresenta um projeto de um modelo de display de 

informações que possa ser instalado em todas as regiões da UFJF, com a finalidade expressa 

de auxiliar as pessoas na sua auto-localização em relação aos principais edifícios e pontos de 

interesse no campus universitário. No projeto do display são considerados os fundamentos da 

Ergonomia, e desenvolvimento de projeto de produto para uma boa adequação do mesmo à 

diversidade de pessoas que representa o perfil dos usuários da UFJF. O estudo propõe o 

desenvolvimento de dois displays, um para ser instalado nos pontos de ônibus e outro em frente 

às unidades.  
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Abstract of the monograph presented to the Coordination of the Production Engineering Course 

as part of the necessary requirements for graduating in Production Engineering. 
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Currently at the Federal University of Juiz de Fora there is not a network of information displays 

aimed to help visitors, students and teachers of the institution locate themselves in the campus. 

This work presents a project of an information display to be installed in the UFJF area, with the 

express purpose of assisting people in its self-positioning in relation to the main buildings and 

points of interest in the campus. In the project of the display  ergonomics is considered. Also, in 

the development of the display the diversity of people that represents the profile of users of UFJF 

was considered. The study proposes the development of two displays, one to be installed at bus 

stops and another one at the entrance areas of the campus academic units. 
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Capítulo I – INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A Ergonomia é base para a concepção de um projeto que visa suprir a necessidade de 

um meio de comunicação alternativo disponível, para que as pessoas possam se orientar de 

uma forma confortável, com segurança e com eficácia no espaço físico determinado. Sabe-se 

que a Ergonomia visa adaptar o meio ambiente ao homem, levando em consideração as 

limitações humanas e suas necessidades no cotidiano. Assim sendo, é preciso considerar 

aspectos como: o homem (percepção visual), o meio ambiente e a informação. 

 A informação só é captada pelo receptor se for elaborada de maneira satisfatória, para 

tanto é preciso utilizar a Ergonomia de Concepção e Design. O design começa na fase de 

observação da necessidade e como essa deve ser desenvolvida, passando depois pela parte 

gráfica do projeto, como por exemplo, a interface. O que se deseja aqui é transformar as 

imagens em informações através de recursos visuais. 

 A visão é um dos meios pelo qual o homem consegue captar e perceber o que está 

acontecendo em sua volta. A forma, a cor e o tamanho da imagem são recebidas pelo olho 

humano e em seguida interpretadas. A importância da Ergonomia Visual entra no projeto de 

forma a assegurar a melhor maneira de apresentar as informações para que sejam entendidas, 

impedindo problemas como a fadiga visual. O proposto aqui é maximizar a transmissão da 

informação, evitando que as pessoas percam seu tempo “decifrando” o que seus olhos estão 

vendo.  O conjunto de fatores como: layout, cores, espaço, distância, profundidade, tamanho e 

forma devem ser agrupados e desenvolvidos de maneira harmoniosa para que juntos possam 

transmitir a mensagem ao receptor.  

 Para garantir que não haja erros na transferência de comunicação entre a interface 

gráfica e o observador e para que esta seja eficiente, o projeto leva em consideração a 

Ergonomia Informacional. Alguns fatores influenciam a visibilidade do observador e devem 

estudados e analisados como: iluminação, localização e o contraste do objeto. Outros fatores 

ligados ao homem e ao meio ambiente também devem ser ressaltados: o tempo disponível para 

olhar a imagem, o ângulo de visão, se o observador está parado ou em movimento, se for dia ou 

noite e se está chovendo ou não, além de outros fatores relativos ao tempo. Para a imagem ser 

entendida aos olhos do observador precisa estar legível e possuir uma leiturabilidade aceitável. 

Isto quer dizer que, as cores, o formato e tamanho da letra, a localização e os ícones precisam 

estar em perfeita sintonia para que juntos facilitem a transformação da imagem em informação 

aos olhos humanos.  

 O presente trabalho não trata apenas de criar uma interface, mas de idealizar e projetar 

um equipamento, organizando seus conteúdos de maneira a informar e interagir com o usuário, 

viabilizando a comunicação. 
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 Apesar de seu tamanho, percebe-se que a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

não possui hoje uma rede de displays de informação que auxiliem os visitantes, alunos e 

professores da instituição a se localizarem no campus universitário. O indivíduo que atualmente 

entra na área do campus a depender da orientação verbal dos vigilantes nas duas guaritas 

(entradas norte e sul) ou, já nas dependências das diversas unidades, da boa vontade de 

transeuntes, usuários habituais das mesmas. Esta comunicação se faz por meio de diálogos 

entre as pessoas e muitas vezes a informação não é correta. Com base nisto há uma 

necessidade de planejar um display que sirva de ajuda na localização de prédios e outros 

lugares dentro do Campus. Além disso, os usuários pedem informações sobre os itinerários dos 

ônibus, e em quais pontos ele passa dentro do campus. 

 Para a resolução do problema, este trabalho apresenta um display de informação que 

pode ser colocado em lugares estratégicos para auxiliar as pessoas no que diz respeito à 

localização dentro do Campus Universitário. Assim foram projetados dois tipos de displays: um 

para ser colocado em ponto de ônibus e o outro em frente às unidades. Os dois contêm um 

mapa tridimensional, com legenda em forma de símbolos (triângulos), contendo informações 

sobre a localização das Faculdades, dos Pórticos Sul e Norte, Centros e Institutos, Núcleo de 

Assessoria Treinamento e Estudos em Saúde (NATES), Biblioteca Central, Reitoria, Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), Logística, Farmácia Universitária, Coordenação de Assuntos e 

Registros Acadêmicos (CDARA), Restaurante Universitário (RU) e Centro Regional de Inovação 

e Transferência de Tecnologia (CRITT). O display direcionado aos pontos possui um mapa dos 

percursos das linhas 525, 535, 545 e 555 e foram usados retângulos e círculos para sua 

legenda. Os Itinerários de todos os ônibus que passam pela Universidade estão disponíveis 

neste display. Já o display destinado a ser instalado em frente às unidades, tem além do mapa 

tridimensional, o mapa do layout da unidade onde ele está inserido. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 O objetivo desse trabalho foi de projetar uma estrutura semi-pórtico seguindo um modelo 

existente e dois displays de informações que possam ser colocados em lugares estratégicos 

dentro do campus da UFJF, com o fim de auxiliar a localização de visitantes, alunos e 

professores. Isto diminuiria a dificuldade encontrada dentro da Universidade em relação à 

localização das diversas faculdades.  

 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

 Tendo em vista a ausência de display de informações disponíveis para que as pessoas 

possam se localizar na UFJF, e face às necessidades dos usuários do campus, este trabalho 

vem colaborar para suprir esta deficiência através de estudos adequados de ergonomia, e mais 

especificamente utilizando aspectos de design e desenvolvimento de projeto de produto. 
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1.4. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

O assunto em questão foi desenvolvido na área da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

cidade Juiz de Fora – MG. Nesta área, foi realizada uma pesquisa voltada para usuários do 

campus da UFJF e o projeto de display proposto é para utilização restrita nas áreas do referido 

campus universitário.  

 

1.5. METODOLOGIA 

 A metodologia começa com um estudo bibliográfico, para saber se existem artigos e 

livros publicados sobre o assunto a ser estudado. Os estudos estão centrados na Ergonomia, no 

Design e no desenvolvimento de projeto de produto como bases para o planejamento de um 

display de informações que possa ser visivelmente adequado. Com o mesmo objetivo, houve 

vastas pesquisas na Internet, com o intuito de procurar produtos similares já existentes e 

também para coleta de dados.  A definição das necessidades dos usuários foi feita através de 

observações, pesquisas e coletas de dados em lugares (Farmácia Universitária, a Central de 

Atendimento e o Centro de Informática na Biblioteca Central para a Comunidade) potencialmente 

grandes em relação ao fluxo de pessoas, a atividade que atua nas fases de definição de 

necessidades, concepção e desenvolvimento de projetos de produtos, visando sua adequação 

às necessidades do usuário e às possibilidades de produção. 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

  Este trabalho de conclusão de curso apresenta a seguinte estrutura: 

Capitulo I – Introdução: Neste primeiro capitulo estão as considerações iniciais que descrevem 

os aspectos da ergonomia para o projeto do display, assim como os pontos principais desse 

trabalho; os objetivo esclarecendo o porque desse trabalho, as justificativas decorrentes, as 

condições de contorno na qual este trabalho se restringe e a metodologia adotada para 

realização do mesmo. 

Capítulo II – A Ergonomia e o Projeto de Produto: Capítulo em que são apresentadas as 

referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho, com citações de diversos 

autores sobre os seguintes temas: Ergonomia, Ergonomia de Concepção e Design, Ergonomia 

Visual, Ergonomia Informacional e Desenvolvimento de Projeto e Produto. 

Capítulo III – O Display de Informações Visuais: Este capítulo apresenta as questões referidas 

ao desenvolvimento do projeto. Englobando temas como: descrição da UFJF, descrição dos 

usuários da UFJF, descrição das necessidades dos usuários, características do display 

projetado, conteúdo do display, dentre outros.  

Capítulo IV – Conclusão: Neste capítulo se encontram as considerações feitas pelo autor sobre o 

projeto do display desenvolvido e seu possível uso pelos usuários. 
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Capítulo II - A ERGONOMIA E O PROJETO DE PRODUTO 

 

2.1. ERGONOMIA 

 O termo Ergonomia é relativamente recente: criado e utilizado pela primeira vez pelo 

inglês Murrel, passa a ser adotado oficialmente em 1949, quando da criação da primeira 

sociedade de ergonomia, a Ergonomics Research Society, que congregava psicólogos, 

fisiologistas e engenheiros ingleses, interessados nos problemas da adaptação do trabalho ao 

homem (LAVILLE, 1977).  

 Segundo IIida (1990), a ergonomia é o "Estudo da adaptação do trabalho ao homem. O 

trabalho aqui tem uma acepção bastante ampla, abrangendo não apenas aquelas máquinas e 

equipamentos utilizados para transformar os materiais, mas também toda a situação em que 

ocorre o relacionamento entre o homem e seu trabalho".  

 Observa-se que a adaptação sempre ocorre do trabalho para o homem. Isso significa 

que a ergonomia parte do conhecimento do homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando-o 

às capacidades e limitações humanas. "Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem 

e o seu trabalho, equipamento e o seu ambiente” (ERGONOMICS RESEARCH SOCIETY apud 

IIDA, 1990). 

 Para Wisner (1987), a ergonomia é o conjunto dos conhecimentos científicos relativos ao 

homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos, (completa-se 

com: sistemas computacionais, ambientes de trabalho, organização do trabalho) que possam ser 

utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. Essa definição evidencia dois 

aspectos fundamentais na prática ergonômica: o conjunto dos conhecimentos científicos sobre o 

homem e a aplicação desses conhecimentos na concepção de ferramentas, máquinas, 

dispositivos que o homem utiliza na atividade de trabalho. Entretanto, é certo que as situações 

de trabalho não são determinadas unicamente por critérios ergonômicos. A organização do 

trabalho, a concepção de ferramentas e máquinas, a implantação de sistemas de produção são, 

também, determinados por outros fatores, tanto técnicos como econômicos e sociais (FIALHO & 

SANTOS, 1995).  

 Na prática, a estratégia utilizada pela Ergonomia para apreender a complexidade do 

trabalho é decompor a atividade em indicadores observáveis (postura, exploração visual, 

deslocamento). A organização das observações em uma situação real de trabalho é feita em 

função das hipóteses que guiam a análise, mas também, segundo Guerin et al. (2001), em 

função das imposições práticas ou das facilidades de cada situação de trabalho.  

 Resumindo, para realizar os seus objetivos a ergonomia analisa: 

• O homem: características físicas, fisiológicas, psicológicas e sociais do trabalhador, 

influência do sexo, idade, treinamento e motivação.  
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• Máquina: entende-se por máquina todas as ajudas materiais que o homem utiliza no seu 

trabalho, englobando os equipamentos, ferramentas, mobiliários e instalações.  

• Ambiente: estuda as características do ambiente físico que envolve o homem durante o 

trabalho, como a temperatura, ruídos, vibrações, luz, cores, gases e outros.  

• Informação: refere-se às comunicações existentes entre os elementos de um sistema, a 

transmissão de informações, o processamento e a tomada de decisões.  

• Organização: é a conjugação dos elementos acima citados no sistema produtivo, 

estudando aspectos como horários,  turnos de trabalhos e formação de equipes.  

• Conseqüências do trabalho: aqui entram mais as questões de controles como tarefas de 

inspeções, estudo dos erros e acidentes, além dos estudos sobre gastos energéticos, 

fadiga e stress.  

 

2.2. ERGONOMIA DE CONCEPÇÃO E DESIGN 

           Na visão da ergonomia, o projeto é a aplicação da informação ergonômica ao design de 

ferramentas, máquinas, sistema, tarefas, trabalhos e ambiente para o uso humano seguro, 

confortável e efetivo. Procurar entender como os locais de trabalho afetam o desempenho, a 

fadiga, o desgaste e os danos físicos do trabalhador.  

A ergonomia no Brasil assumiu uma característica particular que, só recentemente, 

americanos, ingleses e franceses passaram a se preocupar. Essa característica diz respeito à 

relação entre a ergonomia e o design. Isso faz com que a ergonomia no Brasil tenha uma forte 

participação em projeto, caracterizando a ergonomia de concepção. Acrescenta-se aqui que a 

ergonomia de concepção é uma ferramenta de projeto, que considera os fatores humanos 

determinantes na fase de concepção e de projeto. Nas metodologias de design existentes, sejam 

acadêmicas ou profissionais, a ergonomia sempre esteve presente como um dos requisitos de 

projeto da matriz de geração de alternativas viáveis. Para Martins (2000), Design é a atividade 

que atua nas fases de definição de necessidades, concepção e desenvolvimento de projetos de 

produtos, visando sua adequação às necessidades do usuário e às possibilidades de produção. 

Possui habilitações específicas como Programação Visual Projeto de Produto, Interfaces, 

Interiores, Moda e Ambiente e é entendida como o “metaplanejamento e a configuração de 

objetos de uso e sistemas de informação, realizada por meio de atividades projetuais, 

tecnológicas, humanísticas, interdisciplinares, tendo em vista as necessidades humanas, de 

acordo com as características da comunidade e da sociedade, nos contextos temporal, 

ambiental, cultural, político e econômico”. 

O termo DESIGN compreende a noção de projeto, em seu sentido mais amplo. 

Conceber, dar forma: constitui a criação de objetos ou mensagens atendendo a fatores sociais, 

econômicos e estéticos que se refletem no projeto e no seu desenvolvimento. Atualmente não é 

mais somente apresentação, mas figura como poderosa arma de marketing e faz parte da 

gestão estratégica de muitas empresas. Em muitos setores, único diferencial entre produtos 
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concorrentes e as indústrias estão se rendendo a esta realidade, investindo cada vez mais no 

design de seus produtos e de suas empresas. 

Dentre muitas definições de design, Peruzzi (1998, p.11) o definiu como “elemento 

fundamental para agregar valor e criar identidade visual para produtos, serviços e empresas, 

constituindo, em última análise, a imagem das empresas no mercado. Alguns aspectos 

incorporados pelo design são a inovação, confiabilidade, evolução tecnológica, padrão estético, 

rápida percepção da função – uso de produtos, adequação às características sócio-econômicas 

e culturais do usuário”. Concluiu com isso que o design está intimamente ligado ao marketing, 

assim como à engenharia, ergonomia e outras habilidades multifacetadas para gerar novos 

produtos e serviços. 

A Programação Visual (Design Gráfico), “é um campo técnico que se apropria da arte 

para transmitir a mensagem que se deseja” (MARTINS, 2000). Revela e otimiza, por meio de 

imagens, a relação que se estabelece entre o ser humano e a informação. Para Strunk (1989), é 

“um conjunto de técnicas que nos permite ordenar a forma pela qual se faz a comunicação 

visual”. Utiliza-se de recursos visuais para revelar a imagem que uma empresa deseja transmitir 

ao seu público e atrair novos consumidores. Pode estar voltado para a racionalização, onde a 

forma do produto segue a função prática e voltada para a diferenciação, relacionado à estratégia 

que busca a liderança através da satisfação das necessidades do mercado. Nesse caso, sua 

atuação acontece desde o levantamento destas necessidades até sua transformação em 

produtos (tangíveis ou intangíveis). Aqui a forma segue a função de comunicar a mensagem do 

benefício do produto ao consumidor.  

 

2.3. ERGONOMIA VISUAL 

 A percepção humana é um dos principais temas da psicologia científica. Para Simões e 

Tiedeman (1985), estímulos são aspectos do ambiente e do organismo que são percebidos e 

percepção, a porta de entrada para toda a informação que um indivíduo recebe e processa. Uma 

forma do organismo perceber o que está a sua volta se dá através da visão. Estas informações 

associadas a um produto, uma vez recebidas e interpretadas pelo ser humano, irão dizer se lhe 

trouxe ou não uma amigabilidade. Daí a importância em se estudar estas informações, como o 

ser humano, no intuito de conhecer-se melhor associando melhores opções de tamanho, forma, 

cor, entre outras características, ao produto objeto de estudo, a fim de atender suas 

necessidades e expectativas. 

 A ergonomia, enquanto ciência, objetiva adequar os sistemas e os ambientes de trabalho 

ao homem. Integra outras ciências, desenvolvendo técnicas e metodologias práticas e eficazes. 

Dentro deste contexto, auxilia no ajuste dos sistemas de comunicação visual, para que o 

rendimento dos veículos visuais aumente. Busca, também, evitar a fadiga visual, pois o tempo de 
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leitura do homem moderno é curto: não pode e não quer perder tempo lendo algo que exija 

esforço.  

 Neste sentido, a preocupação volta-se para o bem-estar do público-alvo, pela máxima 

eficiência da transmissão da informação. Sob a ótica da ergonomia, os sistemas visuais têm, 

necessariamente, que ser bem planejados para não se tornarem cansativos, incompreensíveis e 

perderem credibilidade, permitindo ao homem perceber facilmente se um produto é adequado a 

suas necessidades. 

 A percepção não é passiva, ou seja, requer uma atividade reconfiguradora, que se dá 

através da captura do todo, nunca de dados isolados. Portanto, antes de conceituar um objeto 

qualquer, o ser humano põe em prática suas capacidades perceptivas: atenção, percepção do 

brilho ou luminosidade, percepção da cor, percepção do espaço, distância, profundidade e 

tamanho e percepção da forma. Este novo conjunto, integrado entre si, será, então, a base da 

interpretação para o ser humano.  

 As mensagens estéticas relacionadas à percepção visual que sensibilizam o receptor são 

transmitidas através de ações ou objetos processados na comunicação visual. Tanto o layout 

como o conteúdo das palavras é de suma importância para a compreensão do ser humano, no 

que se refere ao “o que” as palavras querem transmitir, e a “afinidade” que o produto deseja 

estabelecer. Outro aspecto relevante refere-se a cores, que podem ser utilizadas para se obter 

efeitos visuais que tragam benefícios ao produto, melhorando sua aparência, facilitando a 

apreensão do significado das informações e estimulando a descoberta de conhecimentos. 

 

2.3. ERGONOMIA INFORMACIONAL 

 Um display exposto diante de um público, possui uma interface, que corresponde à parte 

que entra em contato com o olhar do observador. Quando há dificuldades na interação 

observador-display, em relação à luminosidade do ambiente, tamanho inadequado de letra ou 

pouco contraste entre figura e fundo, o trabalho de leitura da mensagem pelo indivíduo é 

dificultado e pode-se assumir que não foram considerados alguns aspectos essenciais da 

Ergonomia. Particularmente, a Ergonomia Informacional é a área que lida com as questões de 

conforto e eficiência da transmissão de informações entre um meio de comunicação visual e o 

indivíduo. Moraes (2000) classifica os principais problemas que podem ocorrer na área de 

Ergonomia Informacional: “Deficiência da detecção, discriminação e identificação de 

informações, em telas, painéis, mostradores e placas de sinalização, resultantes da má 

visibilidade, legibilidade e compreensibilidade de signos visuais, com prejuízos para a percepção 

e para a tomada de decisões”.A Ergonomia, através dos estudos de warnings - traduzindo 

literalmente, advertências - e de ícones de sinalização, trata de alguns aspectos que se alinham 

aos princípios de funcionamento do display e ao processo de transmissão de sua mensagem ao 

público que pretende atingir.  
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 O termo visibilidade é empregado para caracterizar um objeto como acessível à visão do 

observador. Considerando-se entre os fatores ambientes que influenciam a visibilidade estão a 

iluminação, a localização e o contraste. Características do indivíduo podem alterar a visibilidade 

de um cartaz -como o tempo disponível diante da peça gráfica, a capacidade visual e 

familiaridade com a informação, seja em relação à forma ou ao conteúdo verbal. MORAES et al. 

(2000) completa que a discriminação visual é uma habilidade dependente de características 

individuais e que influencia a visibilidade. Entre os elementos que interferem em tal habilidade 

estão os relativos ao objeto, como forma, tamanho, contraste e tempo de exposição; ao sujeito 

e/ou ambiente, como o ângulo de visão em relação ao impresso e se o sujeito está em 

movimento, e apenas ao ambiente, como o ofuscamento e a intensidade de iluminamento. Ainda 

segundo Moraes et al., apud Sanders & McCormick (1987) visibilidade é: “...A qualidade de 

caracter ou símbolo que o faz separadamente visível em relação a seu entorno. Significa o 

mesmo que detectabilidade – a capacidade do estímulo ser pelos mecanismos sensoriais 

humanos,no modo mais elementar da percepção. ”Garantida a detectabilidade e a visibilidade 

ambiente, outra característica desejável é a legibilidade. A legibilidade resulta de aspectos como 

uso de contrastes cromáticos, tamanho de letra e mesmo a localização  facilitando a 

decodificação das informações contidas. Segundo a Illuminating Engeneering Society of North 

America - IESNA (Sociedade de Engenharia de Iluminação dos Estados Unidos), assim se 

caracteriza a legibilidade: “A legibilidade de um aviso é primariamente uma função de tamanho 

de letra e desenho, espaçamento de letra,contraste entre letra e fundo e a luminosidade do 

aviso. Letras blocadas possuem maior legibilidade que estilos ornamentais, cursivos ou de 

formas especiais, embora os últimos possam ser usados para aumentar a diferenciação. Além 

disso, letras estendidas são mais legíveis que as longas e finas. Sanders e McCormick (1987), 

citados por Moraes et al. (1996) também definem legibilidade: “O atributo de um caracter 

alfanumérico que permite a cada pessoa identificá-lo em relação a outros caracteres. Significa o 

mesmo que discriminabilidade – todo símbolo, mesmo que detectado, deve ser discriminado em 

relação a outros símbolos codificados – implica, em termos de percepção, na identificação e no 

reconhecimento. Considera o reconhecimento de um conteúdo verbal a partir das unidades 

fundamentais (as letras e suas características) que constituem o texto”. É a discriminação dos 

elementos essenciais que formam as palavras. A leiturabilidade, por sua vez, responde pela 

quantidade de texto na composição, tamanho da frase ou texto, o que estimulará ou não a 

aquisição da informação por parte do público. É uma decorrência da legibilidade. Caplan et al. 

(1983), citado por Moraes et al. (1996) tratam da leiturabilidade: “Refere-se à facilidade de leitura 

de palavras e números, assumindo-se que os caracteres são legíveis individualmente. Afetam a 

leiturabilidade o uso de caixa alta ou baixa, espacejamento, margens e layout”. Sanders e 

McCormick (1987), citados por Moraes et al. (Ibidem), completam o conceito de leiturabilidade 

como: “...a qualidade que torna possível reconhecer a informação que um determinado material 

contém quando é representado por caracteres alfanuméricos grupados em conjuntos com 
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significado(como palavras, enunciados, sentenças ou textos contínuos). Depende mais do 

espacejamento dos caracteres e grupos de caracteres, da sua combinação em sentenças ou 

outras formas, do espaço entre as linhas – entrelinhamento – e das margens, do que da 

característica específica de cada caracter”. 

 A legibilidade é o primeiro requisito ergonômico que permite a boa leitura, criando 

condições para sua leiturabilidade. Essas duas características são influenciadas diretamente por 

fatores como o contraste de cor (matiz) e tom (luminosidade), além do tamanho e da forma de 

letra. A cor é um fator importante para a legibilidade. Às vezes a cor é incorporada no aviso 

porque promove o contraste. Ela pode ajudar a atrair atenção e pode tornar um aviso mais 

diferenciado”. Da mesma forma, tipos de letra maiores ou mais contrastantes com o fundo que 

outros, na mesma com posição, atraem maior atenção para si. Os contrastes de cor, 

luminosidade e tamanho favorecem a hierarquização da informação, permitindo tratamentos 

diferenciados ao texto ou à imagem, de acordo com sua maior ou menor relevância no todo da 

mensagem. Considerando-se que a elaboração e aplicação de um cartaz atenda a todos os 

requisitos ergonômicos aqui mencionados, o impresso deve possuir, por conseqüência, a 

capacidade da diferenciação.  

 Como recomendado pela Ergonomia Informacional, textos legíveis, curtos, em tipografia 

com estilos, corpos e entrelinhas apropriados, contrastados como fundo levam à leiturabilidade, 

favorecendo as condições para a compreensão da leitura. A efetivação de um processo de 

comunicação se dá pela relação entre o conhecido e o novo: redundância/informação e pelo 

incomum. A singularidade é a propriedade de os elementos textuais atraírem o olhar pelo uso 

incomum. A utilização dessa propriedade auxilia e facilita o trajeto da informação. A 

singularidade está associada aos requisitos ergonômicos de leitura. 

 Baseado em Pignatari (1992), afirma-se que a teoria da informação sustenta-se em de 

três pilares básicos: quantidade de informação, redundância e ruído. Os códigos escolhidos 

devem orientar-se em função do processo de emissão e recepção, levando consigo inúmeras 

mensagens que devem ser decodificadas. O uso de redundância está diretamente relacionado 

ao grau de conhecimento e domínio do público em relação aos conteúdos apresentados.  

 A comunicação (dimensão semântica) depende da quantidade de mensagens geradas 

pelos códigos presentes nas informações (dimensão sintática), apresentadas em função de sua 

organização e planejamento, a partir.  

 

2.3. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PRODUTO 

 Juran e Gryna (1992, p. 4) definem o desenvolvimento de produtos como “uma etapa da 

espiral da qualidade que traduz as necessidades do usuário, descobertas por intermédio de 

informações de campo, num conjunto de requisitos do projeto do produto para a fabricação”. 

Deschamps e Nayak (1997, p. 18-19) o definem como “um caos bem organizado que, a partir de 
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interações múltiplas, resulta na criação de um produto, cujo princípio é atender às necessidades 

dos clientes e garantir a sobrevivência e o crescimento da empresa”. 

 O fator com maior evidência na literatura sobre influências no gerenciamento do 

processo de desenvolvimento de produtos, e também o mais amplamente citado, é o grau de 

inovação do projeto (Pugh, 1996; Clark e Fujimoto, 1991; e Wheelwright e Clark, 1992). Em 

relação ao grau de inovação da linha atual de produtos da empresa, Wheelwright e Clark (1992) 

propõem a seguinte classificação: 

1) pesquisa e desenvolvimento avançados: processos de desenvolvimento cujo objetivo é o de 

criar conhecimento (know-how) para futuros projetos. Geralmente não têm objetivos comerciais 

no curto prazo e são inviáveis economicamente; 

2) radical: quando são incorporadas grandes inovações no produto e no processo; 

3) plataformas ou nova geração: processos de desenvolvimento que incorporam inovações 

significativas no produto e/ou processo, gerando uma nova família de produtos; 

4) derivados: processos de desenvolvimento que criam um novo produto dentro de uma família, 

ou seja, seguem as características dessa família. 

 Na fase de planejamento dos produtos, os designers geralmente se valem do que se 

costuma chamar de “modelo do projetista”, no qual são dadas soluções muitas vezes a partir da 

própria experiência do designer, sem uma pesquisa de informações provenientes do consumidor, 

que são relevantes para o desenvolvimento do produto. Isso se dá em virtude de uma ênfase 

muito grande nos aspectos técnicos do produto, da dificuldade na aplicação de pesquisas junto 

aos usuários ou também no desconhecimento dos processos metodológicos que envolvem as 

formas de obtenção e de tratamento das informações significativas provenientes dos usuários. 

 Segundo Bernsen (1987), o design é uma forma de definir a qualidade dos produtos, 

através de conceitos como a semântica do produto, que procura o significado dos objetos, suas 

qualidades simbólicas, dentro do contexto de uso psicológico, social e cultural. Os valores do 

consumidor e mais especificamente, os seus valores simbólicos devem estar presentes no 

processo de desenvolvimento de produto, visando o atendimento das necessidades do 

consumidor. (MEDEIROS, 1995) 

 A abordagem funcional, muito usada no desenvolvimento de produto, oferece apenas o 

ponto de vista do designer, enquanto que o uso de modelos que analisam o significado do 

produto junto ao usuário e ao consumidor pode servir como um complemento para essa 

abordagem, oferecendo uma base mais efetiva para o processo de design. Nesse processo, 

torna-se necessário o uso de modelos baseados nos atributos semânticos que devem considerar 

alguns conceitos e aspectos particulares relacionados com os valores dos consumidores, sendo 

a base para atender às suas necessidades. Sendo assim, a forma e a função do produto devem 

ser obtidas através da definição da especificação do produto baseada no seu significado para o 

usuário, e não somente através de um processo focado na base funcional. 
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 O design deve dar ênfase na qualidade do produto para atender ao consumidor. Para 

isso, a participação do design na criação do conceito do produto deve priorizar os aspectos 

semânticos. A semântica do produto procura pelo significado dos objetos, integrando as funções 

simbólicas com as outras funções manipuladas pelos designers. A ênfase nos atributos 

semânticos relacionados com os aspectos estéticos contribui para uma maior aceitação do 

produto pelo consumidor (KRIPPENDORFF, 1990). E para que sejam definidos esses atributos, 

pesquisas exploratórias baseadas na expressão do usuário, como o “Focus Group” e outras, são 

usadas a fim de coletar dados dos consumidores e usuários do produto, tentando identificar os 

problemas existentes no uso do produto e a satisfação dos consumidores, para que possam ser 

propostas melhorias e 

revisões nos produtos existentes. 

 O design deve possibilitar o desenvolvimento de produtos que façam sentido aos 

usuários, que sejam facilmente identificáveis e compreensíveis em relação ao seu uso. 

 Depois de definidos os atributos semânticos que o produto deve ter, uma lista dos 

atributos indesejáveis, ou seja, aqueles que expressam características semânticas que não 

devem ser incorporadas ao produto, devem ser elaborados para evitar uma elaboração 

inadequada do produto. A próxima etapa consiste na criação de manifestações concretas ou 

configurações capazes de assegurar os atributos desejados, usando recursos como forma, 

textura e cor. Essas manifestações devem expressar o conceito de design que o produto irá ter. 

 Por fim, a etapa de avaliação das compatibilidades e da viabilidade do produto em 

relação aos requisitos técnicos e econômicos, permite a consistência quanto à adequação do 

produto ao consumidor. 

 Segundo Jordan (2001), ao longo das ultimas décadas, os aspectos ergonômicos que 

antes eram, com freqüência, totalmente ignorados, tornaram-se parte integrante do processo de 

design de muitas empresas, incorporando ao design as questões de usabilidade. Entretanto, 

uma abordagem que leve em conta somente à usabilidade do produto é limitada, pois exclui 

questões como a estética do produto, a semântica, elementos sensoriais e os valores que o 

produto expressa. Para ele, um produto deve oferecer algo mais além do que a funcionalidade; 

ele deve proporcionar algum tipo de prazer ao usuário, deve trazer benefícios emocionais e ser 

agradável. 

 Com isso, Jordan (2001) introduz o conceito de agradabilidade, como um aspecto 

importante no processo do design, pois ele é responsável por assegurar prazer no uso do  

produtos. A usabilidade vê as pessoas como usuários, em que os produtos são ferramentas com 

as quais os usuários completam as suas tarefas. Já a agradabilidade, olha as pessoas como 

seres racionais, emocionais e hedonistas. 

 A abordagem baseada no prazer (agradabilidade), pode ser definida como uma estrutura 

apoiada em quarto prazeres, tendo como ponto de principal, a criação de produtos agradáveis. 

São eles: 
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- Prazer Fisiológico 

São prazeres que derivam dos sentidos humanos. Essa categoria inclui prazeres ligados ao tato, 

gosto, ao cheiro e à visão, assim como aos prazeres sexuais também. 

- Prazer Social 

É a satisfação que está intimamente ligada à companhia de outras pessoas. Esse prazer é 

encontrado em produtos e serviços que facilitam a interação social. Mas também a identificação 

social, isto é, pertencer a um grupo ou uma “tribo urbana”, é considerado um prazer social. 

- Prazer Psicológico 

É o prazer que se obtém ao cumprir uma tarefa. Tradicionalmente é o prazer ao qual a 

usabilidade está mais moldada para atender. Essa satisfação se estende ao quanto um novo 

produto pode ajudar o usuário a completar suas tarefas. Um produto que agilize o trabalho das 

pessoas transmite um nível maior de prazer psicológico, do que um produto que faça com que o 

usuário cometa muitos erros. Um bom exemplo são os processadores de computador. 

- Prazer Ideológico 

Deriva de livros, musica e arte em geral. No contexto do design, esse prazer está relacionado à 

estética dos produtos e aos valores que ele engloba. 

A estrutura de quatro prazeres pode ser usada como uma base para identificar os benefícios que 

um produto particular pode trazer ao usuário. O objetivo é criar produtos que oferecem uma série 

de benefícios para aqueles que interagem com eles. Para maximizar os benefícios de 

agradabilidade, no processo de criação, cada uma das disciplinas envolvidas (marketing, 

pesquisa de mercado e design) necessita desenvolver teorias e ferramentas para auxiliar na 

implementação dos benefícios identificados. 

Para assegurar prazer aos produtos, é preciso: 

- Entender os usuários e as suas necessidades 

Precisamos entender não só como os usuários usam os produtos, mas o papel que esses 

produtos desempenham na vida das pessoas. Assim, será obtida uma visão mais ampla das 

necessidades do usuário e dos benefícios emocionais e hedonistas que o produto pode oferecer. 

- Ligar as propriedades dos produtos com as reações emocionais 

Depois de estabelecidos os diferentes tipos de prazer que as pessoas podem obter dos 

produtos, é necessário ligar esses prazeres às propriedades particulares dos produtos. 

- Desenvolver métodos e métricas para a investigação e quantificação do prazer 

A habilidade de quantificar usabilidade tem sido a razão central para o crescimento da influência 

dos fatores humanos. Mas tão importante quanto à usabilidade, é investigar a agradabilidade dos 

produtos. A análise de expressões faciais pode ser uma maneira promissora de se avaliar o 

produto. 

 O conhecimento e a aplicação desses conceitos são medidas importantes para o 

desenvolvimento de produtos, através de uma abordagem mais ampla, que entenda o usuário 
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como um indivíduo pensante e dotado de sentimentos, e não apenas como parte integrante de 

um sistema. 

 Segundo artigo publicado na Revista Arc’Design (ESTRADA, 2004), o design brasileiro 

evoluiu e conquistou o mercado – mudou o olhar, a percepção, a intenção. O design 

transformou-se em ferramenta para a competitividade, alavanca da produtividade, condição 

inapelável para a inclusão do produto brasileiro no mercado internacional. A atividade de design 

de produto é um processo projetual e, como tal, tratado de maneira detalhada, ou seja, de 

maneira pormenorizada e sistematizada em seu conteúdo conceitual e executivo, procurando 

reduzir ao máximo o risco de fracasso em um novo empreendimento. 

 Conforme BAXTER (1998), os princípios do desenvolvimento de novos produtos são 

viabilidade e especificação, projeto e desenvolvimento, engenharia de produção, fabricação e 

vendas. O estudo de viabilidade refere-se aos aspectos técnico produtivos, que diz respeito à 

disponibilidade de tecnologias, materiais e recursos humanos, e aos aspectos econômicos, que 

diz respeito à necessidade de investimentos e da previsão de retorno do capital. Esta é uma fase 

inicial e, portanto, ainda de muitas incertezas. Já na fase de projeto e desenvolvimento, os riscos 

e incertezas diminuem em função das decisões tomadas que determinam as especificidades do 

novo produto e do detalhamento das ações de projeto. Um novo conceito de produto é 

determinado em função da identificação e especificação da oportunidade de mercado para se 

trabalhar a configuração do produto. Após a realização de testes preliminares de mercado, se o 

produto for aprovado, passa-se então para a fase de detalhamento para a fabricação e 

prototipagem. O autor ressalta que a organização das atividades de projeto de produto é 

complexa e apresenta um esquema projetual que nos ajuda a compreender o grau de 

detalhamento de projeto necessário para o sucesso do projeto de um produto industrial. No 

entanto, em sua obra, é enfatizada a similaridade estrutural entre a metodologia de projeto de 

produto com a metodologia do processo criativo, caracterizada pelas etapas de inspiração, 

preparação, incubação, iluminação e verificação. 

 LÕBACH (1981) sustenta a teoria de que o processo de design de produto é um 

processo de solucionar problemas. A ênfase está na relação de similaridade entre o método do 

processo criativo com o método de design. No intuito de facilitar a compreensão, LÕBACH (Op. 

cit.), de forma semelhante a BAXTER (Op. cit.) divide o processo projetual em quatro fases, da 

mesma forma que o processo criativo – preparação (1), incubação (2), iluminação (3), e 

verificação (4). As quatro fases projetuais no desenvolvimento de produto são: análise do 

problema (1), solução do problema (2), valoração da solução (3), e realização da solução (4). Em 

outras palavras, o autor descreve o processo: 

i) um problema existe e é descoberto; 

ii) reúnem-se informações sobre o problema, se valoram e se relacionam criativamente; 

iii) desenvolvem-se soluções para os problemas que são julgadas segundo os critérios 

estabelecidos; 



  14  

 

iv) realiza-se a solução mais adequada. 

 Dependendo da complexidade do problema, estas quatro fases nem sempre estão tão 

bem definidas, o que pode decorrer em repassar o processo várias vezes cruzando as 

informações. No entanto, a condução e o andamento do projeto depende, sobretudo, dos 

conhecimentos e da experiência do designer, e de sua capacidade de relacionar estas 

informações com o problema. Da mesma forma que LÕBACH (Op. cit.). 

 DORFLES (1978) enfatiza que a meta deve ser a compreensão clara do problema, para 

então trabalhar a solução de modo a ser percebida pelo consumidor. JONES (1978) coloca que 

o processo projetual segue um esquema básico que consiste em três etapas: divergência, 

transformação e convergência. A etapa de divergência busca ampliar os limites da situação de 

projeto e ampliar o seu espaço de investigação. A etapa de transformação busca o entendimento 

do problema e sua estruturação. A etapa de convergência conduz a uma única alternativa de 

solução e, conseqüentemente, ao seu desenvolvimento. Em outras palavras, estas três etapas 

poderiam ser denominadas como: análise, síntese, evolução, ou seja, dividir o problema em 

partes, reordená-las e colocá-las à prova. É enfatizado que o fundamental nesse processo é 

estabelecer a estratégia de projeto como uma lista de métodos que se pretende usar em função 

do grau do pré-planejamento e do modelo de investigação. Os métodos exteriorizam o processo 

de projeto e devem ser analisados a partir do ponto de vista da criatividade, racionalidade e 

controle. JONES (Op. cit.) parte do princípio que nenhum método é tão completo como parece à 

primeira vista, e que a solução de qualquer problema de projeto necessita de uma certa 

combinação de intuição e racionalidade. 

 MUNARI (1979) apresenta um esquema de projeto também considerado por ele como 

básico, tendo-o como resultado de uma análise de esquemas propostos por vários outros 

autores. Esse esquema compreende as seguintes fases precedentes à construção do protótipo: 

enunciado do problema, identificação dos aspectos e das funções – análise do problema sob o 

ponto de vista físico e psicológico, limites – por exemplo, tempo de uso, normas de fabricação, 

dentre outros dados, disponibilidades tecnológicas, criatividade, modelos. Munari (Op. cit.) afirma 

que existem diversos modos e métodos de projeto, segundo os designers e segundo o tipo de 

projeto. Para o autor, trata-se fundamentalmente de clareza, sensibilidade e simplicidade de 

quem projeta.  

 Segundo YAIR (1999), o sistema tradicional de projeto segue uma seqüência linear de 

etapas. Poderia-se considerar também que o processo é apresentado dessa forma para facilitar 

o entendimento de uma estrutura de trabalho e da administração das ações que a sustentam. 

Por conseguinte, este formato linear pode apresentar-se dessa forma como um meio didático. 

Dependendo do olhar, pode-se perceber que as ações que compõem um método de trabalho 

são ações que funcionam em rede, de forma quase simultânea, onde em cada etapa do ciclo 

metodológico de projeto de produto, prevalece um conjunto de critérios específicos a um objetivo 

específico. YAIR (Op. cit.) também afirma que a adoção de metodologias integradas favorece a 
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engenharia simultânea, que integra design, engenharia, vendas e marketing para a concepção 

do projeto, decorrendo em ações integradas de projeto de produto. 

 Como foi visto, para o designer, tudo no objeto precisa ser antecipado em um projeto. 

Além de materiais, tecnologias, aspectos econômicos, sistema de produção, custos, usuário e da 

utilidade propriamente dita, os efeitos cognitivos que possam valorizar o produto também são 

projetados.  
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Capítulo III – O DISPLAY DE INFORMAÇÕES VISUAIS 

 

 Este capítulo tem o objetivo de apresentar o projeto de dois displays, um para ser 

colocado em ponto de ônibus e outro em frente às unidades acadêmicas da UFJF. Começa com 

uma descrição de um display de informação, citando alguns conteúdos que o display pode 

apresentar. Em seguida, exemplos de dispositivos similares ao display para informar a existência 

deste nas cidades e nas Universidades e com o objetivo de demonstrar modelos que foram 

utilizados para o desenvolvimento do projeto dos displays. Como os displays foram 

desenvolvidos para a UFJF, há uma descrição da mesma e sobre os seus usuários, separados 

em comunidade discente (representado por alunos) e comunidade. Logo após, foi feita uma 

análise desses usuários sobre suas necessidades. Com isso tem-se listados características dos 

displays propostos, e suas propostas. O projeto segundo os critérios e justificativas da 

ergonomia traz as bases nas quais os displays foram desenvolvidos com suas estruturas e 

dimensões. Os conteúdos dispostos no display (para os pontos de ônibus) estão citados com 

suas dimensões, características, localizações e o layout. Já os conteúdos do display (para as 

unidades) estão citados e segue o mesmo padrão do display para os pontos de ônibus. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DE UM DISPLAY DE INFORMAÇÃO 

 Um display de informação é um dispositivo de exibição dos sistemas de informação. 

Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma 

que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe. 

 O display pode apresentar várias opções de texto, todas elas contendo imagens para sua 

visualização. Assim há uma vasta opção de características que podem conter em um 

determinado display. A seguir, lista-se algumas informações que o display pode ter. 

i) Título do Display 

ii) Logotipo do lugar que se deseja informar 

iii) Características específicas do lugar, como por exemplo: 

• Área  

• Altitude 

• Longitude 

• População 

• Localização 

• Site oficial 

• Temperatura 

• Clima 
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iv) História do lugar 

v) Foto Panorâmica 

vi) Mapas em seus diversos formados 

vii) Legendas dos mapas 

viii) Pictogramas 

ix) Signos 

x) Símbolos 

xi) Itinerários de ônibus 

xii) Sinalização direcionada 

xiii) Aviso 

xiv) Atenção 

xv) Perigo 

xvi) Segurança/Higiene 

xvii) Cuidado 

xviii) Proteje-se/Lembre-se 

xix) Indicativas 

xx) Advertências 

xxi) Lista de Patrocinadores 

xxii) Comerciais 

xxiii) Informações sobre algum serviço prestado 

 

3.2. EXEMPLOS DE DISPLAYS EXISTENTES 

 O primeiro exemplo se encontra na cidade da autora, e para averiguar a existência de 

outros dispositivos similares aos displays projetados foi feita uma pesquisa na Internet. Devido 

ao fato da palavra display ter vários significados, como por exemplo: Totens de sinalização, 

semi-pórtico, placa de sinalização, e equipamento urbano; houve uma dificuldade na pesquisa de 

exemplos. O objetivo foi apresentar dois exemplos de displays instalado dentro das cidades e 

dois em uma Universidade. 

  Os dois exemplos de displays existentes serviram como modelos para o projetado, placa 

de informação da Estrada Real e a sinalização do campus da Universidade de Santa Catarina 

(UFSC).  Algumas características dos dois exemplos se encontram no display projeto, como: 



  18  

 

mapas e legendas; estrutura de um Semi-pórtico e a localização dentro de uma Universidade 

Federal em pontos de ônibus e nas entradas das unidades. 

 

3.2.1. Placa de Informação sobre a Estrada Real 

 Esta placa localiza-se na Praça do São Mateus cidade Juiz de Fora e estado Minas 

Gerais, tem como objetivo informar sobre a estrada real, suas características, história, 

localização, mapas e legendas. Possui uma área útil de aproximadamente 1,34m2. A figura 1 

apresenta uma foto tirada desse equipamento urbano. Serviu como modelo para o display 

projeto objeto deste trabalho. As semelhanças estão na estrutura, semi-pórticos;  na instalação, 

ponto de ônibus; e no objetivo central, capacitar as pessoas para se autolocalizar.  

 

 
Figura 1 – Exemplo de um Display de Informações. 

Fonte: Foto tirada pela Autora 

 

 O local onde a placa está localizada é em um ponto de ônibus, como mostra a foto 

abaixo.   
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Figura 2 – Display de Informações em um Ponto de Ônibus 

Fonte: Foto tirada pela  Autora 

 

3.2.2. Sinalização do Campus da Universidade de Santa Catarina (UFSC) 

 O projeto de sinalização do campus da UFSC foi iniciado no ano de 2006 com o objetivo 

de informar à própria comunidade universitária, e principalmente aos visitantes, as localizações 

das unidades e setores da instituição. É um display semelhante ao proposto, pois os dois se 

localizam numa Universidade. As diferenças estão na estrutura, este se apresentando como um 

totem, o projetado sendo proposto na forma de semi-pórtico.  

 

 
Figura 3 - Sinalização do Campus da Universidade de Santa Catarina 

Fonte: site da UFSC 

 

3.2.3. Caixas de Controle de Sinais de Trânsito que ficam presas aos postes dos 

Semáforos da Cidade de Victoria 

 O departamento de engenharia de Victoria, no Canadá, encontrou uma função para as 

caixas de controle de sinais de trânsito que ficam presas aos postes dos semáforos da cidade. 

Colaram mapas da cidade com marcações das atrações turísticas da cidade nos três lados 

aparentes dessas caixas como um serviço para turistas. Essas caixas ficam à altura dos olhos, o 

que proporciona excelente leitura do mapa. 
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Figura 4 - Caixas de Controle de Sinais de Trânsito 

Fonte: site do blog de usabilidade 

 

3.2.4. Manchester Business School Booth Street West Manchester M15 6PB United 

Kingdom 

 Este outro exemplo de display é o utilizado no campus da Universidade de Manchester 

com intuito de orientar as pessoas. Contém um mapa do campus, juntamente com sua legenda. 

Possui uma estrutura relativamente simples, pois não informa nada além dos nomes e descrição 

das áreas dispostas no mapa. 
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Figura 5 – Display da Universidade Manchester 

Fonte: site da indymedia 

 

3.3. DESCRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 Neste tópico apresentamos a descrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, um 

resumo de sua história e a área que ocupa. Ressalta-se a importância da UFJF no 

desenvolvimento regional e descreve-se quantas unidades possui. 

 

3.3.1. História 

 A Universidade Federal de Juiz de Fora foi criada no ano de 1960, por ato do então 

presidente Juscelino Kubitschek, e é pólo acadêmico e cultural de uma região de 2,5 milhões de 

habitantes no Sudeste do Estado de Minas Gerais. Contribuindo para o desenvolvimento 

regional, através da formação de recursos humanos qualificados e da transferência de 

tecnologia. 

  

3.3.2. UFJF em Números 

 Sua área total é de 1.346.793,80 m², área fora do Campus 74.506,04m² e a área 

construída dentro do Campus 170.428,50m². Dentro dessa área há 8(oito) faculdades, Centro de 

Ciências da Saúde(Faculdade de Medicina e Enfermagem), 2(dois) pórticos(sul e norte), 3(três) 

Institutos, Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde (NATES), Biblioteca Central 

(14 Bibliotecas Setoriais, localizadas nas Unidades Acadêmicas.), Reitoria, Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), Logística, Farmácia Universitária, Coordenação de Assuntos e Registros 
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Acadêmicos (CDARA), Restaurante Universitário (RU) e Centro Regional de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (CRITT). 

 A área fora do campus contém o Colégio Técnico Universitário (CTU), Colégio de 

Aplicação "João XXIII" e o Restaurante Universitário (RU). A UFJF atualmente possui sete 

museus, um teatro, e dois prédios destinados à promoção e atividades artísticas e culturais. 

Além disso, são vinculados à UFJF o grupo teatral Divulgação, o Coral Universitário e o Grupo 

de Dança da FAEFID (Faculdade de Educação Física e Desporto), marcando, assim, a reunião 

de um grande acervo composto por bens móveis, imóveis e imateriais. 

 

3.4. DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DA UFJF 

 A maioria dos usuários da UFJF são alunos, professores e servidores. Porém, existem 

outras pessoas que por algum motivo transitam no campus. Assim, pode-se notar a gama de 

variedade de pessoas e suas respectivas características, necessidades e motivação pela qual 

freqüentam a UFJF.  

 Para ser possível realizar um sistema de informação acessível aos usuários em questão, 

a comunicação visual destes displays foi imaginada utilizando formas, cores, signos, mapas e 

letras. Nesse contexto, o projeto em questão pode ser definido como um dispositivo pensado 

para abranger todos os possíveis usuários que freqüentam a UFJF. 

 Não é preciso muita observação para perceber a necessidade informacional dos usuários 

e quais informações podem ser disponibilizadas nos displays. Basta vivenciar um dia dentro do 

campus, para observar em pontos de ônibus, ou em lugares como a Central de Atendimento 

para saber que várias pessoas desconhecem a localização dos prédios da UFJF, dos itinerários 

e também a localização de determinada sala dentro de um prédio especifico. Para maior 

entendimento dos perfis dos usuários, foram analisados pontos onde há um potencial de fluxo de 

pessoas. 

 

• Comunidade Discente: representada por alunos 

 Os dados disponíveis foram coletados no site da prefeitura de Juiz de Fora.  A tabela 

abaixo mostra a distribuição numérica dos estudantes de graduação matriculados na UFJF, ano 

de 1999-2006.  
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Tabela 1: Distribuição numérica dos estudantes matriculados na UFJF na graduação, ano de 

1999-2006 

 

Fonte: Site da Prefeitura de Juiz de Fora 

 Além dos 10822 alunos de graduação matriculados na UFJF, há 1416 alunos 

matriculados em especialização, 483 em aperfeiçoamento e mestrado, 121 em residência 

médica e 52 em doutorado, totalizando hoje, aproximadamente 12894 alunos. Um número 

bastante expressivo de pessoas que freqüentam a Universidade.  

 

• Comunidade 

 Na UFJF em alguns lugares, há serviços prestados para a comunidade. Essas pessoas 

que transitam no campus por algum motivo os fazem possíveis usuários dos displays, visto que 

eles necessitam de autolocalização. Com isso, entram para a lista dos usuários. Abaixo segue 

uma prévia análise desses usuários. 

   

i) Farmácia Universitária 
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 A Farmácia Universitária oferece à comunidade (acadêmica ou não) produtos 

industrializados ou manipulados, com preços acessíveis, além de prestação de serviços como, 

por exemplo, orientação sobre o uso correto dos medicamentos. O horário de funcionamento é 

de 8h às 20h. Pessoas de vários bairros da cidade procuram a farmácia, e não apenas dos 

bairros vizinhos da UFJF.  Alunos, professores e servidores também entram nesta lista de 

usuários.  

 

ii) Faculdade de Odontologia 

 A Faculdade de Odontologia com sua infra-estrutura tem capacidade para atender a 

comunidade de Juiz de Fora. Sendo assim, presta serviços odontológicos à população usuária 

do Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento é realizado pelos acadêmicos com a 

orientação dos professores, no horário de 8h às 12h e 14h ás 18h, de segunda a sexta feira. 

Devido à qualidade do atendimento e o preço acessível, pessoas de várias classes sociais, 

vindas de diferentes bairros, usufruem deste serviço.  

 

iii) Central de Atendimento (Reitoria) 

 A Central de Atendimento foi criada com o objetivo de atender tanto o meio acadêmico 

quanto visitantes, fornecedores e outros, fornecendo informações sobre a Instituição em geral. A 

Central é responsável por acolher as demandas da Coordenadoria de Assuntos e Registros 

Acadêmicos (CDARA) e das Pró-Reitorias, e ainda presta auxílio em assuntos diversos.  

 

iv) Centro de Informática na Biblioteca Central para a Comunidade 

 No Infocentro da Biblioteca Central se localizam computadores disponibilizados para o 

acesso pela comunidade. O que pode ser observado é que a grande maioria dos usuários são 

jovens, residentes próximo à Universidade, que utilizam este serviço para ter acesso à Internet 

para digitação de trabalhos.   

 

v) Restaurante Universitário (RU) 

 O RU destina-se ao oferecimento de refeição subsidiada aos alunos regularmente 

matriculados nos cursos da Universidade de graduação, mestrado e doutorado da UFJF. Além 

destes, professores, servidores e visitantes com autorização prévia, podem fazer uso do 

restaurante. O atendimento é feito de segunda a sexta feira, exceto feriados, paralisações e 

recessos acadêmicos, no horário de 11h às 13h30. 

 

vi) Faculdade de Educação Física (FAEFID) 

 A FAEFID possui vários programas de extensão para atender crianças e adultos dos 

bairros próximos da Universidade, como forma de aprendizado do esporte e também como 

auxilio na questão da saúde. Como por exemplo, no projeto de natação, oferecido nas terças e 
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quintas-feiras, das 15h às 17h, que atende duas turmas de 30 alunos. Nesses projetos a 

participação de alunos e professores. Há também na área de atletismo, futebol, ginástica 

olímpica, dentre outros. 

 
3.5. NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA UFJF 

 Após a analise dos usuários da UFJF, foi feita um diagnóstico sobre as necessidades dos 

mesmos. Percebe-se que há uma dificuldade em localizar as unidades dentro do campus, as 

salas dentro das unidades e conhecer as linhas de ônibus que transitam na UFJF, juntamente 

com os itinerários, para saber em qual ponto determinado cada ônibus passa. Dessa maneira, e 

de forma objetiva, destacam-se três necessidades: 

• Autolocalização dentro do campus; 

• Os itinerários dos ônibus que passam na UFJF;  

• Os pontos destes itinerários; 

• Autolocalização dentro das unidades 

 

3.5.1. Autolocalização 

 Para suprir essa necessidade dos usuários, o display tem um mapa tridimensional da 

UFJF, destacando a localização de seus prédios. O mapa é de fácil compreensão e apresenta 

uma legenda informativa com os nomes e siglas das unidades.  

 

3.5.2. Os Itinerários 

 A importância de saber os itinerários está no interesse de usar o transporte coletivo para 

se movimentar de um lugar para o outro. Tendo em vista, que há uma grande variedade de 

usuários e estes moram em diversos bairros da cidade o display apresenta para os usuários os 

itinerários dos oito ônibus que trafegam fora e dentro do campus, como uma maneira de auxiliá-

los nesse requisito. 

 

3.5.3. Ponto de ônibus 

 Os itinerários dos ônibus não descrevem de maneira minuciosa a trajetória dos mesmos 

dentro do campus, por isso é importante informar quais ônibus passam em determinado ponto. 

Existem quatro linhas Universidade: 525, 535, 545 e 555. Estes ônibus passam pela UFJF, 

porém eles têm um percurso diferente dentro do campus, por exemplo: 525, 545 e 555 sobem 

para a faculdade de Odontologia, os que chegam a subir para a engenharia são 525 e 535, 

sendo que eles chegam na Universidade por entradas diferentes. Outras linhas de transporte 

coletivos que passam dentro do campus, são 532, 541, 547 e 548. Estes também são 

diferenciados no nome da linha e também no percurso. Por exemplo: no ponto em frente à 

Reitoria passa o ônibus 548 (Adolpho Vireque), já nos pontos de ônibus do ICH, Faculdade de 

Educação Física e no perto da Saída Sul passam os ônibus 532, 541 e 547. 
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3.5.4. Autolocalização dentro das Unidades 

 No display projetado para as unidades foi imaginada a disposição de um mapa especifico 

dos prédios da unidade onde pode ser instalado, com o objetivo de informar sobre a localização 

de salas de aulas, salas da coordenação, salas de estudos, biblioteca, xerox, cantina, banheiros, 

enfim o espaço físico da unidade.  

  

3.6. CARACTERÍSTICAS DO DISPLAY PROPOSTO 

 Os displays projetados para a Universidade Federal de Juiz de Fora têm como objetivo 

atender as necessidades descritas no tópico acima, com a finalidade de orientar as pessoas no 

aspecto de localização dentro do campus, dentro de uma determinada unidade e também sobre 

as linhas de ônibus que transitam no mesmo. Dentro desse contexto este display apresenta: 

• Display para o Ponto de Ônibus 

i) Título do Display; 

ii) Logotipo da UFJF; 

iii) Mapa tridimensional da UFJF;  

iv) Mapa dos percursos das linhas dos ônibus 525, 535, 545 e 555 dentro e fora do campus; 

v) Legendas dos mapas; 

vi) Itinerários de ônibus de todos os ônibus que passam pela UFJF; 

vii) Área para fixação de propaganda comercial 

• Display para as Unidades 

i) Título do Display; 

ii) Logotipo da UFJF; 

iii) Mapa tridimensional da UFJF;  

iv) Legendas dos mapa; 

v) Mapa da unidade; 

vi) Área para fixação de propaganda comercial 

 O projeto apresenta dois displays: um para ser instalado nos pontos de ônibus e o outro 

nas entradas das unidades. Os dois seguem o mesmo padrão, o que diferenciam um do outro, é 

que o primeiro apresenta o mapa dos percursos das linhas e o segundo o mapa da unidade 

(considerada). Os tópicos seguintes apresentam a proposta do display para o ponto de ônibus, e 

logo depois, uma descrição do projetado para as unidades. 
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3.7. PROPOSTA DO DISPLAY PARA A UFJF 

  A proposta do display foi construída com as premissas básicas de clareza e legibilidade 

das informações baseada no fato que na UFJF não há um meio de informação desse tipo para 

que as pessoas possam se localizar dentro do campus, sem auxilio de terceiros. 

 Os displays foram elaborados com o intuito de fornecer informações referentes à 

localização dos prédios da Universidade bem como das linhas de ônibus que transitam na 

mesma. E também, no caso dos displays colocados em frente as unidades, o mapa com 

informações de localização dentro desta unidade. 

 Desta forma, criou-se uma proposta composta por um lay-out informativo (Display) 

localizado em posições estratégicas, fixado no chão através de um suporte metálico, facilitando a 

visualização para o usuário.  

 

3.7.1 Projeto do Display Segundo os Critérios e Justificativas da Ergonomia 

 A ergonomia ajusta às capacidades e limitações humanas para realizar um determinado 

trabalho. A estratégia utilizada pela Ergonomia para apreender a complexidade do trabalho é 

decompor a atividade em indicadores observáveis (postura, exploração visual, deslocamento). O 

objetivo do projeto é informar aos usuários através de um display, com isso o indicador que 

importa é a exploração visual. Nesse contexto e tendo em vista que há uma grande variedade de 

usuários com diferentes características antropométricas, utilizou-se como referência uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apurou que a 

altura média do brasileiro é de 1,69m entre os homens e 1,58m entre as mulheres. Para este 

projeto foi considerado que a altura média dos usuários é 1,65m. Baseado em estudos da 

Ergonomia, apresentados no capítulo II, o centro do display deve estar na direção dos olhos do 

observador.  Visando atender esses preceitos, o display apresenta (figura 6): 

• Uma sapata de concreto com dimensões 50x40x50cm; 

• Uma coluna metálica com dimensões 20x60x10cm; 

• Uma armação metálica com dimensões 80x110x10cm; 
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Figura 6 – Dimensões do Display Informativo 

Fonte: Autora 
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Na visão da ergonomia, este projeto é a aplicação da informação ergonômica ao design 

de um display capaz de informar visualmente em um determinado espaço de forma segura, 

confortável e efetiva. No planejamento desse espaço, o fator mais importante foi que as 

informações: O título, os mapas e suas legenda e os itinerários dos ônibus estejam em harmonia 

para que não poluísse o layout. O mapa tridimensional da UFJF é a informação mais importante 

dentro do display, por isso foi destinada ocupar um espaço maior. A disposição dos conteúdos 

no display está descrita no tópico seguinte. Sob a ótica da ergonomia, os sistemas visuais têm, 

necessariamente, que ser bem planejados para não se tornarem cansativos, incompreensíveis e 

perderem credibilidade, permitindo ao homem perceber facilmente se um produto é adequado às 

suas necessidades. 

Já o termo DESIGN para este projeto, ajudou a constitui a montagem do display, com 

suas mensagens atendendo a fatores sociais, econômicos e estéticos que se refletem no projeto 

e no seu desenvolvimento. Este projeto abrange uma grande variação de pessoas de diferentes 

classes sociais, então preocupou-se em fornecer informações de maneira clara e objetiva: o 

tamanho da letra conveniente para que se tenha uma boa leiturabilidade e os mapas coloridos 

com o objetivo de chamar à atenção das pessoas. O layout foi montado distribuindo as 

informações de maneira que todas tivessem seu espaço apropriado, enfim o projeto atende às 

necessidades dos usuários. Buscou-se, também, evitar a fadiga visual, pois o tempo de leitura 

do homem moderno é curto: não pode e não quer perder tempo lendo algo que exija esforço. 

Neste sentido, a preocupação volta-se para o bem-estar do público-alvo, pela máxima eficiência 

da transmissão da informação.  

 Esse projeto visa montar um display que consiga estimular o interesse (atenção) dos 

usuários ao vê-lo, para isso usa-se a comunicação visual. Ela ocupa-se da percepção e da 

compreensão da informação. Por isso que mapas, forma, cor, contraste, iluminação, 

luminosidade, localização, fonte, entre outros devem ser trabalhados juntos, sendo a cor a 

primeira a ser captada pela percepção humana, para que se tenha uma boa legibilidade das 

informações e com isso criando condições para a leiturabilidade. Na prática, numa exposição 

momentânea, o contraste de cor entre o claro e o escuro é percebido mais rápido do que forma e 

figura respectivamente.  

 O contraste entre caracteres e o fundo é um fator muito importante na determinação da 

legibilidade. O cuidado com a reflexão é uma característica importante, então o display deve ter 

sua superfície com material anti-reflexo.   

 Assim, para a comunicação visual no display caracteriza-se: 

• Tipologia de fácil leitura, compreensão, com grafismo, cor e tamanho adequado; 

• Colocação dos  displays informativos em todos os locais de ônibus ou de alta circulação 

• Cores, letra/fundo, possibilitando contraste adequado beneficiando os usuários com dificuldade 

de compreensão e evitando perturbações ou desconforto. 
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 Com isso consegue-se a agradabilidade do display, assegurando o prazer no seu uso. A 

usabilidade vê as pessoas como usuários, em que os produtos são ferramentas com as quais os 

usuários completam as suas tarefas. No caso do display, as pessoas conseguem usá-lo para 

suprir as necessidades de informação sobre a localização dos prédios dentro do campus e 

itinerários dos ônibus que passam na Universidade.  

 A abordagem baseada no prazer (agradabilidade), pode ser definida como uma estrutura 

apoiada em quarto prazeres, tendo como ponto de principal, a criação de produtos agradáveis. 

São eles: 

- Prazer Fisiológico 

São prazeres que derivam dos sentidos humanos. Esse projeto inclui prazer ligado à visão. 

- Prazer Social 

É a satisfação que está intimamente ligada à companhia de outras pessoas. O display facilita a 

interação social. E foi projetado para diferentes classes sociais. 

- Prazer Psicológico 

É o prazer que se obtém ao cumprir uma tarefa. As informações contidas no display servem para 

atender às necessidades dos usuários. A satisfação destes está ao quanto o display pode ajudá-

los a localizar determinado lugar.  

- Prazer Ideológico 

Está relacionado à estética do display e as informações que ele engloba. 

 O fator com maior evidência na literatura sobre influências no gerenciamento do 

processo de desenvolvimento de produtos, e também o mais amplamente citado, é o grau 

de inovação do projeto (Pugh, 1996; Clark e Fujimoto, 1991; e Wheelwright e Clark, 1992). De 

acordo com o grau de inovação da linha atual de produtos da empresa, segundo a classificação 

de Wheelwright e Clark (1992) o projeto do display pertence a classificação de derivados, que 

significa desenvolver um novo produto dentro de uma família, o projeto segue um modelo que já 

existe (display da Estrada Real- figura 1 e 2) 

 As quatro fases no projeto de desenvolvimento do display foi: 

• Análise do problema 

Na UFJF não possui um meio de informação, dentro do campus, que supri a necessidade 

das pessoas em saber localização dos diversos prédios e os itinerários dos ônibus. 

• solução do problema : 

Montar um display com bases na ergonomia e projetados de forma que as necessidades dos 

usuários sejam organizadas facilitando sua leiturabilidade, legibilidade, agradabilidade e 

usabilidade. 
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•  valoração da solução: 

A solução foi que é possível projetar um display que atenda à uma grande variação de 

usuários.  

 Os displays como já foi mencionado encontram-se em um suporte metálico com área útil 

de 70m2 e encapados com plásticos transparente ou vidro temperado (para aumentar a 

durabilidade dos mesmos) colocados em locais abertos e estratégicos. Os conteúdos estão 

descritos no próximo tópico, com detalhes sobre as dimensões, fontes, cores, sua localização no 

display, dentre outras características. 

 
3.8. CONTEÚDO DO PRODUTO 

 Abaixo descrevemos os conteúdos que o display apresenta no seu espaço útil 

(70x100cm), com margem de 3 cm nos lados direito, esquerdo, superior e inferior.  Abaixo do 

título do display há o mapa tridimensional com sua legenda e logo abaixo deste, o mapa do 

percurso das linhas dos ônibus 525, 535, 545 e 555 dentro e fora do campus com sua legenda, 

os itinerários dos ônibus que passam pela Universidade e um espaço reservado para colocar 

informações específicas do local aonde o display está localizado. A parte posterior do display é 

destinada aos comerciais. 

  

3.8.1. Topo do Display 

 Foi colocado no lado esquerdo o emblema da UFJF (colorido, nas cores vermelho, preto 

e cinza) nas dimensões 12x9cm. Ao lado, o escrito Universidade Federal de Juiz de Fora (fonte 

Arial, 4,05cm de altura da letra, na cor preto) e, Juiz de Fora e Minas Gerais (fonte Arial, 3,6cm 

de altura da letra, na cor preto) com dimensões 46x9cm. Entre o emblema e o escrito há um 

espaçamento de 6cm.  

 

 

 

 

 

3.8.2. Mapa Tridimensional UFJF 

 Este mapa é o conteúdo que tem maior destaque no display, uma vez que mostra a 

localização de todos os prédios da Universidade assim como as entradas norte e sul.  A área 

destinada para este mapa tem maior dimensão, visando sua legibilidade. Vale ressaltar que este 

mapa não apresentam as cotas. A cor para do ícone é vermelha para se ter um maior realce em 

relação às demais cores. Portanto o dimensionamento do mapa é 64x43cm, localizado a 1,5cm 

abaixo do topo do display. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

JUIZ DE FORA – MINAS GERAIS 
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Figura 7- Mapa Tridimensional da UFJF 

Fonte: site da Universidade Federal de Juiz de Fora  

Legenda 

1. Pórtico Sul 

2. Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

3. Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde (NATES) 

4. Faculdade de Educação 

5. Faculdade de Comunicação 

6. Faculdade de Economia e Administração 

7. Faculdade de Serviço Social 

8. Faculdade de Direito 

9. Biblioteca Central 

10. Reitoria 

11. Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

12. Logística 

13. Farmácia Universitária 

14. Faculdade de Letras 

15. Instituto de Ciências Humanas (ICH) 

16. Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

17. Coordenação de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA) 

18. Instituto de Ciências Exatas (ICE) 

19. Centro de Biologia da Reprodução (CBR) 

20. Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID) 

21. Faculdade de Engenharia 

22. Restaurante Universiário (RU) 

23. Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT) 

24. Pórtico Norte 
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 A legenda (fonte Arial, sendo as letras no tamanho 0,9cm na cor preto e os números na 

cor vermelho) do mapa tridimensional está localizada dentro do próprio mapa, ocupando um 

espaço com dimensões de 9,2x25,7cm. 

 

3.8.3. Mapa do Percurso das Linhas dos Ônibus 525, 535, 545 E 555 dentro e fora do 

Campus 

 Existem oito linhas de transporte coletivo que passam pela Universidade, sendo que os 

ônibus 525, 535, 545 e 555 são da linha UNIVERSIDADE. Estes são os mais utilizados para o 

acesso à UFJF, por isso é interessante mostrar visualmente o trajeto que eles percorrem dentro 

do campus e fora do campus. 

 As cores que representam o trajeto dos ônibus no mapa foram escolhidas para que haja 

contraste entre traço e fundo do mapa. Com isso, tem-se uma melhor visibilidade e legibilidade 

da informação. 

 Este mapa (colorido) se encontra a 1,5cm abaixo do mapa tridimensional, com 

dimensões 33,65x34cm. 

 
Figura 8 - Mapa com o Percurso dos Ônibus 525, 535, 545 e 555 dentro e fora do Campus 

Fonte: site do google earth modificado pela Autora 

 

 

Legenda para as linhas 

 525 

 535 

 545 

 555 

Legenda para os pontos de ônibus 
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  525, 535 

  525, 535, 545, 548, 555 

  525, 532, 535, 541, 547 

  525, 535, 555 

 A legenda (fonte Arial, tendo a letra na altura 1cm na cor preto e os retângulos com 

respectivas cores de cada linha). Os ônibus que passam pelos pontos da Universidade são 

representados através de círculos coloridos. O mapa terá o sentido das linhas dos ônibus, 

indicando qual pórtico (sul ou norte) essas linhas entram no campus.  

 O espaço destinado para esta legenda possui as dimensões 8,67x12,40cm e está 

localizado dentro do mapa do percurso dos ônibus.  

 

3.8.4. Itinerários dos Ônibus que Circulam no Campus 

 O interessante é agrupar todas as informações possíveis num mesmo espaço, sem que 

haja poluição do mesmo. As pessoas que freqüentam o campus, em sua maioria, desconhecem 

os itinerários dos transportes coletivos, tornando necessária a presença dessa informação no 

display proposto. Esta informação (fonte Arial, tamanho da letra é de 1,5cm na cor preto) está 

localizada ao lado do mapa de percurso das linhas a uma distância de 1,5cm e possui 

dimensões 25,8x39cm. 

Itinerários dos Ônibus: 

• 525 Universidade: Engenharia, Campus, Av. Costa e Silva, Rua João Lourenço Kelmer, 

Estrada Engenheiro Gentil Forn, Rua João Pinheiro, Rua Paula Lima, Av. dos Andradas, Rua 

Silva Jardim, Av. Barão Do Rio Branco, Av. Getúlio Vargas, Av. Independência, Campus, 

Odontologia, Engenharia. 

• 532 São Pedro: UFJF, Av. Independência, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco 

Viana, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamim Constant, Rua Santo Antônio, Rua Paula Lima, 

Av. dos Andradas, Rua Engº. José Carlos Moraes Sarmento, Est Engº. Gentil Forn, Rua João 

Lourenço Kelmer, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Roberto Stiegert, Rua João Lourenço 

Kelmer, Av. Senhor dos Passos, Rua Capitão Miguel Tomaz, Rua Major Renato Lawal, Rua José 

Micherif, Rua João Esteves Dos Reis, Rua "L", Rua "O", Rua "M", Rua "R", Rua "K". Rua "K", 

Rua José Henrique Mazine, Rua João Esteves dos Reis, Rua José Mixerife, Rua Major Renato 

Lawal, Rua Capitão Miguel Tomaz, Av. Senhor dos Passos, Rua João Lourenço Kelmer, Rua 

Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, UFJF. 

• 535 Universidade: Campus, Av. Independência, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. 

Prisco Viana, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Rua Santo Antônio, Rua Barão 

de Cataguases, Rua João Pinheiro, Est Engº. Gentil Forn, Rua João Lourenço Kelmer, Av. 

Presidente Costa e Silva, Campus. 

• 541 São Pedro: UFJF, Av. Independência, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco 

Viana, Av. Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Rua Santo Antônio, Rua Paula Lima, 



  35  

 

Av. dos Andradas, Rua Engº. José Carlos Moraes Sarmento, Est Engº. Gentil Forn, Rua José 

Lourenço Kelmer, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Roberto Stiegert, Rua José Lourenço, Av. 

Senhor dos Passos, Rua João Krolman Sobrinho, Av. Senhor Dos Passos. Av. Senhor dos 

Passos, Rua José Lourenço Kelmer, Rua Roberto Stiegert, Av. Presidente Costa e Silva, UFJF. 

• 545 Universidade: Centro Olímpico, Av. Independência, Travessa Dr. Prisco , Rua João 

Pessoa de Rezende, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas, Praça 

Antônio Carlos, Av. Independência, Campus, Odontologia, Centro Olímpico. 

• 547 Nossa Senhora de Fátima: Campus Ufjf, Rua João Lourenço, Rua Nossa Senhora 

De Fátima, Rua Alecsander Alves, Rua Júlio Barzerk, Rua Samuel Reoli, Rua Bento Hinoto, Rua 

Romeu Rolad, Rua Alcides Esteves dos Reis, Rua Professor João Lessa, Ponto Final. Rua 

Professor João Lessa, Rua Alcides Esteves dos Reis, Rua Bento Hinoto, Rua Samuel Reoli, Rua 

Júlio Barzerk, Rua Alecsander Alves, Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua João Lourenço, UFJF, 

Av. Independência, Rua Antônio Marinho Saraiva, Av. Independência, Travessa Dr. Prisco, Av. 

Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas, Av. Independência, Rua Antônio 

Mariano Saraiva, Campus Ufjf. 

• 548 Adolpho Vireque: UFJF, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Atílio Pastorini, Rua 

Pedro Krambeck, Rua Adão Barbosa Lima, Rua Monteiro Lobato, Rua Engenheiro Leger Palmer, 

Rua Adolfo Janevai Filho, Rua Adão Barbosa Lima, Moradas do Serro, Adolfo, Moradas do 

Serro, Jardim Casa Blanca, Rua José Lourenço Kelmer, Serro Azul, Av. Engenheiro Gentil Forn, 

Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio 

Branco, Av. Getúlio Vargas, Av. Independência , UFJF 

• 555 Universidade: Odontologia, Rua José Lourenço Kelmer, Serro Azul, Estrada Engº. 

Gentil Forn, Rua Engº. José Carlos Moraes Sarmento, Av. dos Andradas, Av. Barão do Rio 

Branco, Av. Getúlio Vargas, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco Viana, Av. Francisco 

Bernardino, Rua Benjamim Constant, Rua Santo Antônio, Rua Paula Lima, Av. dos Andradas, 

Rua Engº. José Carlos Moraes Sarmento, Estrada Engº. Gentil Forn, Serro Azul, Rua José 

Lourenço Kelmer, Campus, Centro Olímpico, Odontologia. 

 

3.8.6. Informações de Telefones Úteis 

 Abaixo do mapa com o percurso dos ônibus, há um espaço com dimensões 33,66x5cm 

destinado à colocação de telefones úteis, por exemplo: polícia, emergência, central de 

atendimento, dentre outros. 

 

3.8.7. Comercial 

 A área no verso do display está disponível para realização de propagandas de empresas 

interessadas. Ele ocupa o espaço com dimensões de 70x100cm.  
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3.9. LAY-OUT DO DISPLAY PARA PONTO DE ÔNIBUS 

 Com todas informações supracitadas, foi construído o layout do display para ponto de 

ônibus conforme a figura abaixo que se encontra em escala 1:3cm.  
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Figura 9 -  Visualização do Layout do Display para Pontos de Ônibus 

Fonte: Autora 
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3.10. PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO DOS DISPLAYS PARA O PONTO DE ÔNIBUS 

 O objetivo do display é informar a localização dos prédios e também os itinerários dos 

transportes coletivos que passam na UFJF, então eles devem estar localizados nos pontos de 

ônibus. Os pontos de ônibus que recebem um grande fluxo de pessoas são: ponto da 

Odontologia, Direito, Logística, ICH, ICE e RU.  

 Desta forma, criou-se uma proposta de localização para 11 displays: 

• Nos pontos de ônibus principais: Odontologia, Direito, Logística, ICH, ICE e RU; 

• Nos pontos de ônibus secundários: ponto de ônibus perto da entrada sul, Educação 

Física, em frente ao CRITT, Engenharia e ICB. 

  

3.11. PROPOSTA DO DISPLAY PARA AS UNIDADES 

 A proposta do display para as unidades vem suprir a necessidade dos usuários em sua 

autolocalização dentro de um determinado prédio do campus (por exemplo dentro de uma 

Faculdade, da Central de Atendimento ou de um Instituto). Segue as mesmas características do 

display projetado para os pontos de ônibus, a diferença é que neste não há o mapa dos 

percursos das linhas de ônibus com sua legenda e sim um mapa do layout da faculdade com sua 

legenda. 

 

3.11.1. Mapa do Espaço Físico 

 O espaço no display destinado a este mapa tem as mesmas dimensões que o mapa dos 

percursos contido no display projetado para os pontos de ônibus. Possuindo então, as 

dimensões 33,65x34cm. O mapa é preto e branco e está a 1,5cm abaixo do mapa tridimensional. 

 A legenda possui as dimensões 25,8x39cm e está localizada ao lado do mapa do espaço 

físico a uma distância de 1,5cm. Esta informação (fonte Arial, tamanho da letra de 1cm na cor 

preto) ocupa a mesma área dos itinerários no display para ônibus.  

 

3.11.2. Lay-Out do Display para as Unidades 

 Com todas informações descritas, foi construído o layout do display para as unidades 

conforme a figura abaixo que se encontra em escala 1:3cm.  
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Figura 10 - Visualização do Lay-out do Display Projetado para as Unidades 

Fonte: Autora 
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3.11.3. Localização dos Displays para as Unidades 

 Como este display foi projetado para todas as unidades, no diferencial de cada uma, a 

proposta de localização destes 16 displays são: Central de Atendimento, Biblioteca Central, 

Faculdade de Odontologia, Faculdade de Farmácia, Centro de Ciências da Saúde, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Economia e Administração, Faculdade de 

Serviço Social, Faculdade de Letras, ICH, ICB, ICE, Faculdade de Engenharia, Faculdade de 

Educação Física e Desportos e Pórtico Norte. 

 

3.12. INFORMAÇÃO: VOCÊ ESTÁ AQUI 

 Como descrito acima, os displays serão localizados em pontos de ônibus e nas unidades 

da Universidade. Em cada mapa dentro do display, terá a informação VOCÊ ESTÁ AQUI!, de 

acordo com a localização do display. Exemplo: um display será afixado em um local X. No mapa 

deste display, terá a informação VOCÊ ESTÁ AQUI! Indicando ente local X. Assim, o usuário 

saberá onde o mesmo está localizado naquele momento. A figura abaixo exemplifica o mapa 

tridimensional do display que estará em frente à Faculdade de Engenharia. 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Exemplo do Mapa Tridimensional com a Informação VOCÊ ESTÁ AQUI! 

Fonte: site da Universidade Federal de Juiz de Fora modificado pela Autora 

 

 

  

VOCÊ ESTÁ 

AQUI! 
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Capítulo IV - CONCLUSÃO 

 

 Acredita-se que a proposta apresentada facilita a obtenção da informação por um público 

diversificado (alunos, professores, servidores e visitantes) e propicia a inclusão de vários 

conteúdos dentro de um espaço útil do display. O que se pode acrescentar é que de nada 

adianta trabalhar a informação, e a acessibilidade, se não a fizer em todos os seus sentidos, ou 

seja, tem que haver uma harmonia nas informações contidas para que sua leitura e legibilidade 

sejam eficazes. Dentro desta visão apresenta-se estes displays projetados ergonomicamente 

para a utilização de pessoas que necessitam de informações sobre a localização dos prédios 

dentro do campus, o espaço físico dentro dos prédios e sobre os itinerários dos ônibus que 

transitam fora e dentro da Universidade. Os locais propostos para as instalações dos displays 

levam em consideração o fluxo de pessoas em determinados locais dentro do campus e a 

necessidade de tê-los em pontos de ônibus. 

 Estas orientações apresentadas podem ser utilizadas para realização de trabalhos em 

comunicação visual acessível em outros lugares e se restringe a esclarecer pontos sobre a 

ergonomia no projeto de display, o design do produto e o seu desenvolvimento. 

 O projeto trouxe como resultado a constatação de que é possível construir um display 

voltado à melhoria de transmissão de informação por meio da comunicação visual com o uso 

idéias simples. 

 O Mapa tridimensional otimiza a localização dos prédios dentro do campus, facilitando a 

compreensão do espaço físico da UFJF. Pensou-se em atender as necessidades que os 

usuários tem em relação à localização de uma determinada faculdade, por exemplo.   

 A proposta de melhoria no sistema de informação possibilitou detectar deficiências, 

principalmente na autonomia dos usuários em encontrar os prédios dentro do campus, as salas 

dentro dos prédios e não saber ao certo sobre as linhas de ônibus que passam na UFJF.  

 Por fim, o projeto apresentou a exeqüibilidade de compreensão dos aspectos 

ergonômicos e suas características primordiais no design, permitindo obter êxito no projeto 

objeto deste estudo com conseqüente melhoria na transmissão de informações contidas no 

display para os usuários do campus da UFJF, proporcionando assim, uma nova dinâmica de 

comunicação entre estes e o entorna da referida universidade.   
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