
Atividades Recentes
A.ti.vi.da.de 1. Qualidade ou estado de ativo 2. Rapidez, diligência.
Re.cen.te  Que aconteceu há pouco tempo ou que data de pouco tempo.

Últimas atualizações realizadas pelos usuários de uma ferramenta colaborativa.
Intenção: Informar aos usuários de uma ferramenta colaborativa as recentes 
modificações no espaço compartilhado.
Contexto: Os usuários estão interagindo em um groupware e realizam ações sobre os 
artefatos compartilhado.
Problema: As pessoas interagem na ferramenta colaborativa, mas os usuários não 
sabem quais artefatos foram modificados e quem os modificou.
Cenário: Manoel estava visitando o perfil de sua amiga Renata e resolveu visualizar as 
fotos. Ele viu uma foto interessante dos seus amigos em comum e fez um comentário. 
Mas, gostaria que seus amigos soubessem do comentário e da foto comentada.
Sintomas: Esse padrão deve ser considerado quando:

• Se quer que as ações colaborativas dentro do groupware sejam de conhecimento dos 
outros usuários.

• Se deseja aumentar a ações colaborativas no groupware.

• Se quer dar a impressão de alta interatividade no groupware.
Solução: integrar um mecanismo em que os usuários tenham ciência das ações 
ocorridas no espaço compartilhado. Também possam, a partir das ações visualizadas, 
deixar sua contribuição na ferramenta colaborativa.
Dinâmicas: É adicionada em uma página as uma lista de ações ocorridas no espaço 
compartilhado. Exibindo qual foi a ação e quem a realizou e se possível uma frase 
descrevendo-a. Essa ação geralmente contém um link que leva ao artefato modificado, 
possibilitando ao usuário interagir deixando sua contribuição.



Razões: O uso de atividades recentes aumenta a interatividade de uma ferramenta 
colaborativa. Pois os usuários tem ciência das modificações ocorridas e percebem que as 
pessoas de sua rede executaram alguma ação, que possivelmente tem relevância para 
esse usuário. Também traz a noção de que o espaço compartilhado não está estático, há 
modificações e estas são perceptíveis. 
Verificar: Quando aplicar este padrão devem ser respondidas as questões:

• Todas as ações realizadas no espaço compartilhado serão exibidas?

• Todas as pessoas tem interesse nas modificações de um usuário, ou somente a sua 
rede de relacionamento?

• Em que lugar da interface ficará as atividades recentes?

• Os usuários estão visualizando essas modificações facilmente?
Pontos de perigo: Muitas vezes os usuários não querem que suas ações sejam expostas 
para outros. Nesse caso é necessário possibilitar ao usuário fazer escolha de quais ações  
e artefatos podem ser expostos.
Usos conhecidos: Flickr, Orkut, Hi5, Windows Live, Facebook.
Padrões relacionados: 

• Vizinhos ativos 4.4.3: mostra as atividades de outros usuários em no mesmo artefato ou 
em similares.

• Indicador de mudanças4.5.4: pode ser usado para visualizar informações atividades 
semanticamente relacionadas que modificam um artefato.

• Lista de Usuários4.4.1: Mostra usuários semanticamente relacionados em um espaço 
compartilhado.


