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O QUE FAZER NUM PROJETO?



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� O projeto final a ser desenvolvido na disciplina de

IHC é a elaboração de uma Avaliação Heurística,

envolvendo o Plano de Testes, a aplicação do teste

e a elaboração do relatório de análise e

proposições de melhorias.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� A avaliação pode envolver um site ou sistema, no

entanto, deve ser uma avaliação real e não uma

suposição.

� Será necessário anexar telas do sistema ou site

analisados, apontar os principais pontos positivos

e negativos, além de propor melhorias ao sistema

ou site.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� Caso seja escolhido um site, não há necessidade

de um contato maior com a empresa uma vez que

o site é público.

� Caso seja escolhido um sistema, haverá

necessidade de solicitar formalmente a análise,

além de solicitar a permissão para utilizar as

telas e divulgar os resultados obtidos.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Analisar a interface do software ou site

� Analisar o padrão de cores

� Planejamento das Atividades de Avaliação

� Execução da Avaliação

� Elaboração do Relatório com as Conclusões e

Observações.



METODOLOGIA

� O trabalho deverá ser realizado em grupo de no

máximo 6 pessoas.

� Não serão permitidos trabalhos individuais

� Cada grupo deverá ter um nome (Use a

criatividade)

� Preencher o Formulário de Identificação do grupo

e devolver ao professor, através do Moodle.



METODOLOGIA

� Escolher um site ou software

� Utilizar equipamentos disponíveis para a análise

e também para registrar os resultados.

� Celulares, filmadoras e outros dispositivos podem

ser utilizados como forma de gravar o registro

das atividades.



METODOLOGIA

� Elaborar um documento com o Plano de Testes,

ou seja, formalizando todos os requisitos que

serão testados na Análise e Avaliação Heurística.

� Submeter o site ou software aos testes

preestabelecidos.

� Elaborar um documento de relatório com todos os

resultados pertinentes.



DATA PARA ENTREGA

� Entrega parcial (etapas 1 a 5) : 06/10/2015

� Entrega final (todas as etapas): 01/12/2015

� A apresentação dos trabalhos será feita no dia:

15/12/2015

Caso haja qualquer alteração nas datas, estas 

serão comunicadas previamente



FORMATO PARA ENTREGA

� A entrega final do trabalho deverá ser feita

através do Ambiente Virtual Moodle, realizando o

upload do arquivo, em local específico para tal.

� O formato para a entrega será única e

exclusivamente em formato .docx ou .odt, não

sendo aceitos arquivos no formato .pdf



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� 1º Entrega (N1): 20% da nota

� Atividades em sala (N2): 20% da nota (estudos de

caso e outras atividades que serão realizadas em

datas posteriormente combinadas)

� 2º Entrega + apresentação (N3): 30% da nota

� Avaliação Individual (N4): 30% da nota

Todas as notas serão atribuídas de 0 a 10, 

aplicando-se os pesos posteriormente



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota Final = (N1 * 20%) + (N2 * 20%)

+ (N3 * 30%) + (N4 * 30%)



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

� Pesquisar trabalhos acadêmicos sobre o assunto.

� Verificar publicações em sites especializados

� Fazer avaliações reais. Os alunos do Campus

podem servir como um excelente laboratório para

as análises e Avaliações Heurísticas

� Planejar atividades curtas e objetivas e aplicar

aos poucos.



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

Importante:

� Você terá tempo e aulas reservadas para a

elaboração desse projeto, portanto, falta de tempo

não será desculpa para a não realização da

tarefa.

� Aproveite muito bem o espaço das aulas e os

horários reservados para as atividades práticas.

Gerir bem o tempo é fator fundamental para o 

sucesso de qualquer projeto!



ALINHAMENTO COM EMPRESA JR.

� Esse projeto de pesquisa está alinhado com a 1ª

Fase da Empresa Jr., que envolve a pesquisa e a

análise.

� A área de IHC ainda não é muito conhecida e tem

grande importância no mercado, portanto, é uma

boa oportunidade para se empreender.

� Ela exige muito conhecimento técnico, mas sem

grandes investimentos em equipamentos!



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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