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EMENTA DA DISCIPLINA
 A disciplina aborda os principais paradigmas de

interface e de interação com o usuário e como eles
abordam os problemas de ergonomia e
usabilidade das aplicações.



OBJETIVOS
 Conceituar interação e interface homem-

máquina. Conhecer princípios básicos de fatores
humanos que influenciam o projeto de interfaces.
Conhecer e aplicar os aspectos fundamentais de
projeto, implementação e avaliação de interfaces.
Aplicar princípios de projeto de interfaces a
diferentes modalidades de sistemas interativos.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Introdução à interação humano-computador.

Paradigmas de interação. Fatores humanos de
interação. Projeto e avaliação de interfaces.



METODOLOGIAS
 Aulas expositivas. Formação de grupos de

trabalho para debates, desenvolvimento de
soluções usando recursos e técnicas lógicas.
Trabalhos em grupo e avaliações individuais,
apresentados oralmente ou na forma escrita.
Desenvolvimento e implementação de testes de
usabilidade em casos reais.



AVALIAÇÃO
 O conteúdo da disciplina será avaliado com

trabalhos realizados em aula, projeto final e
avaliações escritas.



INTERFACE HOMEM COMPUTADOR (IHC)
 A área de Interação Humano-Computador (IHC)

se dedica a estudar os fenômenos de comunicação
entre pessoas e sistemas computacionais que está
na interseção das ciências da computação e
informação e ciências sociais e comportamentais
e envolve todos os aspectos relacionados com a
interação entre usuários e sistemas

Fonte: http://www.sbc.org.br/index.php?Itemid=66





PRINCÍPIOS DE IHC
 O contato com aparelhos e ferramentas

interativas ocorrem o tempo todo com
praticamente todas as pessoas, embora, em
alguns casos, esse contato acabe por passar sem
ser notado. Vão desde equipamentos de fácil
manuseio até alguns mais complexos, que
requerem alguns minutos para que suas reais
funcionalidades sejam entendidas.



PRINCÍPIOS DE IHC – INTERAÇÃO DOHOMEM COM A MÁQUINA



PRINCÍPIOS DE IHC
 Entretanto, nem sempre a utilização desses

equipamentos ocorre de forma simples. Pode até o ser
para pessoas que já possuam um prévio conhecimento
ou habilidade, porém, para algumas isso se torna um
objeto inibidor e em muitos casos, desestimulador,
fazendo com que tarefas rotineiras, que poderiam ser
mais simples, continuem a ser feitas de formas
demoradas e burocráticas, criando um contra senso
entre a evolução tecnológica e sua aplicação na
sociedade



PRINCÍPIOS DE IHC - DIFICULDADES



O QUE É UM PRODUTO FÁCIL DE USAR?
 Que fatores podem ser considerados ao avaliar a

funcionalidade e usabilidade de um determinado
produto? Como qualificá-lo como sendo bom ou
não?



FUNCIONALIDADE
fun.cio.na.li.da.de
sf (funcional+i+dade) Qualidade de funcional.
fun.cio.nal
adj (lat functione+al3) 1 Relativo às funções vitais. 2 Em cuja
execução ou fabricação se procura atender, antes de tudo,
à função, ao fim prático: Móveis de estilo funcional. 3 Diz-
se da nacionalidade aderente às funções exercidas e que se
adquire ou perde com elas, como, p ex, os funcionários ou
dignitários do Estado do Vaticano. 4 Relativo a funcionários
públicos. 5 Med Que altera a função, mas não a estrutura. 6 Biol
Que exerce ou é capaz de exercer sua função regular.
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/



USABILIDADE
u.sa.bi.li.da.de
sf (usar+vel+i+dade) Inform Facilidade com a qual
um equipamento ou programa pode ser usado.

Fonte: http://michaelis.uol.com.br/



EXEMPLOS DE FUNCIONALIDADE



EXEMPLOS DE USABILIDADE (OU DA
FALTA DELA)



IMPORTÂNCIA DA IHC
 Esse tema vem se tornando objeto de estudo de

vários profissionais de várias áreas, como
desenvolvedores, projetistas, analistas de
sistemas e de design, além de profissionais de
IHC (Interação Humana Computador).



IMPORTÂNCIA DA IHC
 Os profissionais da área da tecnologia da

informação e comunicação começam a perceber
que um dos principais fatores para o sucesso ou
não dos produtos não está mais somente
relacionado a um bom conhecimento técnico e ao
uso de determinadas ferramentas de
desenvolvimento.



IMPORTÂNCIA DA IHC
 Hoje é necessário muito mais que isso, é

necessário ter clientes satisfeitos e, por outro
lado, como conseguir essa satisfação? Como saber
se o produto está agradando ao mercado
consumidor?

 A interação com o sistema é agradável e fácil?



PARA REFLETIR: QUAL DELES VOCÊ
PREFERE USAR?



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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