
VII.:OBJETIVOS

Objetivos Gerais

Ó Sensibilizar. motivar. instrumentar e capacitar os alunos para a prática de IHC. Estimular a percepção da
importância de um projeto de interação adequado e a compreensão necessária acerca de processo,
projeto e avaliação de usabilidade de software.

Objetivos Específicos

. Proporcionar aos alunos
dê$érlVólVimêrlto dê IHC,

e

a compreensão dos fundamentos teóricos e do conhecimento aplicado ao

Proporcionar a compreensão gerencial para a identificação e seleção de métodos, técnicas e ferramentas
necessárias à concepção e avaliação da usabílidade de interfaces com o usuário de sistemas interativos
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11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Professor Robson Rodrigues Lemos
Email: robson.lemos@ufsc.br

111. PRÉ-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOME DA DISCIP'LINA

ARA7124 Engenharia de Software l

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Bach:aróladó êm .Tecnologias: dâ l hforMàcãó e CÓM;llnióàcão

V.JUSTIFICATIVA

A interface é a ponte de comunicação de qualquer Tecnologia da Informação e Comunicação, meio utilizado pelo
usuário para obter êxito na realização de tarefas. Essa disciplina faz amplo uso de conceitos apresentados na
disciplina de Introdução a Engenharia de Software. A troca de informação é compreendida pelo procedimento de
interação que pode acontecer em diferentes cenários ou ambientes, utilizando diferentes meios e técnicas. E
necessário orientar o aluno na compreensão do usuário como parte importante no processo de desenvolvimento
de sistemas, pois direciona soluções adequadas para a sua eficiente e satisfatória utilização.

VI.EMENTA

Princípios de Ergonomia Interfaces humano-computador (IHC). Recomendações ergonõmicas para IHC. Padrões
de projetos em IHC. Ciclo de engenharia de usabilidade. Técnicas de análise contextual, concepção e avaliação.
Experiência do usuário. Acessibilidade na Web. Prática didática com as ferramentas de usabilidade e
acessibilidade na wób.



VIII.CONTEÜDOPROGRAMATICO
Conteúdo Teórico seguido de çe!!!e1lldQ..Práliçe com desenvolvimento de problemas em computador:

Unidade 1 : Princípios de Ergonomia Interfaces humano-computador (IHC).
Unidade 2: Recomendações ergonõmicas para IHC
Unidade 3: Padrões de Projeto
Unidade 4: Ciclo de engenharia de usabilidade
Unidade 5: Técnicas de análise contextual, concepção e avaliação
Unidade 6: Acessibilidade na Web.
Unidade 7: Experiência do usuário.
Unidade 8: Prática didática com as ferramentas de usabilidade e acessibilidade na web

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Os assuntos serão apresentados em aulas expositivas. sempre com discussão e participação dos alunos. Estudos
dirigidos (leitura e discussão de textos) e exercícios, sempre como forma de estimular à participação .dos alunos.dirigidos (leitura e discussão de textos) e exercícios, sempre como forma ae estimular a paíuçlpaçau uuõ eãiuíluõ.
Aulas práticas em laboratório de Ensino de Sistemas Multimídia e Interfaces Humano-Computador e atividades de
aprendizagem postadas no Moodle. Desenvolvimento de trabalhos/ exercícios/ seminários.

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:

1 . Datashow/projetor funcionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequados
2. . Acesso à Internet:
3. Laboratório de informática com computadores funcionando e em número adequado a quantidade de alunosl
4. Ambiente Virtual dé Aprendizagem - Moodle

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão
ser atingidos conjLintamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina.
ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% dos encontros presenciais.

A nota do aluno será composta de 4 avaliações:

e Avaliações:
NI : Primeira avaliação: prova escrita e individual: peso 2,5
N2: Segunda avaliação: prova escrita e individual: peso 2,5
N3: Terceira avaliação: elaboração e apresentação de trabalho (projeto prático) em grupo: peso 3,0
N4: Tarefas propostas no Moodle: peso 2,0

* A avaliação poderá conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.

A média final(MF) será: MF=(NI * 0.25) +(N2 * 0.25) +(N3 ' 0.3) +(N4 " 0.2)

. Critério para aprovação: Média Final (MF) >= 6 e frequência suficiente (FS)

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0e 5.5 terá direito a
uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'. A nota será
calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na
nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)

NF = MF + REC

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zeros. kart. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997



Obs 1 : 0 calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atívidades desenvolvidas

Obs 2: 50 % das aulas serão a distâncias e assíncronas. com atividades disponibilizadas em ambiente virtual Moodle, e
com acompanhamento do professor e/ou de tutores.

Obs 3: O material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem incluirá conteúdos preparatórios para os (ou
complementares aos) encontros presenciais bem como tarefas para a preparação. e ou discussão de trabalhos.

Obs 4: Atendimento aos alunos deve ser agendado com o professor.

Observações:

Avaliação de recuperação

es.17/CUn/97) aliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

Avaliação de segunda chamada:
e Para pedido.de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e' u-u r'uu--'v UG ç'ç;yuiiua avalia au ulilclilu eira ça u eíri que o aluno, por motivo ae Torça maior e

plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar
pedido de avaliação à Direção do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando
comprovação.

Horário de atendimento ao aluno:
e Segunda-feira das 14:00 hs às 17:00 hs

 
xi.CRONOGRAMATEóRico/PRÁ'rico

AULA
semana

DATA ASSUNTO

l 30/07/2018 a 03/08/2018 Apresentação do plano de ensino e Introdução a IHC - Princípios
ergonómicos Dará iHC

2 06/08/2018 a l0/08/2018 Unidade 1 : Princíolos ergonómicos Dará iHC
3 13/08/2018 a 17/08/2018 Unidade 2: Recomendações eraonõmicas Dará IHC
4 20/08/2018 a 24/08/2018 Unidade 2: Recomendações eraohõmicas oara IHC
5 27/08/2018 a 31/08/2018 Unidade 3:; Padrões de oroietos em IHC
6 03/09/2018 a 07/09/2018 Unidade 4: Ciclo de enaenharla de usabilidade
7 l0/09/2018 a 14/09/2018 Unidade 4: Ciclo:de engenharia de üsabilidade
8 17/09/2018 a 21/09/2018 Primeira Avaliação; Prova
9 24/09/2018 a 28/09/2018 Unidade 5: Técrlícas de análise cc)ntextual. conceDcâo e avaliação
10 01/10/2018 a 05/10/2018 Unidade 5: Técnicas de análise contextual, concepção e avaliação
1 1 C)8/10/2018 a 12/10/2018 Unidade 6: Aéessibiiidade na Web
12 15/10/2018 a 19/10/2018 Unidade 6: Acessibilidade ha Web
13 22/10/2018 a 26/10/2018 Unidade 7: Experiência do usuário
14 29/10/2018 a 02/11/2018 Atividades práticas de IHC
15 05/11/2018 a 09/11/2018 Atividades práticas de IHC
16 12/11/2018 a 16/11/2018 Segunda Avaliação: Prova
17 19/11/201;8 a 23/11/2018 Atividades práticas de iHC
18 26/11/2018 a 30/11/2018 Terceira Avaliação: Apresentação das atividades de IHC



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias
também podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.

Prof. Robson Rodrigues Lemos
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