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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, 
criativos, investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, 
no desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e 
gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e comunicação), 
dados e sistemas que abordam processos administrativos e de negócios das organizações. 

 

EMENTA: 
Introdução ao IHC. Natureza das interfaces e domínios de aplicação, interdisciplinaridade. Teorias e 
modelos segundo diferentes perspectivas. Recomendações para usabilidade: Critérios e 
recomendações ergonômicas, guias de estilo, normas técnicas; Acessibilidade. Ciclo da Engenharia 
de Usabilidade: Perspectiva de Análise, de Síntese e da Avaliação, O envolvimento do usuário. 
Perspectiva da Análise: Técnicas de Análise e Especificação de Requisitos de Usabilidade. 
Perspectiva da Síntese: Atividades de Concepção, de Projeto e Implementação da interface com o 
usuário. Perspectiva da Avaliação: Técnicas de avaliações de usabilidade-inspeção de usabilidade. 
Avaliações heurísticas, ensaios de interação. Interfaces especializadas: Interfaces para aplicações, 
para tarefas, para usuários, para contextos específicos. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Proporcionar aos alunos conhecimentos na área de Interação Humano-Computador relacionada à 
área de informática e proporcionar o desenvolvimento dos alunos quanto à capacidade de perceber 
as necessidades interativas dos usuários com sistemas computacionais e gerar interfaces que 
proporcionem interações eficazes, eficientes e agradáveis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Possibilitar ao aluno: 
- conhecer os princípios da apresentação da informação e de interação com o usuário; 
- desenvolver competências para avaliar a qualidade de interfaces de aplicativos; 
- dominar as técnicas de construção de interfaces humano-computador; 
- projetar interfaces para aplicativos suportadas nos ambientes (IDE) mais populares. 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
Aula Data Horário Conteúdo 
01 29/07 18:50 Apresentação do Plano de Ensino 

Apresentação e discussão de métodos avaliativos 
Visão geral sobre a disciplina 
Introdução ao IHC (Interface Humano-Computador) 

02 05/08 18:50 IHC – continuação 
03 12/08 18:50 Recomendações para usabilidade: critérios, recomendações e requisitos 

para usabilidade 
NBR 9241 

04 19/08 18:50 Usabilidade e ergonomia 
05 26/08 18:50 Ciclo da Engenharia de Usabilidade: perspectiva da análise, da síntese e 

da avaliação e o envolvimento do usuário 
06 02/09 18:50 Técnicas de análise e especificação de requisitos de usabilidade 
07 09/09 18:50 Técnicas de avaliação de interfaces 

Exercícios de avaliação de interfaces apresentadas pelo professor 
08 16/09 18:50 AVALIAÇÃO 01: Prova individual sem consulta 
09 23/09 18:50 Discussão sobre a prova. Heurísticas de usabilidade 
10 30/09 18:50 AVALIAÇÃO 02: Realização de exercício em sala de aula 
11 07/10 18:50 Desenho de interfaces para realização de exercícios práticos de criação 

de interfaces 
12 14/10 18:50 Interfaces especializadas: interfaces para aplicações e para tarefas 
13 21/10 18:50 Interfaces especializadas: interfaces para usuários e para contextos 

específicos. Criação de interfaces gráficas 
- 28/10 - Feriado (Dia do Servidor Público) 

14 04/11 18:50 AVALIAÇÃO 03: Trabalho em laboratório 
Trabalho de criação e apresentação de projeto de interface 

15 11/11 18:50 AVALIAÇÃO 04: Prova individual teórica/prática em laboratório e 
sem consulta 

16 18/11 18:50 Discussão sobre a prova 
Atividades complementares em Projetos de Interface 

17 25/11 18:50 Atividades complementares em Projetos de Interface 
18 02/12 18:50 Atividades complementares em Projetos de Interface 
-  18:50 EXAME FINAL DA DISCIPLINA 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: Aulas expositivas/dialogadas com utilização do quadro e de 
recursos audiovisuais. Serão apresentadas interfaces para serem avaliadas e para servirem de 
exemplos. Aulas ministradas em laboratório para aplicação prática dos conhecimentos absorvidos. 
 

AVALIAÇÃO: Será composta pela média aritmética simples das quatro avaliações nas datas 
conforme plano de ensino. 
MD = (A1+A2+A3+A4) / 4 
Obs.: O aluno (a) que não realizar as provas na data estabelecida deverá preencher 
requerimento junto à secretaria para realização de avaliação em nova data. Não haverá 
possibilidade de reposição das notas para os trabalhos em sala. 
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