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Objetivos
A interação pessoa-máquina é a disciplina que estuda o design, desenvolvimento e a avaliação de sistemas
computacionais interativos, assim como os fenómenos principais que acompanham o processo interactivo. Numa
sociedade onde a utilização de interfaces é cada vez frequente, torna-se relevante o estudo desta área, e o
desenvolvimento de boas práticas no desenho de interfaces. A boa experiência de interação, na utilização de
interfaces, é crucial para o sucesso de um sistema ou produto aplicacional.
Resultados da Aprendizagem

Nesta disciplina os alunos irão aprender:
Técnicas de desenvolvimento de protótipos aplicacionais;
As principais heurísticas no desenvolvimento de interfaces;
A avaliação heurística, preditiva e com utilizadores;
Identificação dos ciclos de desenvolvimento da interface no projecto de desenvolvimento de aplicações;
Conteúdos Programáticos
UI/UX
técnicas, métodos e modelos Os Humanos
User Centered Design
Ferramentas de apoio ao UI/UX
Desenvolvimento de frontend com Bootstrap
Métodos e técnicas para a concepção de design de interação Usabilidade e heurísticas
Avaliação de interfaces por utilizadores
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os alunos irão passar pelo processo de desenvolvimento de interfaces, desde a procura de necessidades, até ao
seu desenvolvimento. Para isso irão usar técnicas como o brainstorming como forma de inovação e criatividade,
uso de storyboards de contextos de uso e prototipagem de alternativas para poderem testar a sua usabilidade. Este
processo é essencial ao desenvolvimento de qualquer interface. No fim da primeira parte da UC, irão implementar
um protótipo funcional com recurso ferramentas de autor.
Métodos de Avaliação
Project milestone 1 - 25%
Project milestone 2 - 25%
Project milestone 3 - 20%
Continuos assessment - 30%
Nota minima de cada componente: 8

