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Objetivos
A interacao pessoa-maquina e a disciplina que estuda o design, desenvolvimento e a avaliacao de sistemas
computacionais interativos, assim como os fenomenos principais que acompanham o processo interactivo. Numa
sociedade onde a utilizacao de interfaces e cada vez frequente, torna-se relevante o estudo desta area, e o
desenvolvimento de boas praticas no desenho de interfaces. A boa experiencia de interação, na utilizacao de
interfaces, e crucial para o sucesso de um sistema ou produto aplicacional. Numa sociedade onde cada vez mais os
utilizadores interagem com diversificadas fontes de informação, os sistemas interactivos de visualização de
informação têm um papel crucial, para a efectiva exploração da informação que nos rodeia. À medida que entramos
na era pós-PC, emergem novas tecnologias que trazem novos desafios nas abordagens ao design da interface. A
massificação de dispositivos com diferentes características interactivas, como sistemas móveis, ou mesmo sistemas
de realidade virtual, promovem novas reflexões no desenho de boas práticas na área da interface.
Resultados da Aprendizagem

São facultados aos alunos conhecimentos teórico/práticos para que desenvolvam os seus projectos na área das
interfaces:
Tecnicas de desenvolvimento de prototipos aplicacionais;
As principais heuristicas no desenvolvimento de interfaces;
A avaliacao heuristica, preditiva e com utilizadores;
Identificacao dos ciclos de desenvolvimento da interface no projecto de desenvolvimento de aplicacoes;
Desenvolvimento de interfaces aplicacionais para sistemas de visualização de informação;
Utilizacao de ferramentas de edicao grafica para criacao de prototipos de interfaces visuais;
Desenvolvimento de aplicações interactivas para sistemas sensoriais ou de realidade virtual.

Conteúdos Programáticos

Interacao Humano-Computador
Aspectos Humanos (percepcao e representacao) e Aspectos Tecnologicos (inputs e outputs)
Design centrado no utilizador
User Experience (UX) e User Interface (UI)
Suporte ao Design de Interacao. Wireframing e Prototipagem
Avaliação de usabilidade
Desenvolvimento de Interfaces Aplicacionais para Visualizacao de Informacao
Desenvolvimento de interfaces sensoriais e de realidade virtual
Bibliografia Recomendada
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+ Bibliografia entregue ao longo do semestre
Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Nas sessoes teoricas serao apresentados os conceitos e metodologias definidos no conteudos programaticos da
unidade curricular. Nas sessoes praticas os alunos aplicacao as metodologias no desenvolvimento de projetos
praticos, resolvendo problemas e desafios propostos pelo docente.

Métodos de Avaliação
Componente pratica [70%]: 2 trabalhos ao longo do semestre (individuais ou em grupo)
Componente teorica: Relatorios de projeto [20%]
Assiduidade e participacao: [10%]

