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Ementa: Interação Humano-Computador: aspectos humanos e tecnológicos. Projeto de interfaces, 
suporte ao projeto e avaliação. Projeto de interação: métodos, técnicas e suporte. Paradigmas de 

comunicação humano-computador. 
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Programa: Sistemas de computação têm se tornado pervasivos e ubíquos. Dispositivos tradicionais 
de interação, como o teclado e o mouse, têm dado lugar a uma gama de novos artefatos digitais 
portáveis, vestíveis, e até invisíveis. Entender os fatores humanos envolvidos na interação com tais 
dispositivos é essencial para o design de sistemas de computação em que tais tecnologias façam 
sentido às pessoas, seus valores e sua vida em sociedade. A disciplina visa tratar o assunto 
considerando estudos (experimentais, teóricos e metodológicos) com diferentes dispositivos de 
interação. Os principais tópicos a serem abordados incluem: Fundamentos de Fatores Humanos em 
IHC (Mecanismos da Percepção e Memória Humanos, Modelo do Processador Humano de 
Informação, Motivação, entre outros); Métodos de Pesquisa em IHC (Pesquisa Experimental, Estudos 
de Caso; Survey; Inspeção por Experts, entre outros). A ementa será trabalhada em aulas expositivas, 
discussões interativas e em atividades experimentais individuais e em grupos de até 4 alunos, 
conforme agenda da disciplina. 

Detalhamento do Programa: ver Agenda da Disciplina 

Dinâmica da Disciplina: Teoria e prática experimental orientada por metodologia de pesquisa em IHC 
serão articuladas ao longo do desenvolvimento da disciplina. Atividades individuais envolvem a 
participação em atividades de “aquecimento” pré-aula e discussões no espaço da disciplina e em 
atividades de aulas, apresentação e discussão de tarefas relativas ao grupo, leituras e proposição de 
um projeto de pesquisa ao final da disciplina. Atividades em grupo [máx. 4 alunos] que envolverão 
diversas práticas que conduzirão a experimentações com diferentes dispositivos de interação e ao 
desenvolvimento progressivo de um projeto. Os trabalhos produzidos individualmente e/ou em grupo 

deverão ser postados no site da disciplina (https://mo622b.wikispaces.com/). 

Avaliação: A nota final (NF) será calculada a partir da nota dos trabalhos em grupos (NG) e das notas 
individuais (NI). A nota dos trabalhos em grupo será dada pelos resultados apresentados para a 
solução dos problemas de design e outras tarefas em grupo (TG), mais um delta que poderá variar de 
-1 a 1 conforme a avaliação por pares de cada grupo (ΔAPG). Já a nota individual será dada pelas 
notas de atividades individuais (NP), mais um delta que poderá variar de -1 a 1 conforme as notas de 
Participação Presencial e Virtual (PPV). A PPV é determinada pelo empenho na colaboração e 
feedback, tanto durante as aulas quanto por meio das discussões e atividades na wiki da disciplina. As 
médias são calculadas pelas seguintes fórmulas: 

𝑁𝐺 = 𝑇𝐺 +  ∆𝐴𝑃𝐺 e 𝑁𝐼 = 𝑁𝑃 + ∆𝑃𝑃𝑉 

𝑁𝐹 =  (1 ∗ 𝑁𝐺 + 2 ∗ 𝑁𝐼) 3⁄  

 75% de frequência às aulas é uma condição necessária para a aprovação. 

 Haverá exame para alunos de MC936 com 𝑁𝐹 < 5 e após o exame, 𝑁𝐹𝐹 =  (𝑁𝐹 + 𝑁𝑜𝑡𝑎𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒) 2⁄ . 
 
Bibliografia: Para leitura básica sobre fundamentos de IHC: 

Rocha, H.V.; Baranauskas, M.C.C. (2003) Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. 
http://pan.nied.unicamp.br/publicacoes/publicacao_detalhes.php?id=40 

Para demais leituras, consulte a Agenda da Disciplina (Artigos selecionados de revistas e congressos 
nacionais e internacionais e em bibliotecas digitais, fontes de informação oficiais em portais Web) 

https://mo622b.wikispaces.com/


Mês Dia Ementa #Aula Atividade Pré-Aula Materiais da aula
4 Não haverá aula (SECOMP e WTD)
6 Não haverá aula (SECOMP e WTD)

11 Apresentação da Disciplina
Formulário de perfil dos alunos

A01 Questionário de Boas
Vindas

13 Visão Geral da área e Métodos de Pesquisa (Cap1 Lazar) A02

18 Dispositivo1: Smartwatches - relógio da Samsung A03

20 Av. Usabilidade em diferentes plataformas/dispositivos A04 AQ01

25 Pesquisa Experimental (Cap2 Lazar) A05

27 Lightning Talk: papers avaliação de novos dispositivos A06

1 Design de Pesquisa Experimental (Cap3 Lazar) A07

3 Experimento (demo) com relógio Samsung A08

8 Análise Estatística de dados de experimento (Cap4 Lazar) A09

10 PD relógio Samsung - Especificação A10 AQ02

15 PD Clarificação (PI QA) e Visão A11

17 Experimento (alunos) com relógio Samsung - Planejament A12

22 Experimento (alunos) com relógio Samsung - Execução A13

24 Experimento (alunos) com relógio Samsung - Análise A14

29 Lightning Talk: papers pesquisa experimental em IHC A15

1 Surveys (Cap5 Lazar) A16 AQ03

6 PD Prototipação em papel A17 BrainDrawing e
protótipo em papel

8 Etnografia (Cap9 Lazar) A18

Agosto
2015

Setembro
2015

Outubro
2015



Mês Dia Ementa #Aula Atividade Pré-Aula Materiais da aula

13 Prototipação digital (Cogtool, compendium) A19
CogTool,
Compendium, e outras
ferramentas

15 Estudo de Caso (Cap7 Lazar) A20

20 Apresentação (grupos) protótipo inicial A21

22 Dispositivo 2*: prática em sala/experimento A22

27 <implementação do protótipo>  CBIE2015 A23

29 Lightning Talk: papers exs. estudo de caso em IHC A24

3 <implementação do protótipo>  IHC2015 A25

5 <implementação do protótipo>  IHC2015 A26

10 As Leis da Simplicidade Maeda A27 AQ04
12 Dispositivo 3*: prática em sala/experimento A28

17 Análises de experimentos Dispositivos 2 e 3 A29

19 Apresentação dos Projetos dos Grupos
Devolução dos Relógios

A30

24 Apresentação dos Projetos dos Grupos
Devolução dos Relógios A31

26 Entrega Projeto de Pesquisa Individual (5 pags) A32
30 Último dia para cumprimento da carga horária [DAC]

1 09 a 21: Prazo para entrada de Conceitos e Freq. [DAC]

3

8

*Dispositivos: 1 smartwatch Samsung (demo, face, proj)

Novembro
2015

Dezembro
2015



Mês Dia Ementa #Aula Atividade Pré-Aula Materiais da aula
2 Luva (Alysson)+WoT+supermercado+DU

3 Kinect (Laurindo) + TA

4 Leap Motion (Vanessa)

5 Tangíveis? Vestíveis?


