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DADOS DA DISCIPLINA
MD931- Tópicos em Ergonomia D - Ergonomia e Usabilidade em produtos,
CÓDIGO DA DISCIPLINA: ambientes e sistemas.
CARGA HORÁRIA:
60h
NÚMERO DE CRÉDITOS: 4
TIPO DE COMPONENTE: ( X ) disciplina
( ) tópicos especiais
( ) seminários
PROFESSOR:
GERMANNYA DGARCIA ARAUJO SILVA
EMENTA:
conceitos de usabilidade; métodos e técnicas para a avaliação da usabilidade em
produtos, ambientes e sistemas. Testes de usabilidade; Tratamento e análise dos
dados e critérios para favorecer o projeto de design considerando a usabilidade e
o design universal.
OBJETIVOS:
capacitar os alunos para reconhecerem aspectos da usabilidade em diversos tipos
de projetos: artefatos materiais; artefatos digitais; espaço construído e arquitetura
de informação, a fim de que possam realizar avaliações de usabilidade. Espera-se
que ao final da disciplina, eles sejam capazes de avaliar as interfaces privilegiando
o lado humano da interação, úteis a seus usuários, intuitivas, fáceis de usar,
eficientes e prazerosas.
CONTEUDO
Módulo 1 – Introdução a Ergonomia e a Usabilidade
PROGRAMATICO:
Módulo 2 – A Engenharia de usabilidade
Módulo 3 – Métodos para avaliação de usabilidade
Módulo 4 - Recomendações para configuração do produto
METODOLOGIA:
- Aulas expositivas e palestras; Estudo dirigido através da discussão de capítulos de
livros e artigos científicos relacionados ao conteúdo da disciplina; Análise e
discussão de cases relacionados ao tema da disciplina; Produção de texto e
orientações individuais
AVALIAÇÃO:
Exame 1 – seminário de artigos científicos relacionados ao objeto de pesquisa do
estudante
Exame 2 – artigo sobre a aplicação da usabilidade no objeto de pesquisa do
estudante.
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