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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Internet das Coisas 

 

Unidade Curricular: 2014003 - Interação Pessoa-Computador na Internet das 
Coisas 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 481 ECTS: 7,5 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória  

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância  

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Carlos Bruno 
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Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Ao completar esta unidade curricular o aluno deverá ser capaz de: 

1. Identificar os factores condicionantes da interacção dos utilizadores no contexto da Internet das Coisas (IdC) nas vertentes 
dos utilizadores, dados e segurança. 

2. Analisar as tarefas, os utilizadores e os contextos na realização de operações suportadas em redes de dispositivos da IdC. 

3. Aplicar os padrões de interacção pessoa-computador no desenho de interfaces.  

4. Desenhar protótipos funcionais de sistemas interativos com usabilidade. 

5. Criar planos de avaliação de usabilidade de protótipos orientados à interação com objetos e dados da IdC. 

6. Executar testes de avaliação de usabilidade de protótipos. 

7. Analisar os dados dos testes de avaliação de sistemas interativos.

    

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à usabilidade e à experiência do utilizador na IdC. 

2. Princípios e regras de usabilidade. 

3. Técnicas de desenho de sistemas interactivos. 

4. Desenho de interacção. 

5. Interfaces com o utilizador na IdC. 

6. Segurança e usabilidade na IdC. 

7. Confiança e usabilidade na IdC. 

8. Privacidade e usabilidade na IdC. 

9. Avaliação de sistemas interativos da IdC. 

10. Recolha, análise e interpretação dos dados de avaliação de sistemas interativos da IdC. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Para cada objetivo de aprendizagem indicam-se os conteúdos relevantes: 

1. Identificar os factores condicionantes da interacção dos utilizadores no contexto da Internet das Coisas (IdC) nas vertentes 
dos utilizadores, dados e segurança (1, 2, 5, 6, 7 e 8). 

2. Analisar as tarefas, os utilizadores e os contextos na realização de operações suportadas em redes de dispositivos da IdC 
(2). 

3. Aplicar os padrões de interacção pessoa-computador no desenho de interfaces (2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).  

4. Desenhar protótipos funcionais de sistemas interativos com usabilidade (2, 3, 4 e 5). 

5. Criar planos de avaliação de usabilidade de protótipos orientados à interação com objetos e dados da IdC (9). 

6. Executar testes de avaliação de usabilidade de protótipos (9). 

7. Analisar os dados dos testes de avaliação de sistemas interativos (10).

    

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O ensino de cada tema iniciar-se-á pela apresentação e pela discussão em sala de aula dos respetivos conteúdos teórico-
práticos. Na segunda parte da aula serão realizados trabalhos práticos de aplicação desses conteúdos relacionados com o 
projeto de avaliação da unidade curricular. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A apresentação dos conteúdos teórico-práticos exemplificados através de casos práticos permite ajudar os alunos a 
desenvolver soluções para os vários problemas apresentados pelo projeto final de avaliação. A componente laboratorial das 
aulas práticas suporta iterativamente as várias etapas de realização do projeto final. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação terá um elemento de avaliação: 

 Projeto final com a produção de um relatório, com a respetiva defesa/discussão dos alunos: 100%. 

O projeto deverá ser realizado em grupo com o número máximo de dois alunos.  
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