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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119120 – Interação Pessoa-Computador 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 481 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Garcia 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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150       15 45                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular apresenta os princípios e métodos que suportam a conceção e avaliação de sistemas interativos. Os 
alunos devem aplicar estes conhecimentos no desenvolvimento de interfaces hardware e software. Ao completar com sucesso 
esta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de: 

  • Criticar a usabilidade de um sistema interativo. 

  • Descrever os utilizadores de um sistema. 

  • Analisar as tarefas realizadas pelos utilizadores. 

  • Construir o desenho de um sistema interativo. 

  • Construir um protótipo funcional de um sistema interativo. 

  • Planear e realizar a avaliação de um sistema interativo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à Interação Pessoa-Computador 

2. Princípios e Regras de Usabilidade 

3. Desenho Universal 

4. Processo de Desenho 

5. Análise de Tarefas 

6. Estilos de Interação 

7. Dispositivos de Interação 

8. Desenho de Ecrãs e Navegação 

9. Apoio à Implementação 

10. Técnicas de Avaliação 

11. Apoio ao Utilizador 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos iniciais da unidade curricular (1 e 2) introduzem os alunos à área da interação pessoa computador. Com estes 
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tópicos os alunos adquirem conhecimentos sobre modelos da interação, princípios e regras de usabilidade que lhes permitirão 
analisar e criticar interfaces já desenvolvidas. Nos tópicos 3 e 4 é apresentado o processo de desenvolvimento de interfaces 
baseado em protótipos. Os tópicos 5, 6, 7 e 8 abordam diversas técnicas necessárias ao desenho da interface. Com estes 
conhecimentos os alunos poderão desenvolver interfaces com maiores níveis de usabilidade. No tópico 9 são apresentadas 
algumas ferramentas que permitem o desenvolvimento de protótipos funcionais de interfaces. Com estas ferramentas os alunos 
deverão conseguir criar protótipos que depois irão avaliar recorrendo aos conhecimentos adquiridos no ponto 10. Finalmente 
são estudadas diferentes estratégias de apoio aos utilizadores (tópico 11). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

  • Apresentação e discussão dos tópicos 

  • Critica à usabilidade de sistemas interativos e propostas de melhoria. 

  • Desenho, implementação e avaliação de um sistema interactivo. 

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

Todas as semanas é introduzido um tópico previsto no programa da unidade curricular de modo a fornecer aos alunos 
conhecimentos sobre o desenvolvimento de interfaces.  Estes conhecimentos serão aplicados ao longo do tempo no 
desenvolvimento de dois trabalhos de grupo que têm como objetivo o desenvolvimento de um protótipo para um sistema 
interativo. Parte deste trabalho deverá ser realizado na aula para que os alunos possam receber feedback sobre os seus 
progressos. No primeiro trabalho de grupo é realizado o desenho da interface do sistema e no segundo trabalho de grupo é 
implementado um protótipo funcional e realizada a sua avaliação. Neste último trabalho de grupo também podem ser 
incorporados na interface elementos de apoio ao utilizador. O trabalho individual avalia a capacidade dos alunos em aplicar os 
conhecimentos adquiridos na crítica da usabilidade de uma determinada interface. O teste individual avalia a capacidade de os 
alunos desenharem uma interface e criarem o respetivo protótipo funcional. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

• 1 trabalho individual onde será criticada a interface de um sistema interativo e apresentada uma proposta de melhoria.   

• 1 teste individual onde os alunos deverão desenvolver uma interface para um sistema interactivo. 

• 2 trabalhos de gupo. No primeiro trabalho os alunos realizam o desenho de um sistema interativo. No segundo trabalho os 
alunos desenvolvem um protótipo funcional do sistema interativo e realizam sua avaliação com utilizadores. 
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