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OBJETIVO DO TRABALHO 
 

• Esse trabalho visa apresentar um estudo de caso onde foram 
criados REAs utilizando processo de Design no contexto da 
Interação Humano Computador. 
 
 
• Descreve um estudo de caso de desenvolvimento de Recursos 
Educacionais Abertos na disciplina de Interação Humano 
Computador para uma turma de sexto período do curso de 
Ciência da Computação. O objetivo era desenvolver REAs cujo 
público alvo seriam os alunos do primeiro período do mesmo 
curso. 



CONCEITO DE REA 
 

O termo "Recurso Educacional Aberto" foi criado em 
2002 e é definido como todo material destinado ao 

ensino, pesquisa e aprendizado que esteja sob domínio 
público ou licenciados de maneira aberta, permitindo 

que os mesmos sejam adaptados e utilizados por 
terceiros (CASWELL ,2008). 



CONCEITO DE IHC 
 

No processo de interação usuário-sistema de 
informação, a interface é o combinado de software e 

hardware necessário para viabilizar e facilitar os 
processos de comunicação entre o usuário e a aplicação 

(Preece, 1994). 



ETAPAS DO PROCESSO DE DESIGN EM IHC 



ETAPAS DO PROCESSO DE DESIGN EM IHC 
 
• Identificando necessidades 

• Questionário, Personas e Cenário 

 
• (Re) Design 

•  Modelagem de tarefas  usando a MOLIC (Modeling Language for 
Interaction as Conversation) 
 

• Construir versão interativa 
• Prototipação em papel até sistema final 

 
• Validação 

• Teste de usabilidade e entrevistas  



IDENTIFICANDO NECESSIDADES 
 

•As atividades de identificação dos usuários visam coletar informações 
sobre o perfil dos mesmos. São várias as técnicas que podem ser 
utilizadas, variando de acordo com a demanda e o tipo de dados que 
se deseja obter. 



QUESTIONÁRIO 
 



PERSONA 



(RE) DESIGN 
 

• A modelagem de tarefas visa mapear as necessidades dos usuários de 
forma a permitir que sejam incorporadas e implementadas em um 
determinado artefato. A MOLIC (Modeling Language for Interaction as 
Conversation) é uma forma de representar as etapas das tarefas a 
serem implementadas. 



PROTOTIPAÇÃO 

• O modelo de processo de prototipação objetiva a realização de 
diversas iterações em que um protótipo é desenvolvido a partir de um 
conjunto de requisitos, e em seguida é avaliado pelo usuário 
(Pressman, 2002).  



PROTÓTIPO 



VALIDAÇÃO 

• Um sistema pode ser analisado e avaliado por diferentes perspectivas, 
focando em áreas distintas como interface, segurança, desempenho etc. 
No contexto de IHC, por exemplo, as avaliações consistem em 
momentos onde é possível analisar a solução proposta (seja parcial ou 
final), identificar problemas e analisá-la de forma a propor outros 
caminhos, se necessário (Barbosa, 2010; Prates, 2000). 



MD INVESTIGAÇÕES 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• O processo de Design em IHC envolve diversas etapas que permitem a 
criação de diferentes tipos de artefatos. O cumprimento das etapas 
visa permitir que os resultados obtidos sejam adequados ao público 
alvo e atendem às suas necessidades. 


