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Resumo
Almeida, Marcello Roberto de Paula Rosauro de; Quaresma, Maria Manuela
Rupp. Usabilidade em e-learning: avaliação de métodos de apresentação
de conteúdo para ensino de software de computação gráfica. Rio de
Janeiro. 2017. 185 p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Artes &
Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Usabilidade em e-learning: avaliação de métodos de apresentação de
conteúdo para ensino de software de computação gráfica. Através da internet o
conceito de educação a distância foi ampliado de forma significativa. A facilidade
de transmissão de conteúdo via internet vem sendo considerada uma alternativa
muito útil para o desenvolvimento e capacitação de alunos ao longo dos últimos
anos. Essa pesquisa tem como objeto de estudo a interação entre os alunos de
design e os sistemas de ensino disponíveis na plataforma web (e-learning) no
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512218/CA

aprendizado de softwares de computação gráfica. O Brasil encontra-se em fase de
consolidação da educação a distância, mas a falta de experiência na transposição
do método de ensino para uma nova plataforma de distribuição de informação
acarreta em propostas de ensino por vezes dispendiosa e equivocada. Faz-se
necessário um conhecimento sólido sobre o comportamento do usuário antes de
definir a interface da plataforma. Através de três protótipos de e-learning pôde-se
verificar a eficiência e a completude de tarefas propostas a partir das variações no
design da interface e nos componentes que apresentam o conteúdo da disciplina.
Os resultados obtidos demonstraram que o design de interface para e-learning que
leva em conta a redução da carga cognitiva do usuário, usando componentes de
apresentação adequados, favorece a compreensão e aprendizado dos softwares de
computação gráfica. A pesquisa também comprova que os componentes de vídeo,
texto, ilustrações e disponibilidade de arquivos digitais relacionados à tarefa
proposta pela disciplina também favorecem um aprendizado mais imersivo e
eficiente.

Palavras-chave
Computação Gráfica; Educação a Distância; Teste de Usabilidade; Design de
Interface; Interação Humano-Computador.

	
  

	
  

Abstract
Almeida, Marcello Roberto de Paula Rosauro de; Quaresma, Maria Manuela
Rupp (Advisor). Usability in e-learning: evaluation of methods of
presentation of content for teaching computer graphics software. Rio de
Janeiro. 2017. 185 p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Artes &
Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Usability in e-learning: evaluation of methods of presentation of content for
teaching computer graphics software. Through the internet the concept of distance
education has been significantly expanded. Its ease of transmission has been
considered a very useful alternative for the development and training of students
over the last few years. This research has as object of study the interaction
between design students and education systems available on the web platform (ePUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512218/CA

learning) in learning computer graphics software. Brazil is in the process of
consolidating distance education, but the lack of experience in transposing the
teaching method to a new information distribution platform leads to sometimes
expensive and misleading teaching proposals. A solid understanding of user
behavior is necessary before defining the platform interface. Through three
prototypes of e-learning it was possible to verify the efficiency and completeness
of tasks proposed from the variations in the design of the interface and in the
components

that

present

the

content

of

the

discipline.

The results showed that the e-learning interface design, which takes into account
the reduction of the user's cognitive load, using appropriate presentation
components, favors the understanding and learning of computer graphics
software. The research also proves that the video components, text, illustrations
and availability of digital files related to the task proposed by the discipline also
favor a more immersive and efficient learning.

Keywords
Computer graphics; E-learning; Usability Test; Interface Design; HumanComputer Interaction.
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