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Resumo 

Este projeto visa contribuir para a área da Visualização de Informação, elaborando um conjunto de heurísticas de 

Interação Humano-Computador, através da execução de Avaliações Heurísticas voltadas às interações entre sistemas 

e seus usuários. . 
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Introdução 
Visualização de Informação (InfoVis) é a área que 

estuda a representação gráfica de dados através de 

sistemas interativos. Nessa área, apesar de necessários, 

existem escassos recursos para avaliação de 

representações gráficas. 

Dentro da InfoVis, temos o campo de estudo da 

Interação Humano-Computador (IHC), onde as 

avaliações se focam em analisar as interações entre 

sistemas e seus usuários. Uma técnica clássica da IHC é 

a Avaliação Heurística, que indica quais heurísticas de 

InfoVis devem ser respeitadas para melhorar a 

usabilidade de interfaces.  

Desta forma, o objetivo deste projeto é a 

elaboração de um conjunto de heurísticas para InfoVis, 

derivado do agrupamento das heurísticas levantadas por 

Oliveira (2017), Freitas (2017) e Girardi (2018a, 2018b). 

Neste projeto, será utilizado o método Card Sorting, 

visando incorporar no agrupamento proposto experiência 

de profissionais da área de InfoVis. 
 

Resultados e Discussão 
 

A metodologia deste trabalho é composta pelas 

seguintes etapas: 

1) Estudo do método Card Sorting e trabalhos 

realizados por Oliveira (2017), Freitas (2017) e 

Girardi (2018a, 2018b);  

2) Solicitar a colaboração de profissionais de InfoVis 

para realizar o estudo com Card Sorting; 

3) Planejamento e execução do Card Sorting, análise 

dos resultados obtidos e comparação com 

trabalhos de Oliveira (2017), Freitas (2017) e 

Girardi (2018a, 2018b); 

4) Elaborar, com base no estudo com Card Sorting, 

proposta com novas heurísticas e realizar 

experimentos com elas. 

 
 
 
 
 

Conclusões 
Os resultados obtidos através da Avaliação Heurística 

aplicada com usuários com conhecimentos na área de 

InfoVis serão analisados para, assim, consolidar todas as 

avaliações de todos os grupos de voluntários definidos 

comparando os problemas encontrados. Também haverá 

avaliações por meio de questionários e entrevistas, para 

garantir que cada avaliador realmente entendeu a 

heurística a ser estudada. 
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