
MATERIAIS E MÉTODOS
Fase I

Foram utilizados três modelos de aparelhos - iPhone (iOS), Milestone 1 (Android) e 
Xperia X1(Windows Mobile) - inicialmente explorados por meio de duas ações 
específicas para aprender a manuseá-los:  

(i) atividades livres:  ligar/desligar, fazer uma ligação, tirar fotos e fazer vídeos;

(ii) atividades dirigidas a tarefas: tirar uma foto e postá-la no Facebook; fazer um 
pequeno vídeo e colocá-lo no youtube; instalar o plug in do Flash; acessar um jogo 
online.

 

Figura 1: Aparelhos utilizados para a realização do trabalho
Fase II
Na primeira etapa dessa fase o bolsista acessou o TelEduc 4 através dos 
dispositivos móveis, identificando problemas de interação. Essa ação foi 
fundamental para a escolha das ferramentas a serem exploradas pelos voluntários 
que participariam da etapa seguinte (estudo de caso). As ferramentas escolhidas 
são mostradas na Figura 2.

INTRODUÇÃO

Os denominados desktops têm cedido a vez a dispositivos móveis e portáteis, 
especialmente nos centros urbanos, o que nos leva a pensar que em um futuro 
muito próximo os cursos de EaD serão acessados por meio desses dispositivos.

Este projeto tem como finalidade investigar a usabilidade do ambiente TelEduc ao 
ser acessado por celulares inteligentes, visando analisar as restrições de 
interface.
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Na segunda etapa da Fase II realizamos um estudo de caso 
com a participação de quatro voluntários para analisar a 
usabilidade das ferramentas selecionadas através dos 
dispositivos móveis. Os voluntários assumiram o papel de 
aluno e executaram 8 tarefas previstas no Curso criado 
para o estudo de caso. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Na Fase I foram identificados alguns problemas ao usar o 
TelEduc nos dispositivos móveis. A Figura 3 mostra um 
exemplo:

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos analisando os dados levantados durante o estudo de caso com a 
finalidade de catalogar os tipos de problemas encontrados pelos usuários ao 
acessarem/usarem o ambiente TelEduc por meio dos dispositivos móveis. 
Esperamos que essa catalogação possa auxiliar no delineamento de algumas 
soluções visando melhorar a usabilidade do sistema por meio desses 
dispositivos. 
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Figura 2: Primeiras ferramentas utilizadas pelos 
usuários no estudo de caso

Figura 3: Ferramentas utilizadas próximo ao 
término do estudo de caso
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Figura 3: O campo de edição de texto de um item de Portfólio, visível no 
desktop (a), não é exibido no iPhone (b) e no Motorola Milestone (c).Sony Xperia 1

Figura 2: 
Ferramentas 

selecionadas para o 
estudo de caso

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A USABILIDADE DO TELEDUC 
EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
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