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Tipos de informação de 
percepção e de contexto

● A percepção social auxilia o usuário a conhecer os demais 
participantes do grupo do qual participa

● ● o que apoia o estabelecimento das conexões 
interpessoais necessárias para o bom andamento das 
interações no grupo
● As informações de percepção social incluem:

● ● contexto do grupo● ● contexto do grupo
● ● identificação dos participantes e seus respectivos 

papéis e responsabilidades
● ● rede de relacionamentos

● ● ● grau de proximidade entre os 
participantes em termos de distância física, como também 
de distância entre papéis e responsabilidades, e contexto 
dos participantes, com informações sobre cada indivíduo em 
particular.



Tipos de informação de 
percepção e de contexto

O contexto dos participantes inclui as seguintes 
informações de percepção:
● localização geográfica
● presença
● identificação de quem está participando ● identificação de quem está participando 
naquele momento da interação síncrona
● disponibilidade
● reação emocional



Tipos de informação de 
percepção e de contexto

Percepção de atividade

● auxilia o participante a compreender o projeto 
em execução e a acompanhar o desenrolar das 
atividades definidas no projeto pelo grupoatividades definidas no projeto pelo grupo
● facilita a coordenação de atividades pelos 
próprios membros do grupo
● evita redundâncias e conflitos, especialmente 
no trabalho assíncrono
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Tipos de informação de 
percepção e de contexto

Percepção do espaço compartilhado

● refere-se ao conhecimento sobre os artefatos e 
participantes presentes no espaço de trabalho
● auxilia os indivíduos a gerenciar as transações ● auxilia os indivíduos a gerenciar as transações 
entre o espaço individual particular e o 
compartilhado
● auxilia a planejar, coordenar e executar ações 
na área de trabalho para combinar as atividades 
individuais com as do grupo
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Visualização das 
informações de percepção

Componentes visuais de percepção, também 
chamados widgets, apoiam a apresentação 
das informações de percepção em diferentes 
sistemas



Exemplos de widgets



Exemplos de widgets

http://grouplab.cpsc.ucalgary.ca/Videos



Visualização das 
informações de percepção

Alguns widgets fornecem informações sobre 
a interação dos participantes para apoiar 
explicitamente os coordenadores do grupo. 
Os painéis de indicadores, conhecidos como Os painéis de indicadores, conhecidos como 
data boards



Benefícios e desafios em 
prover percepção

Percepção é um fator 
determinante para o sucesso 
de sistemas colaborativos?

TRUE

● torna a colaboração
mais eficiente
● Reduz o isolamento
● amplia a memória do
grupo
● mede a qualidade do
próprio trabalho

BENEFÍCIOS DA 
PERCEPÇÃO



Problemas associados com 
informações de percepção
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Desafios no uso de contexto

● O que exatamente considerar como contexto?
● Como representar os aspectos estáticos e 
dinâmicos da manipulação do contexto?
● Como as informações de contexto podem ser 
adquiridas?
● Podem ser adquiridas automaticamente, usando ● Podem ser adquiridas automaticamente, usando 
monitoramento ou busca?
● É necessário realizar algum processamento 
envolvendo raciocínio lógico?
● Uma vez identificado o contexto, como o 
sistema vai reagir a ele?
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