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Introdução: Ao longo dos anos o meio digital foi se inserindo no meio educacional,
principalmente universitário, sendo assim, realizaram-se inúmeras pesquisas sobre a
real potencialidade das plataformas digitais acadêmicas. Em nossa pesquisa a
plataforma selecionada foi o Google Classroom, utilizada pelo Unileste. Durante os
seis primeiros meses de utilização da plataforma, notou-se a dificuldade relacionada ao
seu uso potencial, ou seja, uma carência dos usuários referentes a instrução e auxílio,
afetando a eficiência da ferramenta. Dessa forma buscou-se utilizar essa pesquisa com
o tema ‘Ergonomia cognitiva aplicada em análises de usabilidade da ferramenta digital
acadêmica do Unileste’,  Objetivo: O objetivo foi evidenciar o quanto os discentes e os
docentes extraem de potencialidade, e qual o grau de usabilidade da ferramenta
acadêmica utilizada, o Google Classroom. Com o intuito de otimização do aprendizado
por meio da correlação da ergonomia cognitiva com a plataforma digital e o ambiente
acadêmico. Metodologia: Essa pesquisa foi desenvolvida com cunho exploratório,
onde foi analisada de maneira aprofundada o grau de conhecimento dos usuários para
com a ferramenta acadêmica Google Classroom, a fim de verificar se a potencialização
dela está sendo extraída de maneira eficiente. As amostras para a realização da
pesquisa foram todas as turmas do curso de Engenharia de Produção do Unileste,
baseando-se no semestre 1/2019. Os instrumentos a serem utilizados na pesquisa se
deram inicialmente por questionários elaborados com relação ao uso da plataforma,
sendo transmitido através de gráficos, tabelas estatísticas, brainstorm (chuva de ideias)
entre outras ferramentas.  Resultados: O estudo foi desenvolvido com a amostra de
trinta e oito estudantes do Curso de Engenharia de Produção do Unileste. Constatou
que necessita de melhoria, e para que essa melhoria de fato ocorra se torna necessária
uma maior compreensão por parte dos desenvolvedores das atualizações da ferramenta
sobre o perfil dos usuários, de modo geral, estudantes universitários buscando
praticidade, agilidade e clareza e que não disponibilizam de muito tempo do dia a dia
para estarem acessando esse tipo de conteúdo. Com relação aos discentes, foi
verificado que menos da metade dos alunos estudados extraem de maneira satisfatória
os recursos disponíveis na plataforma. Ponto que torna chamativa a verificação do
layout presente no software, (também apresentado no braimstorm) com o objetivo de
trazer uma melhor perfumaria e distribuição de interesses na plataforma por células,
além de considerar também o acesso por computadores mais rápido e prático, e o
acesso através de qualquer smartphone mais completo, com mais conteúdo. 
Conclusão: Ao verificar esses pontos, as relações entre a tecnologia e a universidade
irão progredir consideravelmente, abrindo a possibilidade de melhorias mais
complexas e eficientes, de forma a melhorar o ensino e tornar os profissionais mais
qualificados através de plataformas digitais acadêmicas mais completas e de maior
qualidade.
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