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Introdução: Atualmente sistemas computacionais estão fadados ao insucesso se a
interface dos mesmos não for de fácil uso e aprendizado. Ou seja, um grande fator que
se busca para sistemas interativos é a usabilidade. A usabilidade na web, preocupa-se
com a interação dos usuários com sites e ferramentas da Internet, em como as
interfaces devem ser desenvolvidas, e com as tecnologias e padrões a serem adotados
para garantir a qualidade não só do site, mas dos sistemas interativos web, chamados
webapp. Objetivo: O objetivo do projeto foi estudar e estruturar as diretrizes, padrões e
princípios de usabilidade existentes na literatura, estes foram adaptados quando
necessário para que fossem aplicados a sistemas interativos Web. Para facilitar o uso
de tais diretrizes e princípios foram desenvolvidos fluxos que serão seguidos pelo
desenvolvedor.  Metodologia: Como etapa inicial deste projeto foi feito um estudo e
estruturação das diretrizes, padrões e princípios de usabilidade, existentes na literatura.
tais Informações  foram adaptadas quando necessário para que fossem aplicados a
aplicações Web. Após este estudo todas essas diretrizes e princípios encontrados foram
organizados. Foi estabelecido uma sequência lógica e coerente, construindo-se assim
fluxos a serem seguidos pelo avaliador/construtor de interface. Resultados: O PIC foi
concluído com êxito, todas as etapas propostas tais como: Levantamento bibliográfico,
todas as diretrizes encontradas nas pesquisas foram organizadas em categorias
concluindo a segunda etapa de Categorização das Informações, conforme previsto no
projeto inicial. Após a categorização deu-se início a etapa de Desenvolvimento dos
Fluxos do Procedimento que gerou uma estrutura inicial do procedimento. Cada etapa
do procedimento foi analisada e refinada tendo em mente a sua aplicabilidade em
aplicações web (Web Apps). Foi feito um estudo mais detalhado das atuais aplicações
web, o procedimento para validação e construção de interfaces para Web Apps, vários
exemplos em cada parte do procedimento foram acrescentados e por fim foi feito o
teste do procedimento realizando a validação de uma WebApp já existente. Conclusão:
Apesar da  literatura atual possuir pouquíssimas informações específicas para interface
de Web Apps. Com os pequenos testes já feitos, percebe-se que o Procedimento até
então criado através do agrupamento dos princípios e diretrizes, auxilia
desenvolvedores Web seja ele experiente ou amador a construir/validar a interface de
uma aplicação Web.
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