Editorial
Há exatos dez anos atrás, em junho de 2012, foi publicada a edição inaugural da Revista HFD - Human Factors in Design, mantida e editada pelo Programa de Pós-Graduação em Design da UDESC. É com muita alegria que anunciamos esta edição de aniversário de um periódico já consolidado, que celebra
uma década de publicações contínuas com as produções mais significativas na
área de concentração dos Fatores Humanos no Design em nosso país.
Estendemos o convite para a leitura de mais oito artigos inéditos, numa
edição que é aberta com dois artigos que contribuem para a área da saúde, um
deles com a proposta de um framework para o projeto de aplicativos móveis
para a saúde e outro que apresenta uma revisão sistemática sobre o Leanhealthcare no aprimoramento da comunicação em serviços de saúde no Brasil.
Na sequência, são apresentados três artigos no campo da Tecnologia Assistiva,
iniciando com uma análise ergonômica do trabalho na cozinha domiciliar de
um usuário com deficiência visual. Ainda, o design das próteses Cyborg Beast
é avaliado de acordo com a perspectiva do desenvolvedor e do usuário. Por
sua vez, propõe-se o design de objetos com o propósito de sensibilização e
inclusão de crianças pelo sensório. Outros dois artigos dessa edição apresentam resultados da ergonomia física, com as contribuições da termografia infravermelha na avaliação ergonômica de produtos e também o olhar feminino
em perspectiva sobre a usabilidade de selins de bicicletas. Por fim, a edição é
concluída com um artigo em ergonomia cognitiva, no qual é divulgada uma
pesquisa com brasileiros, que relaciona demografia, hábitos e desconforto no
uso do smartphone.
Mais uma vez agradecemos aos autores que fazem parte desta edição e
convidamos para que participem dos próximos números da revista.
Aproveitamos para parabenizar as equipes editoriais que participaram na
condução da revista até este momento, ao corpo de revisores, professores do
PPGDesign e a todos que, ao longo desses dez anos de muito trabalho e dedicação, contribuíram para o crescimento e fortalecimento da nossa HFD!
Prof. Dr. Elton Moura Nickel
Editor
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