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1 Objectivos 
Os jogos fazem cada vez mais parte do nosso quotidiano, e são cada vez mais 
utilizados em diversas áreas e para diversos fins. Assim, este projeto visa 
conceber um jogo de poker (i.e. vídeo poker) para ser jogado numa projecção 
interactiva, o qual servirá para a reabilitação dos membros superiores de 
pacientes vítimas de AVC. Este projeto pretende assim desenvolver um jogo 
que é uma ferramenta para ser usada em clínicas de fisioterapia para a 
reabilitação dos membros superiores dos pacientes, tornando assim as sessões 
de fisioterapia mais agradáveis, pois a simples repitição de exercícios torna-se 
desmotivante para os pacientes.  
O principal objectivo do projeto visa desenvolver um jogo de poker (i.e. vídeo 
poker) que possa ser jogado de forma interactiva numa projecção e permita 
configurar a sua interface consuante o paciente. Este  deverá recorrer à 
tecnologia de infravermelhos para tornar a projecção interactiva e o jogo 
poderá ser desenvolvido com recurso à biblioteca WebGL. 
 

2 Tarefas a Realizar 
T1 Pesquisa sobre aplicações semelhantes, APIs e bibliotecas que permitam o 

desenvolvimento do projeto 
T2 Definição dos requisitos da aplicação a desenvolver tendo em conta as APIs 

e bibliotecas escolhidas para a implementação do projeto 

T3 Desenvolvimento da aplicação 

T4 Testes e validação da aplicação desenvolvida.  

T5 Escrita do relatório de projeto 

3  Cronograma 
T1 0.5 mês  

T2 0.5 mês  

T3 1.5 mês  

T4 0.5 mês  

T5 1 mês  

4 Requisitos Técnicos/Académicos 
Bons conhecimentos de programação. 
 

5 Elementos de avaliação a entregar 
O aluno tem de entregar o relatório e o código da aplicação criada ao 
orientador. 
 

6 Resultados esperados 
- Um jogo de poker configurável e que possa ser jogado numa projecção. 

- Um relatório do projeto. 
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7   Referências 
[1] HTML5, https://www.w3.org/html/ 

 
 
[2] WebGL, https://www.khronos.org/webgl/ 

  

[3] Three.js, https://threejs.org 

  

[4] Wiimote Whiteboard, http://www.smoothboard.net/wiimotewhiteboard/ 

 

[5] Video Poker Rules, http://www.pokerlistings.com/casino-rules-video-
poker 

 

8   Contacto 
Frutuoso Silva (fsilva@di.ubi.pt)  


