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1 Objetivos 
 

Na atualidade, apercebemo-nos só parcialmente do constante fluxo de 
informação noticiosa que circula nos meios eletrónicos. Na Web, o agregado de 
jornais digitais e conteúdos espontâneos gerados pelos utilizadores, 
nomeadamente nas redes sociais, é gigantesco, gerado a uma cadência temporal 
diária. Neste quadro, um utilizador convencional terá extrema dificuldade em 
acompanhar, com a cobertura desejada, os principais tópicos que circulam na 
Web, em tempo real. Ele só conseguirá detetar algumas poucas instâncias de 
eventos considerados mais relevantes, em geral por parte dos média principais. 
A tarefa de uma cobertura mais eficaz dos eventos está já ao nível do sobre-
humano.  

Com este projeto pretende-se que seja criado uma aplicação que recebe 
informação noticiosa de uma grande variedade de fontes Web (jornais on-line, 
blogs, redes sociais, etc.) produzindo uma vista rica e clara de tópicos 
considerados relevantes para um utilizador. Esta vista compreende uma 
interface atualizada em tempo real com o maior número possível de eventos 
relacionados com um tópico considerado, permitindo assim ao utilizador a 
detenção de uma vista abrangente dos eventos relacionados.   

 

 
 

2 Plano de Trabalho 
O desenvolvimento deste projeto deve seguir a seguinte ordem de trabalho:  

T1: Estudo da bibliografia e tecnologia existente. 

T2: Desenvolvimento do sistema Cristal News. 
T3: Avaliação da qualidade e possíveis melhorias do sistema. 

T4: Escrita do Relatório de Projeto. 
 
 



3 Cronograma 
T1: duas semanas (13%). 

T2: deis semanas (40%). 

T3: três semanas (20%). 

T4: quatro semanas (27%). 
 
 

4 Requisitos Técnicos /Académicos 
O aluno deve possuir boas competências em domínios fundamentais, tais como 
Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, e Programação Orientada a Objetos, 
devendo também estar preparado para trabalhar em linguagem Java. A unidade 
de Interacção Humana com o Computador já deve ter sido concluída, existindo 
conhecimentos de Java FX e design de aplicações com GUI. 

 
 

5 Grau de Dificuldade 
Difícil. 

 
 

6 Resultados Esperados 
• Uma aplicação com interface gráfica (GUI), em linguagem Java que 

permita a visualização em tempo real de um grande número de notícias e 
informações geradas na Web. 

• Um relatório de projeto, obedecendo às regras de formatação, estrutura e 
conteúdo, especificadas por esta unidade curricular. 
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