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1 Objetivos 
 
Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma plataforma 
web para o apoio ao ensino. Nesta plataforma deverá ser possível a partilha de 
conteúdo por parte dos seus utilizadores, assim como a consulta desse conteúdo, 
seja por utilizadores registados ou não registados na plataforma. 
Pretende-se que esta plataforma fique alojada num servidor remoto 
(preferencialmente um servidor Linux), exigindo assim a sua configuração por 
parte do aluno. O projeto já se encontra em design e prototipagem e o aluno irá 
colaborar um responsável técnico do mesmo, implementando a maioria das suas 
funcionalidades. As questões da interface e usabilidade serão preponderantes e 
terão de ser bem consideradas pelo aluno. 
Este projeto envolve a aplicação de diversas tecnologias relacionadas com a 
programação para a Web, das quais se destaca: HTML5, PHP, CSS, JavaScript 
e MySQL. 
 

 
 

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

T1: Estudo das tecnologias a utilizar; 

T2: Especificação dos requisitos; Engenharia de Software; 

T3: Implementação do sistema; 

T4: Testes e melhorias; 

T5: Escrita do relatório de projeto. 

 
 
 
 



3 Cronograma 
T1: duas semanas (13%). 

T2: duas semanas (13%). 

T3: seis semanas (40%). 

T4: duas semanas (13%). 

T5: três semanas (21%). 
 
 

4 Requisitos Técnicos /Académicos 
O aluno deve possuir boas competências em domínios fundamentais, tais como 
Programação para a Web, Interação Humana de Computador e Sistemas Operativos. 
devendo também estar preparado e disposto a explorar novas tecnologias.  

 
 

5 Grau de Dificuldade 
Difícil. 

 
 

6 Resultados Esperados 
• Uma plataforma web de apoio ao ensino e partilha de conteúdos. 

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