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Orientador: Pedro Ricardo Morais Inácio
Co-orientador: João Canavilhas

1 Objetivos
Com vista a dinamizar e acompanhar o processo de entrada no mundo do traba-
lho dos seus estudantes, bem como fornecer mais uma ferramenta de interação da
região, país e mundo com a UBI, pretende-se desenvolver um portal de empregabili-
dade que facilite a interação dos estudantes da UBI com as empresas. Os objetivos
principais do projeto são, portanto, desenhar e desenvolver o sistema que suporta
esse portal. Dada a sua natureza, o sistema será orientado para a web, e será con-
siderada a possibilidade de se colocar o protótipo em servidor público a funcionar
no final do semestre.

As suas funcionalidades principais incluem o registo de estudantes da UBI e de
empresas, bem como a publicação de procuras e ofertas de emprego (especialmente
por parte das empresas). O portal deve ter, portanto, áreas distintas para utiliza-
dores registados (diferentes para estudantes e para empresas) e não registados. O
portal deve apresentar uma página geral com notícias e estatísticas (e.g., número
de empresas, alunos e posts registados e ativos na data) a utilizadores visitantes, e
páginas mais personalizadas a utilizadores registados. A submissão de posts para a
plataforma deve ser apenas possível para utilizadores registados, e a sua aceitação
sempre pendente do Gabinete Internacionalização e Saídas Profissionais (um papel
de super utilizador).

O sistema deverá ser suportado por uma base de dados a desenhar durante o
desenvolvimento do projeto. Devido à sua potencial envergadura, todo o desenho
e implementação deve ser feito com foco na melhoria (modularização) futura do
protótipo a entregar no final do semestre. Para além das já enunciadas, podem-se
enumerar as seguintes funcionalidades secundárias:

• Após registo, um utilizador da plataforma pode escolher se quer receber alertas
por e-mail, nomeadamente de ofertas ou procuras de emprego;

• Dado o ponto anterior, a plataforma deve suportar o envio de alertas;

• Cada utilizador registado deve ter acesso a uma área pessoal para edição dos
detalhes de utilizador;

• Deve ser pensada forma de acompanhar o percurso profissional de cada aluno/diplomado.

Dada a sua natureza, e para além do desenvolvimento da aplicação, o projeto
pode ainda acarretar um esforço significativo no teste em campo do sistema. Os
testes podem eventualmente decorrer com utilizadores finais da mesma, se estiver
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pronta a tempo. O(a) aluno(a) terá uma oportunidade de solidificar o seu conhe-
cimento nas várias áreas abrangidas por este projeto, nomeadamente Programação
orientada para a Web, Engenharia de Software e Bases de Dados.

2 Tarefas a Realizar
T1 Contextualização com as tecnologias envolvidas e com a proposta. Preparação

do ambiente de trabalho e desenvolvimento;

T2 Levantamento dos requisitos; engenharia de software; iterações sobre a base de
dados;

T3 Desenvolvimento do layout e conjunto de páginas HTML que concretizam o
frontend do portal;

T4 Implementação do sistema de suporte;

T5 Aprimoramento, testes e documentação;

T6 Escrita do relatório de projeto.

3 Cronograma
T1 0.5 meses

T2 0.5 meses

T3 0.5 meses

T4 1 mês

T5 0.5 meses

T6 0.5 meses

4 Requisitos Técnicos/Académicos
Bons conhecimentos de engenharia de software, interação humana com o compu-
tador, bases de dados e programação orientada para a web. Ter boas classificações
em unidades curriculares afins às áreas indicadas.

5 Elementos de avaliação a entregar
Para além do relatório (com descrição pormenorizada da base de dados), o(a)
aluno(a) deverá entregar o código fonte bem documentado e scripts de instala-
ção/inicialização da plataforma.
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6 Resultados esperados
• 1 Aplicação Web (código fonte e documentação);

• Scripts de instalação/inicialização;

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Pedro R. M. Inácio (inacio@di.ubi.pt)
João Canavilhas (jc@ubi.pt)

8 Anexos
Rascunho de um possível layout para o portal e enumeração de requisitos.
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Plataforma de Empregabilidade
 Separador INICIAL (aberto) 

(poder-se-ia adotar esta informação sempre atual e visível, inclusive 
adicionarmos o número de protocolos celebrados por ano letivo)

 Separador NOTÍCIAS (aberto)

 REGISTO ALUNOS (registo)

 REGISTO DIPLOMADOS (registo)

 REGISTO EMPRESAS (registo)

 Estágios ERASMUS (registo)

 CONTATOS  (aberto)

(possíveis separadores)

 Observatório EMPREGO (Alumni)
 Docentes (acesso a minutas e documentos de suporte e ofertas)

--------------------------------------------------------------------

 Backofce (acesso reservado apenas após registo)
1. Técnicas de procura de emprego

2. Manuais de empregabilidade

3. Coaching

4. Gestão de carreiras

5. Acesso a ofertas recebidas e recolhidas pelo GISP

6. Apoio na elaboração de CV

7. Programas de mobilidade

8. Programas de mobilidade internacional

9. Documentos de apoio e minutas



REGISTO Candidato (alunos ou diplomados)

(credenciação pelo NIF)

Dados de Identifcação

Contatos 

Ciclo de Estudos

Grau Académico

Data de Conclusão (no caso dos diplomados)

Área de Formação

Área Geográfca

Tipo de Oferta Pretendida

Upload do CV

Upload de certifcados

REGISTO Empresas

(registo pelo NIF)

Dados de Identifcação

Contatos

Área de atividade

Perfl de candidato (competnncias, área geográfca)

Upload da oferta

 Tipologia
 Condições
 Duração
 Remuneração
 Perfl

Programa de “Mentoring”

 Proposta
 Modelo
 Protocolo

Programa Estágios ERASMUS



(acesso apenas após registo como aluno ou diplomado)

 Acesso ao programa

Possibilidades/requisitos da Plataforma

 Alertas via mail

 Dados estatísticos atualizados e detalhados (reports)

 Área pessoal gerida por cada inscrito

 Acompanhamento do percurso profssional de cada aluno/diplomado

 Validação das ofertas e dos inscritos pelo GISP


