
Sítio Web para Troféus da Associação Académica
da Universidade da Beira Interior

Proposta de Projeto

Orientador: Maria Paula Prata de Sousa
Co-orientador: João Canavilhas

1 Objetivos
O objetivo principal deste projeto é o de desenvolver e implementar um sítio web
com um backoffice de administração para a Associação Académica da Universidade
da Beira Interior (AAUBI), nomeadamente para patilhar notícias e enumerar os tro-
féus conseguidos pela Associação Académica. O sítio deve ser simples de navegar
e responsive, funcionando igualmente bem em browsers de PC e em ecrãs de dis-
positivos móveis. O backoffice deve permitir a introdução de notícias, eventos no
calendário e troféus através de uma interface de administrador. O sítio web deve ser
suportado por uma base de dados desenhada de propósito no contexto do projeto.

Dada a sua natureza, e para além do desenvolvimento do sítio web, o projeto
pode ainda requerer a sua instalação num servidor do domínio UBI, bem como
um conjunto de testes de usabilidade e funcionamento. O(a) aluno(a) terá uma
oportunidade de solidificar o seu conhecimento nas várias áreas abrangidas por este
projeto, nomeadamente Interação Humana com o Computador, Design, Programa-
ção 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 Desenho e iterações sobre a base de dados;

T3 Desenvolvimento do layout e conjunto de páginas HTML que concretizam o
sítio web;

T4 Implementação das funcionalidades de backoffice;

T5 Aprimoramento, testes e documentação;

T6 Escrita do relatório de projeto.

3 Cronograma
T1 0.5 meses
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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 design, engenharia de software, interação humana com
o computador, 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, o(a) aluno(a) deverá entregar o código fonte bem documen-
tado e scripts de instalação/inicialização da plataforma.

6 Resultados esperados
• 1 Sítio/Aplicação Web (código fonte e documentação);

• Scripts de instalação/inicialização;

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Maria Paula Prata de Sousa (pprata@di.ubi.pt)
João Canavilhas (jc@ubi.pt)
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