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Guia Virtual do Departamento de Informática 
Proposta de Projeto 

 
Orientador: Rui Cardoso Co-orientador: Frutuoso Silva 

 
1 Objetivos 
 
Este projeto visa recriar num mundo virtual1 o edificio do Departamento de 
Informática. O objetivo principal é desenvolver um espaço de interação onde 
os alunos ou outros utilizadores através dos seus avatars possam interagir 
entre si e com os espaços do Departamento. E, deste modo, aprenderem a 
orientar-se no edifício, tomarem conhecimento das actividades que aí 
decorrem, participarem e interagirem.  
O mundo virtual a desenvolver compreende os vários pisos do edifício onde 
se encontra o Departamento e onde será necessário criar os vários espaços: 
laboratórios, salas de aula, salas de reuniões, anfiteatros, bar, laboratórios de 
investigação, salas de sistemas, secretariado, gabinetes e outros espaços. 
Cada espaço deverá depois ter informação disponível para o utilizador 
visualizar e interagir.  Para o desenvolvimento serão disponibilizadas as 
plantas e os cortes necessários pelos serviços técnicos da UBI se possível em 
formato digital. 
 
Na implementação vamos utilizar como base de desenvolvimento uma 
solução open source já existente que disponibiliza um campus virtual, o “The 
Universal Campus”2, que é uma representação virtual de um “campus” 
universitário com um conjunto de avatars predefinidos que permitem efetuar 
várias actividades: navegar no ambiente, conversar, participar em aulas 
virtuais, assistir a eventos e workshops e também questionar bots (guias 
virtuais, docentes, técnicos e outros avatares existentes). Na plataforma 
existe um conjunto de 12 avatares predefinidos que são totalmente 
personalizáveis e podem ser modificados livremente pelos utilizadores ou 
criados a partir do zero utilizando o editor de avatar integrado. Existe 
também o serviço de chat local para conversação dentro do ambiente virtual.  
 
 

                                                           
1 http://www.opensimulator.org 

2 The Universal Campus: An open virtual 3-D world infrastructure for research and 
education By Pierre Baldi, Crista Lopes / April 2012  
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2 Tarefas a Realizar 

T1 Estudo do problema e familiarização com as ferramentas de 

desenvolvimento.  

T2 Instalação e testes da plataforma opensimulator com a distribuição 

OpenSim 0.9.0.0 de 8/16/20173 

T3 Desenvolvimento do  modelo 3D do edifício do Departamento de 

Informática no mundo virtual opensimulator. 

T4 Desenvolvimento e incorporação de conteúdos multimédia com 

informação sobre as actividades nos diversos espaços incluíndo bots e guias 

interactivos. 

T5 Testes de funcionamento. 

T6 Escrita do relatório de projeto. 

 

3  Cronograma 

T1 0.5 mês  

T2 0.5 mês  

T3 1 mês  

T4 1 mês  

T5 1 mês  

T6 1 mês 

 

4 Requisitos Técnicos 

Conhecimentos de C e C#. Competências de programação web e de bases de dados. 
Vontade de aprender novas tecnologias. 

 

                                                           
3   http://metaverseink.com/cgi-
bin/link_counter.php?url=http://metaverseink.com/download/diva-r09000.zip 
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5 Requisitos Académicos 
 
Programação, Bases de Dados, Tecnologias da Internet. 
 
 

6 Resultados esperados 

 Implementação do mundo virtual representativo do Departamento de 

Informática incluíndo conteúdos interactivos.  

 Relatório de projeto. 

7 Ferramentas 

 Conjunto de ferramentas de desenvolvimento 
https://www.outworldz.com/Secondlife/Tools/tools.htm 

8 Contactos 

Rui Cardoso (rcardoso@di.ubi.pt) 

Frutuoso Silva (fsilva@di.ubi.pt) 

 

 


