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1 Objetivos

A  utilização  de  dispositivos  móveis  em  prol  da  melhoria  da  condição  física,
planeando o treino físico diário com as atividades do quotidiano. Num mundo cada
vez mais influenciado pelo stress, a atividade física é importante, seja ao final do dia
com idas ao ginásio ou caminhadas. Atualmente existem diversas aplicações móveis a
monitorização dos planos alimentar  e de treino.  O objetivo seria desenvolver  uma
aplicação  móvel  para  cardíacos  para  controlo  do  peso  associado  à  alimentação  e
prática desportiva, incluindo o cálculo de calorias necessário por dia, sendo pedido os
dados do utilizador, bem como a sua atividade física atual, permitindo reduzir o peso
que tem elevados riscos para este nicho da população. A parte central da aplicação
móvel desenvolvida deve incidir sobre o cálculo do número de calorias necessários
diariamente pelo utilizador.
Os desafios associados a este trabalho centram-se na criação de uma aplicação móvel
com ligação a base de dados, tendo um sistema de autenticação simples que permite o
utilizador  registar  os  dados  de  que  permitam  o  controlo  do  peso  e  alimentação
associados a utilizadores cardíacos, permitindo o cálculo das calorias necessários para
um estilo de vida saudável.

No  final  deverá  ser  produzido  um  relatório  que  detalhe  o  desenvolvimento  da
aplicação  móvel,  bem como a  arquitetura  do  sistema a  desenvolver  (i.e., base  de
dados). Inicialmente, deve ser feito um estudo das aplicações existentes no mercado,
podendo culminar com a elaboração de uma revisão sistemática.

2 Tarefas a Realizar

T1 - Estudo do problema e estado da arte

T2 -  Escrita de revisão de literatura das aplicações móveis existentes

T3 – Definição conceptual da aplicação móvel a desenvolver

T4 – Desenvolvimento da aplicação móvel

T5 - Escrita do relatório de projeto

T6 -  Escrita de um short paper



3  Cronograma

Fev Fev Mar Mar Abr Abr Mai Mai Jun Jun
T1 X X X
T2 X X
T3 X
T4 X X X X X
T5 X X
T6 X

4 Requisitos Técnicos/Académicos

Conhecimento  sobre  o  desenvolvimento  de  aplicações  móveis  para  o  sistema
operativo Android.
Bons conhecimentos de análise de dados.

5 Elementos de avaliação
A(o) aluna(o) deverá entregar os seguintes elementos para avaliação:
- relatório impresso (ver regulamento sobre número de exemplares);
- CD ou DVD (ou outro elemento de memória de massa) com os vários 
cenários e ambiente de virtualização e simulação e cópia do relatório em 
formato PDF;
- Short paper em formato digital a incluir no CD ou DVD.

6 Resultados esperados
 Um protótipo da aplicação móvel;
 Um relatório de projeto;
 Um short paper.
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