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1 Objetivos
As tecnologias da informação e os dispositivos móveis permitem abrir caminho para
novas  soluções  para  monitorizar  e  controlar  a  doença  da  diabetes, potenciando
alterações  de  comportamentos  individuais  que  levam  ao  controlo  dos  níveis  de
glicémia e assim evitando eventos de hipoglicémia e hiperglicemia.
O objectivo deste projecto é criar uma aplicação móvel para ser usada em contexto de
Ambient Assisted Living, fazendo o registo de eventos relacionados com a Diabetes,
como  por  exemplo,  registos  de  medições  de  glicémia,  registo  das  unidades  de
insulina,  registo  de  refeições,  registo  de  actividade  física,  e  outros.  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 e monitorização da diabetes tendo em
conta o estilo de vida individual da pessoa.
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 – Definição conceptual da aplicação móvel a desenvolver

T3 – Desenvolvimento da aplicação móvel

T4 - Escrita do relatório de projeto

T5 - Escrita de um short paper



3  Cronograma

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