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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119116 – Tecnologias para a Web e Ambientes Móveis 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Carlos da Silva Bruno 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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de campo 
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(E) 
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(OT) 

Outra 
 (O) 

150       15 45                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Conhecimentos de XML  
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Ao completar esta unidade curricular o aluno deverá ser capaz de: 

1. Conhecer os principais padrões e tecnologias Web do lado do cliente. 

2. Desenhar iterativamente páginas Web com usabilidade validada por testes com utilizadores 

3. Implementar páginas Web estruturadas em HTML e formatadas em CSS. 

4. Desenvolver páginas Web dinâmicas do lado do cliente usando a linguagem de programação Javascript. 

5. Desenvolver sítios e aplicações Web usando plataformas e bibliotecas de desenvolvimento do lado do cliente. 

6. Avaliar e redesenhar a acessibilidade de sítios segundo o padrão WCGA. 2.0.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Padrões e tecnologias Web do lado do cliente. 

2. Desenho de interfaces web para diferentes tipos de dispositivos de visualização. 

3. Diretrizes de usabilidade de interfaces Web.  

4. Avaliação de interfaces Web (estudos de usabilidade com utilizadores). 

5. Linguagem de marcação de conteúdo Web - HTML. 

6. Folha de estilos em cascata - CSS . 

7. Linguagem de programação do lado do cliente - javascript. 

 8.Padrões AJAX / XML-DOM e JSON. 

9. Plataformas e bibliotecas de desenvolvimento de aplicações e sítios web do lado do cliente - Bootstrap, jQuery e AngularJS.  

10. Diretivas de acessibilidade para o conteúdo na Web - WCAG 2.0).  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Em seguida atribuem-se os conteúdos que contribuem para os objetivos de aprendizagem seguintes: 

Objetivo 1: 

Conteúdos: 1., 5., 6., 7., 8., 9., e 10. 
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Objetivo 2: 

Conteúdos: 2., 3. e  4. 

Objetivo 3: 

Conteúdos: 5, 6, e 9. 

Objetivo 4: 

Conteúdos: 7, 8, e 9. 

Objetivo 5: 

Conteúdos: 5.,6., 7.,8. e 9 . 

Objetivo 6: 

Conteúdos: 10.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas Teórico-Práticas: Exposição e discussão dos conteúdos teórico-práticos usando o video-projetor. São explicadas 
resoluções parciais dos trabalhos propostos dos guias práticos das aulas. 

Aulas Prático-Laboratoriais: Desenho e programação de páginas, sítios e aplicações interativas Web disponibilizados nos guias 
práticos das aulas. 

Atividade fora da sala de aula: nas horas de trabalho autónomo, o aluno deve concluir a implementação dos trabalhos na 
plataforma Web que são disponibilizados nos guias práticos das aulas prático-laboratoriais, e deverão desenvolver um projeto 
Web de maiores dimensões, dividido em duas fases (análise/desenho e implementação). 

Todos os materiais de apoio da unidade curricular estão disponíveis na sua página de elearning e o esclarecimento de dúvidas 
pode ser feito no seu fórum de discussão.  

Os diferentes tipos de aulas preparam os estudantes para as atividades de avaliação.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Nas aulas de teor mais teórico são apresentados os conceitos que suportam os principais padrões, diretivas de desenho, e 
tecnologias de implementação de páginas, de sítios e de aplicações Web, do lado do cliente. Este tipo de aulas contribui para 
se atingirem todos os objetivos educacionais enunciados. As atividades de programação das aulas prático-laboratoriais  
contribuem para se atingirem os objetivos educacionais 3, 4, 5 e 6. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Um projeto de grupo que tem como finalidade o desenvolvimento de um sítio ou aplicação Web, do lado do cliente, e que é 
dividido em duas partes. A primeira parte contém a análise e desenho do desenvolvimento do sistema, e a segunda parte 
integra a implementação/programação da aplicação. 

Um teste prático a realizar em computador que pretende explorar os conhecimentos das linguagens de marcação, formatação e 
de scripting do lado do cliente.  
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