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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: 9119122 – Desenvolvimento de Aplicações Web 

Ano 3 Semestre 5 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 
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Pré-requisitos (se aplicável): Conhecimentos de programação orientada por objetos, bases de dados, engenharia de software 
(UML) e desenho de interfaces gráficos com os utilizadores.  
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

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

1. Conhecer diferentes padrões e tecnologias de desenvolvimento de aplicações Web. 

2. Desenvolver aplicações web suportadas numa linguagem de scripting do lado do servidor e em base de dados. 

3. Desenvolver aplicações web suportadas em diferentes plataformas de programação. 

4. Programar Web Services nos padrões SOAP/WSDL e RESTful.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Tecnologias de desenvolvimento de aplicações Web do lado servidor 

2. Modelo cliente/servidor na Web 

3. Padrões e arquitecturas orientadas para o desenvolvimento de aplicações Web 

4. Desenvolvimento de aplicações na linguagem PHP 

5. Comunicação das aplicações Web com base de dados 

6. Plataformas de programação de desenvolvimento de aplicações em PHP 

7. Plataforma de desenvolvimento "ASP.NET MVC" 

8. Web Services 

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., 2. e 3. 

Objetivo 2: 

Conteúdos: 3., 4., 5. e  6. 
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Objetivo 3: 

Conteúdos: 3., 4., 5., 6., e 7. 

Objetivo 4: 

Conteúdos: 8.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas Teório-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: Programação de pequenas aplicações Web disponibilizados nos guias práticos das aulas. 

Atividade fora da sala de aula:  nas horas de trabalho autónomo, o aluno deve concluir a programação das aplicações Web 
disponibilizados nos guias práticos das aulas prático-laboratoriais, e deverão desenvolver uma aplicação de maiores dimensões, 
dividida em duas fases (análise/desenho e implementação). 

Os materiais de estudo estão disponíveis na página moodle da unidade curricular e as questões dos alunos são respondidas no 
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 e discutidos os principais padrões e tecnologias de desenvolvimento de 
aplicações para a Web, contribuindo para os objetivos educacionais. Os outros objetivos educacionais também são 
apresentados e discutidos em aulas teóricas, sendo também objeto de aplicação prática desses conhecimentos em aulas 
pratico-laboratoriais através do desenvolvimento de pequenas aplicações Web. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Um projeto de grupo que tem como finalidade o desenvolvimento de uma aplicação Web 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. 

Dois testes práticos a realizar em computador. Um deles pretende explorar os conhecimentos da linguagem de script PHP e o 
outro a plataforma estudada de aplicações ASP.NET MVC.  
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