
Tecnologias de Comunicação em Humanidades

Lic. em Estudos Orientais (1o ano)

Trabalho Prático nuo 1
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Este trabalho deve ser realizado, em grupo,
ao longo do semestre,

e deve ser entregue a funcionar, acompanhado dum relatório,
até 1 de Maio de 2006.

1 Objectivos e Organização

Este trabalho prático tem como principal objectivo a consolidação dos conhecimentos
adquiridos na disciplina de Tecnologias de Comunicação em Humanidades, na primeira
parte do semestre:

• análise e estruturação de documentos (sistemas de informação textual), quer sejam
textos para imprimir (tal como, relatórios), colecções de diapositivos para apoio a
apresentações, ou śıtios WWW.

• linguagens e ferramentas para implementação de śıtios WWW

O relatório do projecto, que também é um dos elementos considerados na avaliação, deve
ser claro, completo e muito bem organizado, servindo com objectividade para a aferição e
classificação do seu trabalho, mas sobretudo constituindo um bom elemento de estudo, quer
para si, quer para colegas seus; além do respectivo enunciado, análise do problema, decisões
tomadas e solução escolhida, deverá conter exemplos dos resultados obtidos, que demon-
strem bem a forma como concretizou a tarefa que lhe foi colocada.

Para o efeito, esta folha contém 2 enunciados, dos quais cada grupo resolverá um.

2 Enunciados

2.1 Sito do ICO

Neste trabalho prático pretende-se que:

• Conceba a estrutura de um site WWW para a publicar na Internet toda a informação
relativa ao Instituto Confusio (ICO).

• Constrúa, depois, em HTML num sitio que siga a estrutura concebida, carregando
parcialmente a informação dispońıvel, a qual deverá ser obtida junto a Profa Lin.
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2.2 Site EC

Neste trabalho prático pretende-se que:

• Conceba a estrutura de um site WWW para o ensino inicial do chinês, śıtio esse que
seja equiparado a um livro electrónico (E-Book). Uma vez mais, a informação relativa
às matérias a leccionar e ao conteúdo das lições deverão ser obtidas junto a Profa Lin.

• Constrúa, depois, em HTML um sitio que siga a estrutura concebida, carregando
parcialmente os conteúdos.
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