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Resumo 
A Internet é, cada vez mais, um dos meios de comunicação com maior impacto a nível mundial. 
As ins<tuições recorrem cada vez mais à Internet para comunicarem com o público e 
fornecerem informações e serviços.  

O aparecimento da pandemia COVID-19 voltou a mostrar que esta é uma ferramenta essencial 
na vida da população, pois, através desta, foi possível que um quinto dos trabalhadores 
portugueses pudessem trabalhar remotamente e que milhares de alunos finalistas do 
secundário pudessem recolher toda a informação necessária para se candidatarem e 
ingressarem no ensino superior. Neste contexto, os websites ins<tucionais das faculdades, 
como o website do DEISI, têm um papel crucial na par<lha de informação rela<va à oferta 
forma<va com possíveis interessados em se candidatarem às ins<tuições, pelo que necessitam 
constantemente de manter a sua informação atualizada e, periodicamente, de sofrer algumas 
alterações, oferecendo assim uma melhor experiência aos u<lizadores. 

Este trabalho tem como obje<vo, após diversas análises, reformular o website do DEISI e 
respec<va arquitetura de navegação, de modo a poder oferecer aos u<lizadores as 
informações mais recentes sobre o departamento e respe<vos cursos e uma melhor 
experiência, através da criação e inclusão de novos elementos, como páginas dinâmicas e 
ligações a API 's externas. 

Palavras-chave: Front-End, Back-End, Website, Content Management Services 
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Abstract 
The internet is increasingly one of the means of communicaCon with the greatest impact 
worldwide. Companies are using the internet to communicate with the public and provide 
informaCon and services more and more. 

The emergence of the COVID-19 pandemic has once again shown that this is an essenCal tool in 
the lives of the populaCon, as it made it possible for a fiKh of Portuguese workers to work 
remotely and for thousands of high school finalists to collect all the informaCon required to 
apply and enter college. In this context, the universiCes’ insCtuConal websites, such as the DEISI 
website, play a crucial role in sharing informaCon regarding the training offer with potenCal 
interested parCes in applying to insCtuCons, so they constantly need to keep their informaCon 
updated and, periodically, to undergo some changes, thus offering a beQer experience to users.  

This work aims, aKer several analyses, to reformulate the DEISI website and its navigaCon 
architecture, in order to offer users the most recent informaCon about the department and its 
courses and a beQer experience, through the creaCon and inclusion of new elements such as 
dynamic pages and links to external API's. 

Keywords: Front-End, Back-End, Website, Content Management Services 
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1. Iden1ficação do Problema 

1.1. Contexto 

O website do DEISI[INULHT21] é a principal representação on-line do Departamento de 
Engenharia Informá<ca e Sistemas de Informação. Sendo um website que foi desenvolvido há 
alguns anos, apresenta um problema crucial resultante da sua idade: um design an<quado. O 
design do website, apesar de simples, é um design bastante an<go, pelo que este problema é 
crucial na experiência dos u<lizadores. Um design atualizado que combine algumas das 
tendências atuais poderá melhorar substancialmente a experiência dos u<lizadores. 

 

Fig. 1 - Homepage Website Atual DEISI 

Outro problema iden<ficado é a falta de atualização da informação existente no website. Após 
uma pesquisa feita no mesmo, foi possível concluir que a úl<ma atualização à informação foi 
realizada em 2019. É crucial para os u<lizadores que a informação sobre o departamento e 
respe<vos cursos esteja sempre atualizada. Dentro deste contexto, é possível iden<ficar outro 
problema com bastante impacto nos u<lizadores, o <po de informação que é transmi<da. 
Algumas informações nele presentes são informações com maior relevância para alunos ou 
docentes da ins<tuição, e não para u<lizadores externos, podendo ser um factor de grande 
influência no interesse dos u<lizadores. 

1.2. Obje1vos 
Tendo em conta o problema apresentado e a proposta inicial de resolução do mesmo, o 
website do DEISI[INULHT21]  desenvolvido visa oferecer aos u<lizadores uma melhor e mais clara 
experiência, com as informações mais recentes rela<vas ao departamento  e respe<vos cursos, 
permi<ndo, simultaneamente, que o conteúdo seja atualizado com simplicidade e  
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regularidade. Algumas funcionalidades definidas após a análise do problema não foram 
implementadas como responsividade do website ou a SEO (Search Engine OpCmizaCon), no 
entanto, todas estas funcionalidades irão ser implementadas após o contexto de avaliação do 
TFC, bem como novas funcionalidades iden<ficadas ao longo do seu desenvolvimento, que irão 
favorecer o website, reforçando a solução aos problemas iden<ficados. 

1.3. Estrutura do Trabalho 

Este trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos, sendo este capítulo o primeiro, 
“Introdução”, no qual é feita uma exposição do problema e são descritos os obje<vos para a 
resolução do mesmo, bem como uma análise compara<va da solução desenvolvida face à 
proposta inicial.  

No segundo capítulo, “Levantamento de Requisitos”, são indicadas as caracterís<cas da solução 
produzida, bem como uma descrição detalhada de cada uma. São também iden<ficadas as 
caracterís<cas adicionadas após o levantamento inicial, bem como as que foram 
implementadas e as que irão ser implementadas na etapa seguinte. 

No terceiro capítulo, “Viabilidade e Per<nência”, é demonstrada a viabilidade e relevância 
deste projeto, esclarecendo-se que se trata de um projeto com um impacto posi<vo e que este 
contribui para a resolução do problema iden<ficado no presente capítulo. São também neste 
capítulo jus<ficados os baixos custos de desenvolvimento deste projeto, custos já existentes do 
projeto anterior e as caracterís<cas que apresenta para não se esgotar enquanto projeto 
académico, podendo ser con<nuado após a conclusão deste TFC. 

No quarto capítulo, “Solução Desenvolvida”, são introduzidas as principais tecnologias 
u<lizadas na realização deste trabalho (React.js[REACT21] e Spring MVC[SPMVC21]) bem como as 
suas principais funcionalidades. São também introduzidas bibliotecas adicionais a u<lizar 
durante o desenvolvimento do trabalho. De seguida, são apresentadas as disciplinas e áreas 
cien`ficas do curso que são aplicadas na solução proposta, bem como um protó<po inicial da 
mesma. Por fim, é apresentada a solução desenvolvida com base nos requisitos iden<ficados 
no capítulo anterior e no protó<po inicial, dividida em dois sub-capítulos, “Front-end” e “Back-
end”, nos quais são explicadas as arquiteturas, o modelo de dados, as técnicas u<lizadas e são 
apresentados ecrãs exemplo. 

No quinto capítulo, “Benchmarking”, é feita uma apresentação da análise compara<va da 
solução proposta face a outros websites de outros departamentos de informá<ca de diversas 
faculdades. Neste capítulo, é feita uma análise individual a cada website, incluindo o website 
atual do DEISI, seguido de uma análise global dos problemas iden<ficados em todos. 
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No sexto capítulo, “Plano de Testes e Validação”, é apresentada uma lista de sugestões de 
testes que visam demonstrar o funcionamento da solução bem como a aplicabilidade dos 
requisitos definidos. 

No sé<mo capítulo, “Calendário”, é proposto, em formato GanQ, um plano de trabalho para o 
desenvolvimento deste TFC. 
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2. Levantamento de Requisitos 
Como foi referido no capítulo anterior, o obje<vo deste projeto é desenvolver um novo website 
para o Departamento de Engenharia Informá<ca e Sistemas de Informação com uma interface 
e conteúdos novos e atualizados, de modo a proporcionar a u<lizadores externos uma boa 
experiência com a plataforma e a captar a sua atenção e interesse no departamento e 
respec<vos cursos. Desta forma, foi feito um levantamento de requisitos junto de alguns 
professores do DEISI, de modo a melhor cumprir os obje<vos inicialmente definidos.  

Para o novo website do DEISI, foram definidos os seguintes requisitos: 

• Criação de 6 páginas principais (landing page, página com métricas do curso, página de 
alunos da faculdade, página de empresas, página de docentes e página de cursos). 

• Criação de um menu simples e capaz de acomodar futuras adições. 

• Aplicação do efeito de scroll “full page”. 

• Inclusão de uma animação na landing page. 

• Adição de esta`s<cas às páginas do website, alusivas ao contexto onde se encontram, 
à exceção da landing page. 

• Adição de carrosséis às páginas de alunos, docentes e empresas, com perfis de alunos, 
docentes e logo<pos de empresas, respe<vamente. 

• Adição de um botão a cada perfil de aluno e docente, permi<ndo a visualização de 
detalhes sobre o mesmo. 

• Adição de um carrossel à página de cursos com informações sobre os mesmos. 

• Visualização de dados provenientes do back-end via web-services 

o Dados dos cabeçalhos das páginas (`tulo, esta`s<ca e textos) 

o Dados dos carrosséis (perfis de alunos e docentes, dados das empresas e 
cursos do departamento) 

o Dados do gráfico da página de métricas 

• Automa<zação do processo de submissão das fotografias dos carrosséis (fotografias 
dos perfis de alunos e docentes e logo<pos das empresas). 

• Adição de uma cache ao servidor 

Para o primeiro requisito definido, de forma a que os u<lizadores tenham a melhor experiência 
possível com o website e toda a informação seja apresentada de uma maneira simples e clara, 
este foi dividido em 6 páginas principais:  

1. a landing page, a página inicial do website, cons<tuída por uma animação, o `tulo do 
departamento e um botão que facilita a navegação. 

2. a página de métricas sobre o departamento e respe<vos cursos, cons<tuída pelo `tulo 
da página, por um pequeno parágrafo referente ao departamento, duas esta`s<cas 
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referentes ao número de formados pelos cursos do departamento e um gráfico 
também alusivo ao número de formados pelos cursos do departamento. 

3. a página de alunos, cons<tuída pelo `tulo da mesma, duas esta`s<cas referentes aos 
alunos dos cursos do departamento, um pequeno parágrafo referente aos alunos e um 
carrossel, cons<tuído por perfis de diversos alunos que frequentaram os cursos do 
departamento. 

4. a página de empresas, cons<tuída pelo `tulo da mesma, duas esta`s<cas referentes à 
empregabilidade e salário mínimo médio dos cursos do departamento, um pequeno 
parágrafo referente às empresas onde os alunos dos diversos cursos costumam 
ingressar depois de terminarem o curso e um carrossel com os diferentes logo<pos. 

5. a página de docentes, à semelhança da página de alunos, cons<tuída pelo `tulo da 
mesma, duas esta`s<cas referentes aos docentes dos cursos do departamento, um 
pequeno parágrafo referente aos docentes e um carrossel, cons<tuído por perfis de 
diversos docentes que lecionam nos cursos do departamento. 

6. a página de cursos, à semelhança da página de alunos, docentes e empresas, 
cons<tuída pelo `tulo da mesma, o número de cursos existentes no departamento, um 
pequeno parágrafo referente aos cursos e um carrossel, cons<tuído por cartões 
informa<vos sobre os diversos cursos, cartões estes que contém as seguintes 
informações: 

a. `tulo do curso 

b. grau do curso 

c. pequeno texto informa<vo sobre o curso 

d. botão que direciona o u<lizador para a página oficial da ULHT sobre o curso 

Para o segundo requisito, de forma a simplificar a navegação do website, foi implementado um 
menu, capaz de ser u<lizado em cada página e que, ao ser u<lizado, não oculte o conteúdo da 
mesma. Este menu contém os links para todas as outras páginas do website e é ser capaz de 
acomodar futuras opções. 

Para o terceiro requisito, de modo a que, novamente, a navegação do website seja simplificada, 
foi implementado o efeito de scroll “full scroll”. Este efeito de permite aos u<lizadores 
navegarem entre páginas com um efeito “full-screen”, isto é, de modo a que as páginas sejam 
demonstradas por completo, sem que o seu conteúdo seja dividido ao fazer scroll. 

Para o quarto requisito, de modo a ca<var os u<lizadores quando entram no novo website do 
departamento, foi implementada uma animação na landing page.  

Para o quinto requisito, de forma a transmi<r informações importantes aos u<lizadores 
externos de uma forma simples e clara, têm que ser adicionadas a cada página esta`s<cas 
alusivas à página onde se encontra. Isto é, na prá<ca: 
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• na página de métricas rela<vas ao departamento, as esta`s<cas adicionadas são 
alusivas ao número de formados pelos cursos do departamento e ao número de 
inscritos no ano passado. 

• na página de alunos, as esta`s<cas a adicionar podem ser alusivas, por exemplo, à 
sa<sfação dos alunos com os cursos do departamento. 

• na página de empresas, as esta`s<cas adicionadas são alusivas à empregabilidade e ao 
salário médio inicial. 

• na página de docentes, as esta`s<cas adicionadas são alusivas ao grau de educação 
dos docentes e do seu contacto com o mundo empresarial. 

• na página de cursos, não foi adicionada nenhuma esta`s<ca, mas sim o número de 
cursos existentes no departamento. 

Para o sexto requisito, de forma a dar a conhecer a u<lizadores externos diversos alunos que já 
frequentaram os cursos do departamento e os docentes dos mesmos, foi implementado um 
carrossel nas respe<vas páginas, com diversos perfis de alunos e docentes e seus detalhes. No 
caso dos alunos, os detalhes são rela<vos ao curso que frequentaram, à empresa onde 
trabalham e qual o cargo que desempenham. No caso dos docentes, os detalhes deverão ser 
rela<vos ao percurso académico, às cadeiras que lecionam e a experiência profissional 
passada. No caso das empresas, para dar a conhecer as mesmas a u<lizadores externos, a sua 
página deve conter um carrossel com os logo<pos das empresas referidas, bem como uma 
pequena descrição da mesma. 

Para o sé<mo requisito, de modo a que os detalhes dos alunos e dos docentes sejam 
facilmente acedidos e ocultos conforme a necessidade dos u<lizadores, foi adicionado, a cada 
perfil do carrossel, um botão que permita visualizar e ocultar esses detalhes. 

Para o oitavo requisito, de modo a dar a conhecer os diversos cursos existentes no 
departamento, foi implementado um carrossel cons<tuído cons<tuído por cartões informa<vos 
sobre os diversos cursos, como foi referido no ponto 6º do primeiro requisito. Este carrossel 
apresenta um comportamento oposto ao dos carrosséis criados anteriormente, de modo a que 
a interação com o u<lizador seja superior, isto é, contrariamente aos carrosséis anteriormente 
implementados, a informação deste não altera automa<camente, para o u<lizador poder 
consultar a informação completa necessita de interagir com os seus controlos. 

Para o nono requisito, de modo a que toda a informação do website possa ser controlada 
através do back-end, podendo assim ser atualizada regularmente e com simplicidade, foi 
desenvolvida uma RESTful API (formato JSON) com múl<plos endpoints que fornecem 
informação a diferentes componentes do website, tais como todos os carrosséis. Irão também 
ser desenvolvidos outros endpoints para os cabeçalhos das páginas e para o gráfico na página 
das métricas, como referido nos pontos 2 e 3 do mesmo. 
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Para o décimo requisito, de forma a simplificar o processo de criação ou atualização de 
elementos para os carrosséis cons<tuídos por imagens, irá ser implementado, no formulário de 
edição/criação de novos elementos, um sistema de upload de imagens que automa<camente 
faça upload destas para a CDN onde se encontram guardadas, sem ter que haver um contacto 
direto com a mesma. 

Para o décimo primeiro requisito, de forma a garan<r que site se encontra sempre disponível, 
mesmo em situações de ataque ao servidor onde se encontra, ou mesmo uma resposta mais 
rápida aos u<lizadores, deve ser implementada uma cache no back-end. 

Nesta etapa final do projeto, quase todos os requisitos iden<ficados foram implementados, 
com exceção da responsividade, alguma informação existente no website, como as esta`s<cas 
dos alunos e os parágrafos alusivos às páginas onde se encontram e a cache que, apesar de não 
ter sido implementada no back-end, este está preparado para a sua implementação. Foi feita 
também uma alteração ao 3º requisito, o qual não irá ser implementado, pois torna o website 
pouco compa`vel com disposi<vos móveis. 

Persiste ainda um erro iden<ficado na úl<ma fase de desenvolvimento, erro este que surgiu 
com a adição de novas funcionalidades, nomeadamente com a criação da aplicação 
React.js[REACT21] e com a adição dos botões para os detalhes dos perfis: o carrossel não retorna 
ao início quando é apresentada a totalidade dos elementos. Houve a necessidade de desa<var 
o infinite scroll nos carrosséis com os perfis de alunos, docentes e empresas, pois com esta 
funcionalidade a<va não era possível ver as informações de alguns perfis. Para a resolução 
deste problema é necessário seguir uma das seguintes soluções: 

• criar uma função que faça com que o carrossel retorne ao início quando é 
mostrado o úl<mo u<lizador 

• configurar as definições dos carrosséis com outras propriedades adequadas 

Ainda não foi possível resolver este erro pois a u<lização de diferentes propriedades para a 
configuração dos carrosséis pode ter algum impacto na aparência do website, pelo que este 
erro tem que ser corrigido paralelamente com o desenvolvimento da responsividade. 
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3. Viabilidade e Per1nência 
Este projeto enquadra-se nos pressupostos de viabilidade e per<nência, pois a solução final 
deste website, desenvolvida a pedido da direção do curso de Engenharia Informá<ca, 
con<nuará a representar o Departamento de Engenharia Informá<ca e Sistemas de 
Informação, trazendo vantagens tanto para o departamento como para a Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Não será um projeto que se esgote enquanto projeto 
académico, podendo ser con<nuado após a conclusão deste TFC, pois irá representar o 
departamento, tal como a versão atual do website representa, até ser susce`vel a alterações. 

À exceção dos custos de hosCng do website e respec<vas bases de dados, custos existentes 
desde o lançamento inicial e suportados pela faculdade, não irão haver custos extra dado que 
todas as ferramentas e serviços u<lizados durante o desenvolvimento deste trabalho não têm 
quaisquer custos. 

A solução desenvolvida proporcionará ao Departamento de Engenharia Informá<ca e Sistemas 
de Informação um novo website, com uma interface e conteúdos novos e atualizados, bem 
como uma maior facilidade em manter esses conteúdos atualizados, de modo a proporcionar a 
u<lizadores externos uma boa experiência com a plataforma, captando assim a sua atenção e 
interesse no departamento e respec<vos cursos, ou até mesmo na Universidade Lusófona. 
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4. Solução Desenvolvida 
Podemos dividir o desenvolvimento deste website em duas grandes componentes: o front-end, 
a interface gráfica do site e o back-end, a lógica por detrás de todo o site. No front-end, o 
grande foco será a u<lização de React.js[REACT21], uma biblioteca leve de JavaScript que 
permite criar interfaces baseadas em componentes isolados e reu<lizáveis, tornando o website 
eficiente e rápido. Também irão ser u<lizadas outras bibliotecas de JavaScript para 
representação de dados e para a criação de carrosséis nas diversas do website, como o Chart.js 
[CHRTJS22] e o Slick.js[SLICK22], duas bibliotecas que permitem a criação de gráficos e a 
implementação dos carrosséis nas diversas páginas do website, respe<vamente. No back-end, 
o grande foco será a u<lização de Spring MVC[SPMVC21], uma framework de Java que simplifica 
a gestão de pedidos e respostas HTTP e estabelece a ligação à base de dados, neste caso 
MySQL. Irão também ser u<lizadas a linguagem de markup HTML5 na criação e modificação de 
elementos e a linguagem de es<los CSS para es<lizar o website. 

A biblioteca React.js[REACT21] é uma biblioteca de JavaScript open-source, desenvolvida pela 
Meta (anteriormente conhecida como Facebook) com o obje<vo de criar interfaces eficientes 
para os u<lizadores sem grandes complicações, através do conceito de componentes. Os 
componentes são elementos independentes e reu<lizáveis, com um estado individual que 
pode ser atualizados individualmente quando os seus dados mudam. Para u<lizar estes 
componentes e atualizá-los individualmente, o React.js[REACT21] usa um DOM (Document 
Object Model) virtual (VDOM), uma representação virtual da interface guardada em memória 
que é sincronizada com o DOM “real”. 

 

Fig. 2 - Representação do Funcionamento do DOM Virtual 

O React.js[REACT21] permite ainda a u<lização de uma extensão de sintaxe do JavaScript, 
denominada JSX (JavaScript XML). O JSX permite-nos escrever HTML diretamente com o 
JavaScript, criando assim “elementos” React.js[REACT21], em vez de separar a linguagem de 
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markup e a lógica do JavaScript em ficheiros diferentes. Apesar de não ser necessário, a 
u<lização desta sintaxe dá uma visão mais clara da interface quando trabalhada diretamente 
dentro do código de JavaScript. Permite também ao React.js[REACT21] mostrar mais mensagens 
de aviso e erros úteis (melhor debugging). 

A framework Spring MVC[SPMVC21] funciona em torno de um elemento chamado 
DispatcherServlet (encaminhador de serviços), que encaminha pedidos HTTP para caminhos 
específicos, através de handlers. O handler pré-definido é baseado nas anotações @Controller 
e @RequestMapping, oferecendo uma ampla variedade de métodos de manipulação flexíveis.  

 

Fig. 3 - Funcionamento da Framework Spring MVC 

No Spring MVC[SPMVC21], podemos u<lizar qualquer objeto como um comando ou objeto de 
suporte de formulário, não sendo necessário implementar uma estrutura específica ou uma 
interface de classe base. A vinculação de dados do Spring MVC[SPMVC21] é altamente flexível: 
por exemplo, trata incompa<bilidades de <po como erros de validação, podendo ser avaliados 
pela aplicação e não como erros do sistema. Portanto, não é necessário duplicar as 
propriedades dos seus objetos de negócio como strings simples e não digitadas em seus 
objetos de formulário simplesmente para lidar com envios inválidos ou para converter as 
strings de maneira adequada. Em vez disso, geralmente é preferível vincular diretamente a 
objetos de negócios. 

A resolução de visualização do Spring MVC[SPMVC21] é extremamente flexível. Um controlador é 
normalmente responsável por preparar um mapa de modelo com dados e selecionar um nome 
de visualização, o qual também pode gravar diretamente no fluxo de resposta e concluir o 
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pedido. A resolução do nome da visualização é altamente configurável através da extensão do 
arquivo ou da negociação do <po de conteúdo do cabeçalho Aceitar, por meio de nomes de 
bean, um arquivo de propriedades ou até mesmo uma implementação de ViewResolver 
personalizada. O modelo é uma interface de mapa, que permite a abstração completa da 
tecnologia de visualização. É possível integrar diretamente com tecnologias de renderização 
baseadas em templates, como JSP, Velocity e Freemarker, ou gerar diretamente XML, JSON, 
Atom e muitos outros <pos de conteúdo. O modelo Map é simplesmente transformado num 
formato apropriado, como atributos de solicitação JSP, um modelo de template Velocity. 

Abaixo estão representados os diagramas de arquitetura da aplicação, que explica como é feita 
a interação entre a aplicação, a base de dados e a CDN u<lizada, e o diagrama de ER, que 
explica como são consituidas as en<dades presentes neste website. 

Fig. 4 – Arquitetura Da Aplicação 

 

Fig. 5 – Diagrama de ER das EnOdades do Website 
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4.1. Disciplinas e Áreas CienNficas 

As disciplinas através das quais adquiri conhecimentos que irei aplicar no desenvolvimento 
deste trabalho são: 

• Bases de Dados - conhecimentos relacionados com bases de dados, desde a 
familiarização com a linguagem SQL à construção de bases de dados e à criação de 
queries. 

• Programação Web - conhecimentos relacionados com o desenvolvimento front-end e 
back-end. 

• Engenharia Requisitos e Testes - conhecimentos relacionados com o levantamento de 
requisitos, planeamento e gestão do projeto. 

• Interação Humano-Máquina - conhecimentos relacionados com design da interface do 
u<lizador e questões de acessibilidade. 

• Algoritmia e Estrutura Dados - conhecimentos relacionados com a manipulação e 
análise dos dados. 

• Linguagens de Programação II - conhecimentos relacionados com programação 
orientada a objetos. 

4.2. Protó1po Inicial 

Na 2ª fase de desenvolvimento deste TFC e intercalado com o levantamento de requisitos feito 
inicialmente, junto de alguns professores do DEISI, foi desenvolvido um mockup e, de seguida, 
um protó<po inicial, o qual procurou implementar a maioria dos requisitos iden<ficados no 
terceiro capítulo, “Levantamento de Requisitos”.  

O mockup desenvolvido foi u<lizado como base para a landing page e para fazer um pequeno 
estudo de uma possível landing page para disposi<vos móveis, na qual apenas foi estudado o 
método de navegação: 
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Fig. 6 – Landing Page Mockup 

 

Fig. 7 – Landing Page Mockup DisposiOvos Móveis 
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Com base no mockup anteriormente desenvolvido e após o levantamento de alguns requisitos, 
foi desenvolvido o protó<po inicial: 

  

Fig. 8 – Landing Page ProtóOpo Inicial 

 

Fig. 9 – Landing Page ProtóOpo Inicial Com Menu Visível 
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Fig. 10 – Página Métricas ProtóOpo Inicial 

 

Fig. 11 – Página Estudantes ProtóOpo Inicial 
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Fig. 12 – Página Empresas ProtóOpo Inicial 

 

Fig. 13 – Página Docentes ProtóOpo Inicial 

Na etapa em que este protó<po foi desenvolvido, não foi possível implementar algumas das 
funcionalidades, como a responsividade do website ou a visualização de dados provenientes do 
back-end via web-services, no entanto, foi implementada a maioria dos requisitos iden<ficados, 
com exceção das esta`s<cas na páginas dos alunos e a possibilidade de visualizar e ocultar os 
detalhes dos perfis de alunos e docentes, quando os respe<vos botões são clicados. Também é 
de notar que não é possível, através das imagens acima, visualizar o funcionamento de certos 
elementos e funcionalidades, como os diversos carrosséis, a animação da landing page, o 
efeito “full scroll”, entre outros. 

 16



Site DEISI

4.3. Front-End 

Como foi referido no início deste capítulo, para o desenvolvimento front-end foi u<lizada a 
biblioteca  React.js[REACT21]. Neste sen<do, foi criada uma aplicação React.js[REACT21] 
manualmente, permi<ndo assim uma maior flexibilidade na modificação de configurações e 
reduzindo as dependências apenas às necessárias, tornando a aplicação mais leve. 

Fig. 14 – Estrutura da Aplicação Front-End 

A aplicação React.js[REACT21] é criada sobre Webpack[WBPCK22], um bundler de JavaScript, isto 
é, uma ferramenta responsável por empacotar todo o código num único ficheiro JavaScript, 
diminuindo assim o tamanho do projeto, o que trás algumas vantagens como o carregamento 
mais rápido do projeto e uma melhoria no tempo de resposta aos u<lizadores. O 
Webpack[WBPCK22] também pode empacotar outro <po de assets de uma aplicação front-end, 
desde que tenha os loaders necessários para o fazer. É também através do Webpack[WBPCK22] 
que são definidos os ambientes de desenvolvimento e de produção. Uma das vantagens da 
u<lização de React.js[REACT21] referida anteriormente, no início deste capítulo, é a u<lização de 
uma extensão de sintaxe do JavaScript, denominada JSX. No entanto, o browser não consegue 
interpretar diretamente a sintaxe u<lizada e por isso necessita de um transpilador. Desta 
forma, é u<lizado o transpilador Babel[BABEL22] para realizar essa tarefa. É também ainda 
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u<lizado o linter ESLint[ESLINT22], isto é, uma ferramenta de análise de código que iden<fica 
bugs, erros de programação ou erros de es<lo, através do qual é seguido o guia de es<los 
Airbnb, de forma a que o código seja executado sem erros e que seja mais legível para futuros 
desenvolvimentos. 

O ponto de entrada desta aplicação é o ficheiro “índex.jsx” na pasta “/src”, que por sua vez 
chama o ficheiro “App.js”, ficheiro este onde é feito o layout do website e são chamadas todas 
as páginas que o cons<tuem assim como as partes que o cons<tuem, como a barra de 
navegação. É também através do ficheiro “índex.jsx” que é chamado o único ficheiro HTML 
u<lizado em toda a aplicação, onde irão ser renderizadas todas as páginas e elementos criados. 
Todos os elementos desta aplicação têm dois ficheiros: um ficheiro com extensão .jsx, onde é 
definida a sua estrutura bem como as suas funcionalidades e um ficheiro .scss, que define o 
seu es<lo, ou parte dele. A aplicação, na mesma diretoria que o ficheiro “índex.jsx” também 
tem um ficheiro chamado “índex.scss”, que define os es<los u<lizados por toda a aplicação. 

   

Fig. 15 - Ficheiro index.jsx 
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Fig. 16 – Ficheiro App.jsx 

Foram definidos alguns componentes, isto é, elementos independentes e reu<lizáveis, pois 
existem diversos elementos semelhantes neste website, simplificando assim o código do 
mesmo. Encontram-se na pasta “/components” e estes são todos os cabeçalhos das páginas, os 
cartões usados em todos os carrosséis do website e o carrossel u<lizado para demonstrar os 
perfis de alunos, docentes e empresas. Para realizar os pedidos à API é u<lizado o ficheiro 
“api_request.js”.  

     Fig. 17 – Ficheiro api_request.js 
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Tendo como exemplo do funcionamento do website e respe<vas páginas, a página de alunos, é 
possível verificar que, em primeiro lugar, é feito um pedido à API, ao endpoint correspondente. 
De seguida, são definidas os parâmetros que irão ser passados ao cabeçalho desta página, em 
formato JSON (o componente está preparado já para receber os dados via API, cumprindo o 
primeiro ponto do 9º requisito definido no capítulo anterior). De seguida, é definido o layout 
da página, onde é criado um cabeçalho através do componente e dos parâmetros previamente 
definidos, bem como um carrossel através do componente também previamente criado, ao 
qual são passados os dados resultantes do pedido à API. 

 

Fig. 18 – Ficheiro StudentsPage.jsx 

A criação do carrossel e respe<vos cartões funciona de maneira semelhante à criação dos 
cabeçalhos. Ao carrossel, são passados os dados da API, aos quais irá ser feito um map e, para 
cada elemento, irá ser criado um cartão através do componente também previamente criado. 
É esse elemento que depois irá mostrar os dados rela<vos a cada perfil que lhe foram 
passados. 
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Fig. 19 – Ficheiro Carousel.jsx 

 

Fig. 20 – Ficheiro UserCard.jsx 

Os problemas que mais dificultaram o desenvolvimento desta parte do trabalho foi um erro de 
CORS no ambiente de desenvolvimento, que impediam de fazer o pedido à API e visualizar os 
dados. Para resolver este problema, foi necessário u<lizar uma proxy no ambiente de 
desenvolvimento, de modo a poder visualizar os dados provenientes do back-end. 
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4.4. Back-End 

Como foi referido no início deste capítulo, para o desenvolvimento back-end foi u<lizada a 
linguagem de programação Kotlin, através da qual foi implementada a framework Spring 
MVC[SPMVC21]. 

Fig. 21 – Estrutura da Aplicação Back-End 

Esta aplicação é cons<tuída por 7 pastas principais: controllers, dao, filters, form, repository, 
templates e tmp:  

• a pasta de controllers contém os controladores de todas as en<dades presentes, 
bem controladores dos respe<vos endpoints, isto é, os controladores responsáveis 
por traduzir a informação adicionada através dos formulários para formato JSON. 
Os controladores são as classes onde se encontram todas as funções responsáveis 
pela leitura, criação, modificação ou eliminação das en<dades a que 
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correspondem, fazendo a ponte entre a base de dados e a interface desta 
aplicação. Desta forma, são estas classes as responsáveis pelas respostas aos 
pedidos efetuados pelo u<lizador. Foram criadas, para cada en<dade, duas classes 
de controladores, uma responsável por todas as operações, outra responsável pelo 
endpoint 

• na pasta dao encontram-se todas as en<dades criadas na base de dados. São estas 
classes que definem os parâmetros de cada en<dade, os quais irão ser u<lizados 
nos formulários bem como na base de dados. Existem 4 classes dao, uma para 
cada en<dade existente no projeto 

• na pasta filters encontram-se os filtros para os ficheiros que a aplicação irá ou não 
servir nos pedidos dos u<lizadores 

• na pasta form encontram-se as classes responsáveis pelos formulários existentes 
nesta aplicação, isto é, é nas classes dos formulários que são definidas as 
caracterís<cas de cada campo a preencher, respeitando as en<dades criadas na 
pasta dao. Existem 4 classes form, uma para cada formulário existente no projeto 

• na pasta repository encontram-se as estruturas de dados onde são guardadas as 
en<dades existentes na base de dados. É através destas estruturas que se torna 
possível visualizar todas as en<dades existentes na base de dados, bem como é 
possível adicionar novas en<dades, as quais irão ser guardadas na mesma. Existem 
4 classes repository neste projeto, uma para cada en<dade 

• na pasta templates encontram-se todas as páginas HTML necessárias para o 
funcionamento deste projeto. Existem 3 páginas HTML para cada en<dade, uma 
para a criação de novas en<dades, uma para a eliminação de en<dades e uma para 
a lista de en<dades existentes. Na próxima etapa de desenvolvimento o número 
será reduzido a 2, pois a existência de uma página HTML apenas para a eliminação 
de en<dades não traz quaisquer vantagens para o projeto 

• à pasta tmp são adicionadas temporariamente as imagens subme<das através dos 
formulários na criação das en<dades, para a submissão da CDN. Após a submissão, 
as imagens são eliminadas 

Como foi referido no parágrafo anterior, toda a informação é adicionada à base de dados 
através de formulários, a qual é possível consultar através de uma lista de en<dades existentes, 
correspondente à en<dade que pretendemos consultar. A lista de dados é conver<da, através 
dos API controllers, para formato JSON, informação esta que depois irá ser usada em diversos 
componentes na aplicação front-end através de pedidos feitos a estas API’s através da função 
demonstrada na Fig. 15 do ponto anterior.  
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Fig. 22 – Lista de Alunos Existentes na Base de Dados 

 

Fig. 23 – Formulário de Submissão de Novos Alunos 
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Fig. 24 – Endpoint da Lista de Alunos 

 

Fig. 25 – Algumas Funções da Classe StudentsController.kt 

 25



Site DEISI

Fig. 26 – Função de Listagem de Alunos da Classe StudentsAPIController.kt 

 

Fig. 27 – Função de Upload das Imagens na CDN da Classe StudentsController.kt 
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4.5. Solução Final 

Com base nos trabalhos desenvolvidos no protó<po inicial, no back-end e no front-end, foi 
possível chegar à solução final abaixo demonstrada, visualmente semelhante, apenas com 
pequenas diferenças em algumas funcionalidades a implementar na úl<ma fase de 
desenvolvimento: 

Fig. 28 – Landing Page da Solução Final 

 

Fig. 29 – Landing Page da Solução Final c/ Menu 
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Fig. 30 – Página Métricas da Solução Final 

 

Fig. 31 - Página de Alunos da Solução Final 
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Fig. 32 – Página de Empresas da Solução Final 

 

Fig. 33 – Página de Docentes da Solução Final 
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Fig. 34 – Página de Cursos da Solução Final 

Também é de notar que, tal como no protó<po inicial, não é possível, através das imagens 
acima, visualizar o funcionamento de certos elementos e funcionalidades. 

O maior desafio deste projeto foi a criação de um back-end totalmente independente de 
serviços externos por ele u<lizados, nomeadamente da CDN onde todas as imagens presentes 
no website se encontram, o Imagekit.io, bem como a criação de componentes front-end com o 
mesmo comportamento, capazes de lidar com diferentes dados. 
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5. Benchmarking 
Para a realização desta análise, foram consultados os websites dos seguintes departamentos: 

• FCT-UNL - https://www.di.fct.unl.pt/ 

• IST - https://dei.tecnico.ulisboa.pt/ 

• FCUL - https://ciencias.ulisboa.pt/pt/%C3%B3rg%C3%A3os-5 

• FEUP - https://sigarra.up.pt/feup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=151 

• ULHT - https://deisi.ulusofona.pt/ 

Para cada website, foi feito um levantamento do mapa do site, assim como uma análise crí<ca 
dos seus pontos posi<vos e nega<vos. 

A. FCT-UNL 

 

Fig. 35 - Homepage Website Departamento InformáOca FCT-UNL 
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Fig. 36 - Mapa Website Departamento InformáOca FCT-UNL (3 Níveis) 

O website do departamento de informá<ca do FCT é um website que apresenta uma 
navegação simples e alguns elementos intera<vos, os quais par<lham experiências e trabalhos 
realizados por alunos. No entanto, é um website com um design muito semelhante ao website 
da faculdade onde se insere e apresenta algumas inconsistências em certas funcionalidades. 

B. IST 

 

Fig. 37 - Homepage Website Departamento InformáOca Técnico 
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Fig. 38 - Mapa Website Departamento InformáOca IST (3 Níveis) 

O website do departamento de informá<ca do IST é um website que também apresenta uma 
navegação simples e contém informação atualizada recentemente. No entanto é um website 
que também apresenta um design muito semelhante ao website da faculdade onde se insere e 
apresenta alguma informação com maior relevância para docentes e alunos. 

C. FCUL 

 

Fig. 39 - Homepage Website Departamento InformáOca FCUL 
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Fig. 40 - Mapa Website Departamento InformáOca FCUL (3 Níveis) 

O website do departamento de informá<ca da FCUL é um website que apresenta informação 
atualizada recentemente e apresenta bastante informação sobre os cursos que representa. No 
entanto, é um website com uma navegação extremamente complexa, apresentando algumas 
inconsistências na mesma e apresenta muita informação com maior relevância para docentes e 
alunos. 

D. FEUP 

 

Fig. 41 - Homepage Website Departamento InformáOca FEUP 
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Fig. 42 - Mapa Website Departamento InformáOca FEUP (3 Níveis) 

O website do departamento de informá<ca da FEUP é um website extremamente 
desatualizado, com um design muito an<quado. Apresenta pouca informação rela<vamente 
aos cursos que representa e a maior parte da informação que contém é pouco relevante para 
u<lizadores externos. 

E. ULHT 

 

Fig. 43 - Homepage Website Atual DEISI 
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Fig. 44 - Mapa Website Departamento InformáOca ULHT (3 Níveis) 

O website do departamento de informá<ca da ULHT[INULHT21] é um website que apresenta 
uma navegação simples e informações sobre os cursos que representa. No entanto, é um 
website que apresenta informação desatualizada e um design an<quado. 

5.1. Análise Global: 

Todos os websites referidos apresentam algumas caracterís<cas em comum, que podem ser 
alvo de melhorias: 

• Todos estes websites têm um design igual/semelhante ao website das faculdades onde 
os departamentos se inserem. Esta caracterís<ca pode trazer uma vantagem, a 
familiaridade com o website caso o u<lizador já tenha interagido com o website da 
faculdade. No entanto, uma interface diferente da interface u<lizada em todas as 
páginas da ins<tuição poderia despertar mais atenção aos u<lizadores, podendo 
aumentar “a vontade” dos mesmos interagirem com o website. 

• Alguns websites não apresentam elementos com qualquer <po de intera<vidade com o 
u<lizador, isto é, que fizessem com que o u<lizador interagisse mais com o website, 
como por exemplo elementos de vídeo ou até mesmo pequenos jogos com perguntas 
simples que pudessem despertar mais atenção nos u<lizadores. A presença de alguns 
elementos intera<vos seria outro fator que poderia aumentar o interesse dos 
u<lizadores. 

• Alguns dos websites apresentam um design mais an<quado. A adoção de um design 
mais moderno poderia melhorar a experiência dos u<lizadores. 

• Todos os websites apresentam um dashboard de informações maioritariamente 
relevantes para os alunos/docentes da faculdade. A presença de algumas informações 
relevantes para um público exterior à faculdade seria um fator que poderia aumentar o 
número de visitas aos websites. 

• Alguns websites não apresentam informações sobre os cursos do departamento. A 
inclusão de uma apresentação dos cursos um pouco diferente da apresentação feita 
nos websites das faculdades poderia fornecer ao u<lizador uma melhor visão dos 
cursos.  
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• Em alguns websites não existe qualquer <po de elemento que par<lhe as experiências/
trabalhos realizados pelos alunos. A presença de certos elementos, como vídeos com o 
testemunho de alguns alunos, ou a par<lha de alguns projetos realizados em diferentes 
etapas dos cursos poderia fornecer uma pequena ideia do que iria ser trabalhado ao 
longo dos anos a possíveis interessados nos diversos cursos do departamento. 

• Alguns websites apresentam uma navegação demasiado complexa, com alguns níveis 
desnecessários. A simplificação da navegação dos websites e a abstração de alguns 
níveis melhora a experiência do u<lizador. 

• Alguns websites não apresentam certos elementos de acessibilidade que podem ter 
impacto na interação com u<lizadores específicos, como a possibilidade de traduzir o 
website para inglês. 

• Alguns websites apresentam informação desatualizada. A atualização constante das 
informações nestes websites é crucial para garan<r que as informações certas são 
sempre transmi<das aos u<lizadores. 

• Alguns websites apresentam algumas inconsistências em algumas funcionalidades. 
Tendo como exemplo o website do departamento de informá<ca do FCT, ao clicar na 
opção de traduzir o website para inglês, alguns elementos do website alteram-se, 
como os conteúdos do menu ou alguns elementos de es<lo. É necessário garan<r a 
consistência do website e o funcionamento correto de todas as funcionalidades, para 
garan<r uma boa e igual experiência para todos os u<lizadores. 

Em relação ao website do DEISI, foram encontrados os seguintes problemas, à semelhança dos 
websites anteriormente analisados: 

• Apesar do design ser diferente do website da faculdade, este está um pouco 
desatualizado. 

• Não existe qualquer <po de interação com o u<lizador. 

• O website contém um conjunto de informações maioritariamente relevantes para os 
alunos/docentes da faculdade. 

• As interações em todos estes websites são pouco animadas. 

• Não existe qualquer <po de elemento que par<lhe as experiências/trabalhos 
realizados pelos alunos. 

• A informação existente no website está desatualizada. 

O reposicionamento desta solução, face ao benchmarking feito e face ao cumprimento da 
maioria dos requisitos definidos ao longo do desenvolvimento irá apresentar um website 
destacável dos websites analisados, pois irá proporcionar uma experiência aos u<lizadores cujo 
foco principal foi a resolução dos problemas iden<ficados nos restantes. 
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6. Método e Planeamento 
Na figura abaixo encontra-se a proposta de calendário em formato GanQ. 

 

Fig. 45 - Calendário de Execução  

O desenvolvimento deste trabalho foi dividido em 4 etapas, correspondentes às quatro 
entregas agendadas do TFC. 

Na primeira etapa, correspondente à fase inicial do trabalho, foi feita a iden<ficação do 
problema, o benchmarking, o enquadramento e indicadores econométricos, a solução 
proposta e foi desenvolvido o primeiro relatório intercalar. 

Na segunda etapa, correspondente à segunda fase do trabalho, foi feito, junto do professor 
coordenador de professores do Departamento de Engenharia Informá<ca e Sistemas de 
Informação, um levantamento de requisitos e, posteriormente, uma análise dos mesmos. Foi 
também desenvolvido um mock-up seguido de um protó<po inicial do website. Por fim, foi 
feito o relatório intermédio, resultante da junção do primeiro relatório intercalar com o 
levantamento e análise de requisitos realizada. 
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Na terceira etapa, correspondente à terceira fase do trabalho, foi desenvolvida uma grande 
parte do website, desde a planificação da nova versão ao desenvolvimento front-end e back-
end, assim como a análise de CMS. Foi também desenvolvido o segundo relatório intercalar, 
resultante da junção do relatório intermédio com o protó<po desenvolvido e o resultado das 
análises a ele realizadas. 

Na quarta e úl<ma etapa, correspondente à fase final do trabalho, foi feito algum 
desenvolvimento complementar à fase anterior, resultado da iden<ficação de novos requisitos, 
bem como a resolução de alguns problemas iden<ficados. Foi também desenvolvido o relatório 
final, resultante da junção do segundo relatório intercalar com o resultado dos testes 
realizados ao website. 

O calendário proposto, presente na Fig. 43, foi cumprido na sua maioria, com exceção de 
algumas etapas que não foram realizadas, como a análise de SEO ou a realização de testes, os 
quais foram feitos apenas ao longo do desenvolvimento da solução pelo próprio, dos quais 
alguns foram validados pelo professor orientador. 
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7. Resultados 
Como referido no Cap. 2, nesta etapa final do projeto, quase todos os requisitos iden<ficados 
foram implementados, com exceção da responsividade, alguma informação existente no 
website, como as esta`s<cas dos alunos e os parágrafos alusivos às páginas onde se encontram 
e a cache que, apesar de não ter sido implementada no back-end, este está preparado para a 
sua implementação. Também foi referido que ainda não foi possível resolver os erros 
existentes pois a u<lização de diferentes propriedades para a configuração dos carrosséis pode 
ter algum impacto na aparência do website, pelo que este erro tem que ser corrigido 
paralelamente com o desenvolvimento da responsividade. 

Rela<vamente aos requisitos implementados, seguem-se abaixo os resultados: 

• 1º requisito - o primeiro requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar da Fig. 26 à Fig. 32 do sub capítulo 4.5, Solução Final 

• 2º requisito - o segundo requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar na Fig. 27 do sub capítulo 4.5, Solução Final 

• 3º requisito - o terceiro requisito, como referido no Cap. 2, Levantamento de 
Requisitos, não irá ser implementado, pois torna o website pouco compa`vel com 
disposi<vos móveis 

• 4º requisito - o quarto requisito foi cumprido na sua totalidade, estando este 
presente na landing page do website, no entanto, não é possível, através de 
imagens, visualizar o seu funcionamento 

• 5º requisito - o quinto requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar da Fig. 27 à Fig. 32 do sub capítulo 4.5, Solução Final, com exceção das 
esta`s<cas na página de alunos 

• 6º requisito - o sexto requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar da Fig. 29 à Fig. 31 do sub capítulo 4.5, Solução Final 

• 7º requisito - o sé<mo requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar da Fig. 29 à Fig. 31 do sub capítulo 4.5, Solução Fina 

• 8º requisito - o oitavo requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar na Fig. 32 do sub capítulo 4.5, Solução Fina 

• 9º requisito - o nono requisito foi cumprido na sua totalidade, pois foram criadas 
en<dades para todos os elementos cons<tuintes das páginas, com um 
comportamento semelhante ou igual ao demonstrado nas Fig. 20, 21 e 22, no sub 
capítulo 4.4, Back-End 

• 10º requisito - o décimo requisito foi cumprido na sua totalidade, como é possível 
verificar na Fig. 21 à Fig. 31 do sub capítulo 4.4, Back-End 

• 11º requisito - o décimo primeiro requisito, como referido no Cap. 2, 
Levantamento de Requisitos, ainda não foi implementado, no entanto, o back-end 
encontra-se preparado para a sua implementação 
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No segundo relatório intercalar, foram ainda definidos os seguintes testes: 

Devido ao desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como um pequeno atraso em todo 
o desenvolvimento desta solução, não foi possível realizar testes a u<lizadores. No entanto, 
todos os testes descritos acima foram realizados pelo próprio, sendo que estas foram validadas 
pelo professor orientador.  

Teste Passou
Adição dos diversos cabeçalhos das páginas que cons<tuem o website e 
verificar que os dados são iguais aos dados previamente definidos ✅

Adição de um novo aluno à lista de alunos e verificar que este foi 
adicionado ao carrossel de alunos ✅

Adição de uma nova empresa à lista de empresas e verificar que esta foi 
adicionada ao carrossel de empresas ✅

Adição de um novo docente à lista de docente s e verificar que este foi 
adicionado ao carrossel de docentes ✅

Adição de um novo curso à lista de cursos e verificar que este foi 
adicionado ao carrossel de cursos ✅

Remoção de um aluno da lista de alunos e verificar que este foi 
removido do carrossel de alunos ✅

Remoção de uma empresa da lista de empresas e verificar que este foi 
removido do carrossel de empresas ✅

Remoção de um docente da lista de docentes e verificar que este foi 
removido do carrossel de docentes ✅

Remoção de um curso da lista de cursos e verificar que este foi removido 
do carrossel de cursos ✅

Edição de um aluno da lista de alunos e verificar as alterações realizadas 
no carrossel de alunos ✅

Edição de uma empresa da lista de empresas e verificar as alterações 
realizadas no carrossel de empresas ✅

Edição de um docente da lista de docentes e verificar as alterações 
realizadas no carrossel de docentes ✅

Edição de um curso da lista de cursos e verificar as alterações realizadas 
no carrossel de cursos ✅

Visualização da descrição de um aluno e verificar que a descrição 
corresponde à descrição definida para o mesmo ✅

Visualização da descrição de uma empresa e verificar que a descrição 
corresponde à descrição definida para a mesma ✅

Visualização da descrição de um docente e verificar que a descrição 
corresponde à descrição definida para o mesmo ✅

Selecionar a opção de “Mais Informações” de um dos cursos e verificar 
que o u<lizador é redirecionado à página oficial do curso, no website da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

✅
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Também é de notar que, apesar de nem todos os requisitos terem sido implementados, esta 
solução já se encontra em produção, mantendo os erros previamente iden<ficados. É possível 
aceder ao website através do link h�ps://deisi.ulusofona.pt/landing-page/. 
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8. Conclusão 
Como referido no sub capítulo 4.5, Solução Final, maior desafio deste projeto foi a criação de 
um back-end totalmente independente de serviços externos por ele u<lizados, nomeadamente 
da CDN onde todas as imagens presentes no website se encontram, o Imagekit.io, bem como a 
criação de componentes front-end com o mesmo comportamento, capazes de lidar com 
diferentes dados. No entanto, após a superação de todas as dificuldades e a implementação 
desta solução final e com o cumprimento da maioria das metas definidas, penso que o 
resultado ob<do foi bastante posi<vo, atendendo às expecta<vas do cliente. 

Devido à implementação de novas funcionalidades, bem como um pequeno atraso em todo o 
desenvolvimento desta solução, não foi possível implementar todos os requisitos definidos 
inicialmente e ao longo deste trabalho, pelo que, tal como combinado pelo professor 
orientador, estes irão ser implementados fora do contexto da avaliação deste TFC, de maneira 
a garan<r o principal obje<vo deste trabalho: o desenvolvimento de um website que visa 
oferecer aos u<lizadores uma melhor e mais clara experiência, com as informações mais 
recentes rela<vas ao departamento  e respe<vos cursos, permi<ndo, simultaneamente, que o 
conteúdo seja atualizado com simplicidade e regularidade. 

Como também foi referido no Cap. 2, Viabilidade e Per<nência, não é um projeto que se esgote 
enquanto projeto académico, podendo ser con<nuado após a conclusão deste TFC, pois irá 
representar o departamento, tal como a versão atual do website representa, até ser susce`vel 
a alterações. Poderá também ser um projeto que, não susce`vel a alterações, possa integrar, à 
sua volta, uma plataforma reformulada, semelhante ao website atual do departamento, 
oferecendo não só informações e vantagens a u<lizadores externos e possíveis novos alunos, 
como também a alunos do departamento. 
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Glossário 
API  Applica<on Program Interface 

CDN  Contend Delivery Network 

CMS  Content Management Services 

CSS  Cascade Style Sheets 

DEISI   Departamento de Engenharia Informá<ca e Sistemas de Informação 

ER  En<dade Relação 

DOM  Document Object Model  

FCT-UNL Faculdade Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa 

FCUL  Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

FEUP  Faculdade de Engenharia Universidade do Porto 

HTML5  Hypertext Markup Language, versão 5 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS  Hypertext Transfer Protocol Secure 

IST  Ins<tuto Superior Técnico 

JSX  JavaScript XML 

LEI  Licenciatura em Engenharia Informá<ca 

LIG  Licenciatura em Informá<ca de Gestão 

MVC  Model View Content 

REST  Representa<onal State Transfer 

RESTful  Representa<onal State Transfer 

SEO  Search Engine Op<misa<on 

SQL  Structured Query Language 

TFC  Trabalho Final de Curso 

ULHT  Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

VDOM  Virtual Document Object Model 

XML  Extensible Markup Language
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