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Curso  Engenharia Informática Ano letivo 2020/2021 

Unidade Curricular Desenvolvimento empresarial de soluções de 
e-commerce 

ECTS 4 

Regime Opcional 

Ano 2º/3º Semestre 2º sem Horas de trabalho globais 

Docente (s) António Alvim/Dário Santos/Bruno Fuzeiro Total 112 Contacto 45 

Coordenador da área 

disciplinar 

Prof. Doutor José Carlos Fonseca 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Após a conclusão da UC, os alunos deverão ser capazes de: 

1. Criar aplicações de e-Commerce, usando diferentes componentes de 

desenvolvimento web, nomeadamente servidor PHP, CSS, Javascript, HTML e 

tecnologias relacionadas. 

2. Criar aplicações e-Commerce, usando MySQL como sistema de gestão de bases de 

dados principal e identificar quais os principais softwares para gestão deste tipo de 

bases de dados. 

3. Identificar quando e como aplicar as melhores práticas de desenvolvimento de 

software, como padrões de design e o seu impacto nas arquiteturas web, em contante 

mudança. 

2. PROGRAMA 

1. Introdução ao e-Commerce 

2. Noções básicas de desenvolvimento 

a. Ferramentas e metodologias 

b. Arquitetura de e-Commerce 

3. Ambiente de desenvolvimento 

a. Compreender as ferramentas necessárias para o desenvolvimento web 

b. Compreender as diferentes formas de debug 

GFUC previsto 
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c. Ambientes virtuais 

4. Integrações em e-Commerce 

a. Linguagem PHP 

b. MySQL 

c. Integrações com CURL, REST ou SOAP 

d. Aplicações móveis  

5. e-Commerce Project 

a. Linguagem PHP, HTML, CSS, Javascript  

b. Unit Testing 

c. Integração contínua 

d. Sistemas de Reporting 

e. Sistemas de Logging 

f. Melhores práticas 

3. COERÊNCIA ENTRE O PROGRAMA E OS OBJETIVOS 

1. Todos os conteúdos são consistentes com Objetivo 1, porque se concentram no 

aspeto central, o desenvolvimento web de aplicações de e-Commerce.  

2. Os conteúdos 2, 3, 4 e 5 são consistentes com o Objetivo 2, porque detalham as 

diferentes áreas de desenvolvimento de software utilizando MySQL.  

3. Os conteúdos 2, 4 e 5 são consistentes com Objetivo 3, uma vez que se concentram 

em como os atributos de qualidade dos sistemas de informação, como o desempenho 

e a sua capacidade de manutenção, dependem de como o desenvolvimento web é 

planeado e executado. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatório: 
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1. Notas de aula fornecidas pelos professores 

2. Documentação oficial PHP, materiais de aprendizagem oficiais fornecidos online em: 

https://www.php.net/ 

https://phpunit.de/ 

3. Documentação oficial MySQL, materiais de aprendizagem oficiais fornecidos online 

em: 

https://dev.mysql.com/doc/ 

4. Documentação oficial Smarty, materiais de aprendizagem oficiais fornecidos online 

em: 

https://www.smarty.net/ 

5. Documentação oficial CSS, materiais de aprendizagem oficiais fornecidos online em: 

https://sass-lang.com/ 

http://lesscss.org/ 

Opcional: 

6. Portela, Filipe, Queirós, Ricardo, Introdução ao Desenvolvimento Moderno para a Web 

- Do front-end ao back-end: uma visão global!, FCA, ISBN: 978-972-722-897-3, 2018 

5. MEODOLOGIAS DE ENSINO (INCLUINDO AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino: 

1. Guias 

2. Aulas interativas 

3. Resolução de problemas 

4. Projeto 

Metodologia de avaliação para todos os períodos de avaliação: 

1. Os alunos devem frequentar pelo menos 1/2 das horas de aulas, para se habilitarem 

ao desenvolvimento do projeto e à avaliação contínua nesta disciplina. Estudantes 

com status de trabalhador/estudante não precisam atender a este requisito. 
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2. Projeto que tenha entregas parciais ao longo do semestre, podendo ser realizado 

dentro ou fora da sala de aula e avaliado apenas uma vez no período de avaliação 

contínua, sem possibilidade de crédito extra para melhoria da nota atribuída (100%). 

A metodologia de avaliação, foi submetida aos órgãos competentes da ESTG-IPG, de acordo 

com o regulamento. 

6. COERÊNCIA ENTRE METODOLOGIAS E OBJETIVOS DE ENSINO 

1. As aulas teóricas, são coerentes com os objetivos, devido à necessidade de 

proporcionar aos alunos os conteúdos teóricos, incluindo os diversos aspetos 

relacionados com a configuração web, aproveitando nomeadamente os 

conhecimentos técnicos que os engenheiros de software necessitam. 

2. As aulas interativas são consistentes com os objetivos, uma vez que a interação 

aluno/professor ajuda a aprender os conceitos do programa e a introdução de novas 

ideias, perspetivas e soluções que podem ser aplicadas tanto na análise, quanto na 

forma como os recursos são implementados na plataforma. 

3. A resolução de problemas é consistente com os objetivos desde a aplicação de 

conceitos teóricos para resolver exercícios práticos reais relacionados com a 

conceção, construção e manipulação de sistemas de informação relacionados com o 

negócio para ajudar a consolidar os conceitos, destacando a experiência do aluno. 

4. O desenvolvimento do projeto é coerente com os objetivos, uma vez que abrange o 

desenvolvimento de partes de um sistema e-Commerce, em todas as fases, desde a 

sua conceção até à sua utilização, exigindo a aplicação prática de todos os conceitos 

abordados ao longo do semestre a uma situação realista e nova. 

 

7. PARTICIPAÇÃO 

Não há requisitos mínimos 

Data: 15/03/2021 

Professor e Coordenador de área 


