çfl

ffl

folitécnico
(IaGuarda
Eseni a Su Ieri ,r
ile ‘T’tennlngi;i.e GesiJio

RELATÓRIO DE ESTÁGIO
Curso Técnico Superior Profissional
em Desenvolvimento de Aplicações Informáticas
‘4

Alexandre António Louças Martíns
julho 1 2019

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

Relatório de Estágio
Alexandre António Louças Martins
Relatório Para a obtenção do diploma de Técnico Superior Profissional em
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas
Julho de 2019

Gesp.10.002

Ficha de Identificação
Estagiário: Alexandre António Louças Martins
Nº de aluno: 1012340
Curso: Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Aplicações Informáticas

Instituição: Instituto Politécnico da Guarda
Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº50 6300 - 559
Localidade: Guarda
Telefone: 271 220 111

Data de início do estágio: 25/2/2018
Data de fim do estágio: 20/7/2018
Duração do estágio: 750 horas

Supervisor na Instituição: Eng. Pedro Pinto

Docente Orientador: Prof. Doutor Noel Lopes

i

Agradecimentos
Primeiramente gostaria de agradecer a todos os colegas e professores que tive o prazer de
conhecer pelo apoio prestado ao longo da duração do curso de Desenvolvimento de
Aplicações Informáticas dos anos letivos 2016/2017 e 2017/2018. Agradeço ao Centro
de Informática do Instituto Politécnico da Guarda pela disponibilização do local onde o
meu estágio decorreu como também por todo ajuda que prestada durante a decorrência
do estágio. Agradecimentos ao meu tutor de estágio, professor Pedro Pinto pela
disponibilidade, dedicação e orientação prestadas durante o decorrer do estágio, gostaria
de agradecer também ao meu orientador de estágio, professor Noel Lopes pela paciência
e disponibilidade demonstradas na duração do estágio e por fim gostaria de agradecer ao
meu colega Vitor Barros pela ajuda mútua nos diversos projetos que foram aparecendo
ao longo do estágio.

ii

Plano de Estágio
Durante o estágio curricular, o aluno Alexandre António Louças Martins sobre o
acolhimento do centro de informática do Instituto Politécnico da Guarda, terá como
projeto principal estruturar e desenvolver uma aplicação mobile, com o suporte de uma
base de dados em MongoDB em um webservice Node.JS, para a realização das inscrições
nos cursos do Instituto Politécnico da Guarda, que permitiria que o processo seja mais
acessível a maioria das pessoas, entretanto o aluno terá de desenvolver a interface da
aplicação tal como a estrutura da mesma, prestará auxílio técnico em toda a instituição,
realizar testes e melhorias na aplicação.
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Resumo
O estágio curricular do curso Técnico Superior Profissional de Desenvolvimento de
Aplicações Informáticas que decorreu no Instituto Politécnico da Guarda, teve a duração
de setecentas e cinquenta horas. Sendo que o objetivo do mesmo era aplicar os
conhecimentos adquiridos durante decorrer do curso Técnico Superior Profissional de
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas, como também adquirir novos
conhecimentos que pudessem ajudar tanto na duração do próprio estágio como no futuro.
No decurso do período do estágio curricular foi desenvolvida uma aplicação mobile, com
o suporte de uma base de dados em MongoDB em um webservice Node.JS, para a
realização das inscrições nos cursos do Instituto Politécnico da Guarda e além disso foram
realizadas diversas tarefas para o Centro de Informática do Instituto Politécnico da
Guarda.
Palavras-Chave: Aplicação mobile para a realização de inscrições nos cursos do
Instituto Politécnico da Guarda, Centro de Informática, Base de dados, Webservice,
Aplicação mobile.
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1. Introdução
O presente trabalho pretende descrever o estágio realizado no âmbito da conclusão do
Curso Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Aplicações Informáticas. O
Estágio Curricular é realizado para que tenhamos a oportunidade de colocarmos em
prática, em contexto de trabalho, os conhecimentos e os conteúdos aprendidos durante a
formação académica e que nos permite adquirir e desenvolver novas competências
técnicas e relacionais relevantes para a inserção na vida ativa.
Assim, no presente relatório pretendo descrever as atividades e projetos desenvolvidos e
os desafios que foram colocados, no decorrer do estágio realizado no Instituto Politécnico
da Guarda, durante o período compreendido entre 25 de fevereiro de 2018 e 20 de julho
de 2018.
O objetivo principal do estágio centrou-se na estruturação e desenvolvimento de uma
aplicação mobile, com o suporte de uma base de dados em MongoDB em um webservice
Node.JS, para a realização das inscrições nos cursos do Instituto Politécnico da Guarda.
Assim, este relatório encontra-se estruturado em 4 capítulos:
O primeiro capítulo é a introdução que tem como principal objetivo abordar e explicar
o que o documento irá falar além de abordar os objetivos para o decorrer do estágio.
O segundo capítulo fala sobre a empresa onde decorreu o estágio e o planeamento do
desenvolvimento do projeto de estágio tal como tarefas para a instituição de
acolhimento.
O terceiro capítulo tratará o desenvolvimento do projeto de estágio e das varias fases
de desenvolvimento.
O quarto e último capítulo é a conclusão onde falar-se-á dos benefícios e contribuições
que este estágio teve na minha formação e no meu crescimento como pessoa.
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1.1. Objetivos
Durante os quatro meses do estágio curricular, foi realizado como projeto principal a
estruturação e desenvolvimento de uma aplicação mobile para a realização das
candidaturas dos cursos do instituto politécnico da Guarda, sendo o trabalho foi dividido
em:


Desenvolvimento e estruturação da base de dados onde será armazenado e acedido
aos dados que forem fornecidos pelos candidatos para a realização da candidatura.



Desenvolvimento do webservice, que terá como funções armazenar os dados da
base de dados em um servidor web e permitir que esses dados sejam usados na
aplicação mobile.



Desenvolvimento e estruturação da aplicação mobile, na qual será desenvolvido
a interface da aplicação tal como as suas interações com utilizador.



Além do projeto da aplicação mobile foram realizadas outras tarefas para Centro
de Informática do Instituto Politécnico da Guarda.
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2. O Estágio
2.1. O Instituto Politécnico da Guarda
O Instituto Politécnico da Guarda é uma instituição de ensino superior politécnico
pública portuguesa, com sede na cidade da Guarda. Sendo um dos primeiros
estabelecimentos de ensino superior a ter aprovado os seus estatutos ficando assim
constituído juridicamente como pessoa colectiva de direito público, dotada de
autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e
patrimonial. Sendo o Instituto Politécnico da Guarda divido em 4 escolas sendo essas
escolas: a Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto; a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão; a Escola Superior de Saúde; a Escola Superior de Turismo e
Hotelaria.
O Instituto Politécnico da Guarda também é dividido em 10 departamentos: O Gabinete
de Apoio à Presidência tal como o nome indica este gabinete tem a função de ajudar e
apoiar o presidente e o vice-presidente no desempenho das suas funções. A Divisão
Financeira existe para realizar a gestão financeira do Instituto Politécnico da Guarda. A
Divisão de Recursos Humanos tem a função de gerir a relação entre o Instituto
Politécnico da Guarda como entidade e os seus vários trabalhadores. A Direcção dos
Serviços Académicos tem por missão a gestão administrativa e académica dos processos
que afectam a vida acadêmica do aluno. O Gabinete Jurídico existe para aconselhar os
outros departamentos em questões de nível jurídico. O Gabinete de Instalações,
Manutenção e Equipamentos têm como função acompanhar, coordenar e fiscalizar o
desenvolvimento das obras. O Gabinete de Informação e Comunicação tem como
missão a criação de marketing e prover informação sobre o Instituto Politécnico da
Guarda ao público. O Gabinete de Formação, Cultura e Desporto tem como função
dinamizar as actividades culturais e desportivas para melhor convivência entre toda a
comunidade do Instituto Politécnico da Guarda Politécnico da Guarda. O Gabinete de
Mobilidade e Cooperação tem como objectivo o tratamento de todas as questões
respeitantes à mobilidade e cooperação do Instituto Politécnico da Guarda e unidades
orgânicas.
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O Centro de Informática, foi o departamento onde o estágio decorreu, que tem como
objetivo principal gerir e fazer a manutenção de toda a infraestrutura informática do
Instituto Politécnico da Guarda e onde se quer manter de forma significativa e eficaz a
maneira como se atende e informa todos os discentes, docentes e funcionários do
Instituto Politécnico da Guarda, atuando de forma a dar suporte aos utilizadores, a
manutenção dos equipamentos e serviços, ao desenvolvimento de novos projetos que
visem melhorar a infraestrutura já instalada, tentando realizar isto fazendo a manutenção
do equipamento informático, software instalado e configuração da rede e
comunicações no Instituto Politécnico da Guarda.
Fontes: http://www.ipg.pt/website/ipg_servicos.aspx
http://www.ci.ipg.pt/doku.php

2.2. Atividades
Neste capítulo serão descritas todas as atividades concretizadas na duração do estágio
curricular. Nos pontos que se seguem será respeitada a ordem cronológica das atividades.
Desta forma, no primeiro ponto será descrita a integração ao local de estágio. No segundo
ponto faz-se uma breve apresentação do funcionamento do projeto de estágio. No terceiro
ponto e nos seguintes, descreve-se os vários projetos da empresa realizados de acordo
com o previsto no plano de estágio, que serão apresentados na seguinte ordem: Preparação
de um router para a instalação da internet, Organização do material do centro de
informática, Preparo e manutenção de um computador para uma apresentação sobre o
estilo de vida, Instalação de uma rede Etheernet, tal como a colocação de etiquetas nas
entradas Etheernet para serem mais facilmente identificadas, Suporte a uma
videoconferência, Realização de testes a rede Etheernet do Instituto Politécnico da
Guarda, Mapeamento dos cabos dos switch dos gabinetes dos professores do Instituto
Politécnico da Guarda.
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2.3. Integração ao local de estágio
No início do estágio a adaptação ao local de trabalho não foi de todo complicada devido
já conhecer o meu supervisor Eng. Pedro Pinto que havia sido meu professor no Curso de
Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Aplicações Informáticas pela
duração dos dois anos letivos, o que facilitou em me esclarecer sobre dúvidas do
funcionamento do Centro de Informática do Instituto Politécnico da Guarda, além disso
um dos meus colegas de curso, Vitor Barros, que também estava realizar o seu estágio
na mesma entidade me ajudou a integrar no local e a tirar algumas dúvidas sobre o
funcionamento do Centro de Informática do Instituto Politécnico da Guarda, além disso
a familiaridade com o local de trabalho ajudou no entendimento do funcionamento do
mesmo. A meu ver a parte da adaptação ao local de trabalho que demorou mais foi a
comunicação com os funcionários que não era tão familiarizado com.
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2.4. Desenvolvimento do projeto de estágio
O desenvolvimento do projeto de estágio foi dividido em três partes onde em cada uma
foi desenvolvido:
● Base de dados – Durante o processo de desenvolvimento da base de dados,
começou-se por criar a sua estrutura, usado o software MySQL Workbench, foram
feitas algumas estruturas para a base de dados antes de chegar a que foi
considerada a mais adequada para a base de dados do projeto, após a estrutura ter
sido escolhida o seguinte passo foi escrever o código para implementar a base de
dados no webservice, para isso foi usado o software Sublime para escrever e editar
o código, desta forma toda a informação que utilizador colocar na aplicação móbil
será armazenada no webservice.
● Webservice – O desenvolvimento do webservice, em Node.JS foi todo ele
realizado no software Sublime. O webservice é necessário para o armazenamento,
edição, remoção e visualização dos dados da base de dados na web, permitindo
usar todas essas funções em qualquer computador ou telemóvel. Inicialmente
foram feitos os “Controllers” com a função de permitir que as funções
mencionadas anteriormente possam ser usadas na aplicação, criando um caminho
na “api” do webservice. Durante o processo de desenvolvimento do webservice
foi criada uma interface temporária em “HTML” com o propósito de testar o
webservice, de maneira a detectar erros e corrigi-los, antes de ele ser colocado na
aplicação móbile.
● Aplicação móbile – Inicialmente no desenvolvimento da aplicação mobile, foi
necessário definir como seria a interface da aplicação, para tal foram feitas
algumas estruturas da mesma, após uma reflexão foi decidido utilizar uma
interface mais simples, prática, funcional e visualmente apelativa. A interface
selecionada inicia com uma página onde se pode ver as candidaturas, tendo abaixo
três botões um para realizar a inscrição, outro para que o utilizador possa editar
uma inscrição no caso do mesmo tenha se percebido um erro na colocação dos
dados e por fim um botão para eliminar uma inscrição já realizadas.
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2.5. Tarefas do Centro de Informática
Ao longo do período de estágio para além do projeto da aplicação mobile mencionada até
então, foram realizadas várias outras tarefas relacionadas com o centro de Informática do
Instituto Politécnico da Guarda que foram as seguintes:
1. Preparação de um router para a instalação da Internet - Foi feita a instalação de
router no hall de entrada da Escola Superior de Tecnologia e Gestão onde
normalmente o sinal de internet wireless não é muito forte, sendo que haveria um
evento no hall de entrada onde era previsto que muitas pessoas ficariam no hall
de entrada e por esse motivo decidimos instalar o router em questão.
2. Organização do material do centro de informática - Havia algum material do
centro de informática que no local onde se encontrava estava a ser inconveniente,
portanto foi-me pedido para o organizar.
3. Preparo e manutenção de um computador para uma apresentação sobre o estilo de
vida - Foi pedido para preparar um computador para a projeção de uma
apresentação PowerPoint onde se teve que testar a compatibilidade do computador
ao projetor, também se testou o áudio das colunas para além do mais foi necessário
garantir o suporte no caso de avaria durante a apresentação.
4. Instalação de uma rede Etheernet, tal como a colocação de etiquetas nas entradas
Etheernet para serem mais facilmente identificadas - Foi pedido colocar etiquetas
numeradas em cabos Etheernet com número do computador a qual cabo tinha de
ser ligado, além de fazer a ligação Etheernet para esses computadores
5. Suporte a uma videoconferência - Foi pedido para fornecer suporte informático,
no caso a instalação do material necessário para a realização de uma
videoconferência entre uma professora do Instituto Politécnico da Guarda e outros
professores de outras escolas.
6. Realização do mapeamento e de testes a rede Etheernet do Escola Superior de
Tecnologia e Gestão - Foi pedido para mapear a rede Etheernet, verificar as
entradas dos cabos Etheernet e resolver quais queres que problemas que fossem
aparecendo.
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3. Desenvolvimento do Projeto da Aplicação Mobile

No início do projeto foi decidido dividir o trabalho em três partes, fazendo a sua
realização do mesmo pela seguinte ordem:
1. Desenvolvimento da Base de dados. A base de dados será essencial para o projeto
pois é importante neste tipo de aplicações poder armazenar, visualizar, editar e
eliminar dados dos utilizadores.
2. Desenvolvimento do Webservice. O webservice é necessário para que os dados
armazenados e outras funções da base de dados mencionadas anteriormente
estejam dentro da rede web permitindo o acesso a mesma em qualquer
computador ou telemóvel.
3. Desenvolvimento da aplicação mobile. A aplicação mobile será toda a parte visual
do projeto, interface, botões e caixas para escrever texto dos dados introduzidos
pelo utilizador.

3.1. Ferramentas utilizadas
MySQL Worbench
O MySQL Worbench foi utilizado para o desenvolvimento e testes da estrutura da base
de dados, para saber se a mesma estaria apta para ser usada futuramente usada no web
servise. O MySQL Workbench é um software escrito em C++, C# e objective-C,
disponível para Windows, Linux e Mac OS X permitindo a criação, desenvolvimento,
administração e manutenção de bases de dados em MySQL, sistema de gestão de base de
dados que utiliza a linguagem de programação SQL.
Fontes: https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench
https://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL

Figura 1 – MySQL logotipo
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Sublime Text 3
O Sublime Text 3 foi muito importante já que foi nele que foi desenvolvido o código da
base de dados e do web service. O Sublime é um software, que foi lançado em 2008 que
está disponível Windows, Linux e Mac OS X, que tem como função a edição de texto e
de código fonte, escrito em Python, tendo bastantes funcionalidades úteis que ajudam a
diminuírem o tempo de desenvolvimento do código fonte.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sublime_Text

Figura 2 - Sublime Text logotipo

Python
Como dito anteriormente o Sublime Text 3 é escrito em Python. Python é uma linguagem
de programação lançada em 1991, sendo intuitiva e simples de aprender permitindo assim
a fácil leitura do código e exigindo poucas linhas de código comparada a outras
linguagens de programação. Esta é uma linguagem interpretada, de script, orientada a
objetos e usada não só no desenvolvimento web como em muitos outros tipos de
aplicações.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Python

Figura 3 - Python logotipo
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MongoDB
O MongoDB foi usado para armazenar a base de dados do meu projeto. O MongoDB é
um software lançado em 2009 que usa as linguagens de programação C++, JavaScript e
Python disponível para o Windows, Linux, Mac OS X, Solaris e FreeBSD. Sendo um
software de base de dados orientado a documentos livres, classificado como um software
NoSQL que usa documentos semelhantes JSON com schema.
Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/MongoDB
https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB

Figura 4 - MongoDB logotipo

mLab
O mLab serviu para colocar a base de dados em cloud de maneira pudesse ser acedida
por qualquer dispositivo que tiver a aplicação mobile desenvolvida no projeto. O mLab é
um serviço de base de dados em cloud que hospeda as bases de dados do MongoDB,
executando-as nos serviços de cloud da Amazon, Microsoft Azure e Google. Tendo sido
lançado no ano de 2011.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/MLab

Figura 5 - mLab logotipo
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Node.JS
O Node.JS foi necessário para desenvolver os ficheiros que conectam a base de dados
com o web service e a interface da aplicação. O Node.JS e um motor JavaScript com foco
em transmitir código JavaScript do lado do cliente para os servidores ou base de dados,
que é capaz de gerir em simultâneo várias conexões e requisições em uma máquina física.
Lançado em 2009 tendo suporte para as linguagens de programação C, C++ e JavaScript
estando disponível para Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, OpenBSD e
webOS.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Node.js

Figura 6 - Node.JS logotipo

Android Studio
Para desenvolver a interface da aplicação mobile foi utilizado o Android Studio. O
Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado ou também chamado de
emulador, lançado em 2013 tendo suporte para as linguagens de programação Java, Kotlin
e C++ disponível para Windows, Linux e Mac OS X, que permite emular o sistema
Android para fins de desenvolvimento de aplicações mobile Android.
Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software_para_Android

Figura 7 - Android Studio logotipo
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3.2. Desenvolvimento da Base de dados
A base de dados é essencial para que seja possível armazenar informações sobre os cursos
e os seus candidatos.
A figura 8 mostra a estrutura da base de dados, a tabela “inf_candidaturas” é referente aos
registos dos candidatos que os mesmos iram fornecer a aplicação para a realização da
candidatura. A tabela “Cursos” serve para armazenar as informações sobre os cursos
disponíveis no Instituto Politécnico da Guarda para candidatura.

Figura 8 - Estrutura da base de dados
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Atributos da tabela Tipo de dados

Função

“Inf_candidaturas”
id_Candidato

INT

Chave primária que dará um ID ao conjunto

Chave primária

destas informações sobre um candidato.

curso_a_candidatar INT

nome_candidato

Trata-se uma chave estrangeira que irá buscar

Chave estrangeira

informações a tabela “cursos”.

VARCHAR(45)

Campo onde será introduzido o nome
completo do candidato.

Sexo

DOUBLE

Campo onde será introduzido o género do
candidato.

NIF

INT

Campo onde será introduzido o numero do NIF
do candidato.

Data de validade DATE

Campo onde será introduzido a de validade do

do NIF

numero do NIF do candidato.

BI/CC

INT

Campo onde será introduzido o numero de
Cartão de cidadão ou do Bilhete de Identidade
do candidato.

Data de nascimento DATE

Campo onde será introduzido a date de
nascimento do candidato.

E-Mail

VARCHAR(25)

Campo onde será introduzido o email
disponibilizado pelo candidato.

Telefone

INT

Campo onde será introduzido o numero de
telefone disponibilizado pelo candidato.

Telemóvel

INT

Campo onde será introduzido o numero de
telemóvel disponibilizado pelo candidato.

Morada

VARCHAR(25)

Campo onde será introduzido a morada do
candidato.

Localidade

VARCHAR(25)

Campo onde será introduzido a localidade de
residência do candidato.

Código Postal

INT

Campo onde será introduzido o código postal
do candidato.

Situação

FLOAT

Campo onde será introduzido a situação
escolar do candidato.
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Atributos da tabela Tipo de dados

Função

“Cursos”
idCurso

INT

Chave primária que dará um ID ao conjunto
destas informações sobre um curso.

Nome_Curso

VARCHAR(45) Campo onde será introduzido o nome do
curso.

Escola

VARCHAR(15) Campo onde será introduzido o nome da
escola onde se realizara o curso.

N_Vagas

INT

Campo onde será introduzido o número de
vagas do curso em questão.

Tipo_Curso

VARCHAR(25) Campo onde será descrito se o curso em
questão é uma Licenciatura, Mestrado ou um
CTESP.
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Nas Figura 9 pode-se ver o código de programação feito num ficheiro Node.JS, que foi
editado no Sublime, da estrutura da base de dados especificamente da tabela
“candidaturas” para mais tarde ser usada no webservice. Com o intuito de facilitar a
programação alguns nomes das tabelas e atributos foram alterados ou removidos.

Figura 9 - Código da Tabela "candidaturas" parte 1
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Nas figuras 10 e 11 contém o código das funções “getCandidaturas” com a função de
obter os registos da base de dados,” getCandidaturasById” tendo a função de obter o id
dos mesmos registos,” addCandidaturas” função usada para adicionar registros a base de
dados, “updatecandidatoras” usada para atualizar os registros caso os mesmos sejam
alterados, “removeCandidaturas” função necessária para caso seja preciso eliminar
registros. Estes processos mencionados para tabela “candidaturas” também foram
repetidas para tabela “cursos” apenas tendo que mudar o nome da tabela e dos atributos.

Figura 10 Código da Tabela "candidaturas" parte 2

Figura 11 Código da Tabela "candidaturas" parte 3
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3.3. Desenvolvimento do Webservice
Após a criação da base de dados foi desenvolvido o webservice em Node.JS usando o
Sublime, o webservice e necessário para poder armazenar as informações guardadas na
base de dados em um servidor web, podendo aceder às mesmas em qualquer computador
ou telemóvel a partir da web.
A figura 12 mostra os “controllers”, necessários para que os registros colocados na base
de dados possam ser usados na aplicação, criando um caminho na “api” do webservice.

Figura 12 Código "Controllers"
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Neste ponto do projeto foi necessário fazer uma interface, como é mostrado na figura 15
a figura 18, para poder realizar testes ao webservice de maneira a poder procurar erros e
caso sejam encontrados poder também os corrigir. Para isso foi necessário criar um
conjunto códigos de programação denominados “controllers” que tem a função de
conectar o webservice a aplicação “HTML”.
Na figura 13 mostra o código necessário para conectar os “controllers” a uma aplicação
“html” que foi criada com o propósito de ser uma interface de teste do webservice, podese ver também um caminho para cada uma das páginas “HTML”, que cada um desses
caminhos associa os “controllers” a cada uma das páginas da aplicação “HTML”, assim
sendo possível que cada uma das páginas “HTML” possa usar os “controllers”.

Figura 13 - Código da aplicação "HTML"
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Na parte da aplicação “HTML” foram criadas 4 interfaces, “add_candidaturas”,
“candidaturas”, “candidaturas_details” e “edit_candidaturas” de maneira a poder testar
todas as funções criadas anteriormente.

Figura 14 - Estrutura da aplicação "html"

Na figura 15 pode se ver a interface da página “add_candidaturas”, que foi usado para
testar a função de adicionar registros colocados na base de dados.

Figura 15 - Aplicação "HTML"
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As figuras 16 e 17 representam a interface da página “candidaturas” e
“candidaturas_details” respetivamente, que estão a ser usadas para testar a função de obter
os registos da base de dados.

Figura 16 - Interface "candidaturas"

Figura 17 - Interface "candidaturas_details"
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A figura 18 representa a interface da página “edit_candidaturas”, que está a ser usado para
testar a função de atualizar os registos da base de dados.

Figura 18 - interface "edit_candidaturas "

Para além das páginas “HTML” também foram criados alguns botões para testar as
funções anteriormente mencionadas, um exemplo é botão eliminar que testa a função de
eliminar os registos a base de dados.
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3.4. Desenvolvimento da aplicação mobile
Após desenvolver a base de dados e o webservice é necessário criar a aplicação mobile,
definir como será a interface definitiva para a aplicação, desenvolver a mesma, conectar
a aplicação mobile ao webservice, consequentemente a base de dados e realizar os testes
da aplicação já num todo.
Nas Figuras 20, 21 e 22 é apresentada a interface das páginas para o utilizador poder
colocar as informações da candidatura, como também para editar a candidatura.

Figura 19 - Interface da aplicação mobile Parte 1
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Figura 20 - Interface da aplicação mobile Parte 2

Figura 21 - Interface da aplicação mobile Parte 3
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A função de editar a candidatura pode ser acedida a partir da interface onde mostra os
detalhes das candidaturas, representado na figura 23, clicando no botão com o lápis
desenhado, foi decidido usar este botão por ser mais intuitivo.
Para além do botão de editar na interface que mostra os detalhes das candidaturas também
está posicionado o botão de eliminar, que tem desenhado um caixote de lixo, também
para tornar a interface mais intuitiva.

Figura 22 - Interface da aplicação mobile detalhes da candidaturas
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4. Conclusão
O estágio curricular foi uma experiência muito benéfica e positiva pois pode adquirir
novos conhecimentos, como também desenvolver conhecimentos adquiridos durante o
decorrer do curso.
Ao longo do estágio curricular tive a oportunidade de aplicar vários conhecimentos que
adquiri ao longo da duração de todo curso de Técnico Superior Profissional em
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas.
No desenvolvimento do projeto da aplicação mobile, desenvolvida no android studio,
com o suporte de uma base de dados em MongoDB em um webservice Node.JS, para a
realização das inscrições nos cursos do Instituto Politécnico da Guarda onde inicialmente
tive que criar a base de dados para posteriormente ser usada para armazenar os dados que
os utilizadores enviarão da aplicação mobile, essa mesma base de dados necessitou de ser
armazenada num webservice para que todos podem-se ser usados na web.
Também foram realizadas, a pedido da entidade, as seguintes tarefas, a instalação de uma
rede Etheernet, tal como a colocação de etiquetas nas entradas Etheernet para serem mais
facilmente identificadas, realização de testes a rede Etheernet do Instituto Politécnico da
Guarda, mapeamento dos cabos dos switch dos gabinetes dos professores do Instituto
Politécnico da Guarda e a resolução de vários problemas que foram aparecendo no suporte
informático do Instituto Politécnico da Guarda. Tais oportunidades fizeram com que
pudesse melhorar os meus conhecimentos de linguagem de programação, tornar-me mais
apto a desenvolver mais trabalhos e projetos desta área no futuro e estar mais apto para
conseguir boas relações de trabalho para o futuro.
Para além dos conhecimentos obtidos no estágio, alguns dos conhecimentos adquiridos
durante os dois anos letivos do curso foram também de grande ajuda para o desenrolar do
projeto. O estágio curricular é algo fundamental para todos os estudantes em fase de
finalização de curso, pois é o primeiro contato com o mercado de trabalho, e é onde pomos
em prática todo o conhecimento adquirido durantes estes dois anos.
Graças à realização deste estágio no Instituto Politécnico da Guarda, tive a oportunidade
de desenvolver as minhas próprias competências como também melhorar como pessoa e
por estas razões eu posso dizer que para mim foi um enorme orgulho ter podido realizar
este estágio.
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