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Vif}.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NIDADE 'l : Arquitetura tÍpIca de um servidor vVEB, exemplos de servidores: Apanhe: ngin>ç lighttpd
funcionamento de um servidor WEB. instalação e configuração de um servidor no Linux
requisições GET. POST: linguagens sorver lide
HTML: CSS. Javascript
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  Esta disciplina não oossui oré-requisitos

JUSTIFICATIVA
E:sta disciplina explora arqultetura de clientes-servidores onde os clientes são aplicações í-rlóvels rodando err
smartphones e os servidores são servidores de aollc cão rodando em aiaulna máquina na Internet

#!, EMENTA

)esenvolvimento de aplicações móveis híbridas usando HTML: JavaScrlpt e CSS (front-endj}. Ferramentas de
]esenvoivlmento. Implementação do lado servidor usando NodeJS {back-end). Mensagens AJAX: websockets. acesso ê
)anca de dados. Desenvolvimento de uma aoiicacão completa

Vli. OBJETIVOS
:)bletivo (3elâl...

' Capacitar o aluno a projetar projetar um sistema composto por aplicações clientes (srnadphones) e aplicações
servidoías de aplicações

' Capacitar a desenvolver o código interno de cada um destes elementos e instalar nos servidores
, Desenvolver código em NodeJs. compreender o conceito de eventos. callbacks
' Cor'npreender como trocar Informações entre as entidades e as questões envolvidas
' Capacitar o aluno a desenvolver uma aplicação completa para testar o funcionamento e medir desempenho



UN:DADE 2: NodeJS
C) que é NodeJS. vantagens e desvantagens
Instalação do NodeJs
Programação sincrona e assíncrona. event loop: event emitter uso de cailbacks. orientação a objetos
Javascrlpt variáveis: coí-nentàrios; funções, obletos. vetores
NPM: pacotes: expíess
exemplos de código
criando un] servidor
websockeEs
Criando um servidor usandc} websockets
Criando um servidor usando AJAM
Banco de dados MongoDB. BD orientado a documento: operações mais comuns
Gerenciando aplicações com o PM2

eventos

UNIDADE 3: Aplicações móveis
Aplicações híbridas
Framework Cordova. plugins, criação de projeto
Exemplos de aplicações cordova
Desenvolvimento de uma apllcaçâa cordova para acessar um servidor usando AJAM e websockets

X. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aulas teóricas: desenvolvidas em sala e com emprego de meios audiovisuais tais como transparências
apresentações sobre PC portátil de produção própria expostas com proletor. Todo o material didático estar
disponível "a prIorI: para os alunos na pág ng dl? prçt9119r !gl? ç?gç grç?çhq pag nas:clfsc:Pt
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METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

4. verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais deverão se
atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina. no mínimo a
75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS). ficando nela reprovado o aluno que não comparecer a mais de 25% das
atlvidades(Frequência Insuficiente - FI)

Media final = (Trabalho TI + Trabalho T2)/2

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e 5,5 NAO terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC) de acordo com o art.70, $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada
por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais. (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)

o aluno que não comparecer às atividades práticas ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
ota 0(zero).(Art. 70. g 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

bservações

variação de recuperação
Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de carâter prático que envolve atividades de laboratório
Ires 17/CUn/971
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