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ATIVIDADE AVALIATIVA: SEMINÁRIO SOBRE TEMAS RELACIONADOS A WEB 
 

ORIENTAÇÕES: 
 
a) Objetivos do seminário 

 Os seminários de PW1 pretende fornecer informações gerais sobre os temas abordados; 

 A realização do seminário deve produzir dois resultados: introduzir os alunos no tema 

específico e propiciar-lhes uma oportunidade de reflexão sobre temas avançados de 

web. 

 Não se pretende, com o seminário, que os alunos substituam o professor. Assim, os 

alunos estão livres para trazer também as dúvidas que tenham surgido durante a 

preparação para serem solucionadas durante o seminário, e debatidas em classe com o 

apoio do professor. 

 Temas: 

o Grupo 01: CMS: Gerenciadores de conteúdo; 

o Grupo 02: Linguagens de programação WEB utilizada no desenvolvimento back-

end; 

o Grupo 03: Sites e layouts responsivos; 

o Grupo 04: SEO e técnicas de otimização para buscas; 

o Grupo 05: Deep web; 

o Grupo 06: Framewok para front-end: bootstrap e outros. 

 

 A atividade deve ser realizada em grupo, que será dividido em classe. Cada grupo deve 

ter em média 6 componentes que será dividido em organizado durante a aula de PW1;  

 Alguns temas dos seminários serão trabalhados durante a disciplina PW2. 

 
b) Preparação 
 

 Nos seminários de PW1, o levantamento bibliográfico e de outras fontes de informação, 

especialmente a internet, faz parte do trabalho esperado dos alunos. O professor estará 

à disposição para auxiliar. 



 
 

 O grupo deve preparar um roteiro de apresentação e enviar previamente por e-mail ao 

professor antes da apresentação. Neste roteiro devem constar: o título do seminário; 

um pequeno texto descrevendo uma introdução sobre o tema; um sumário dos tópicos 

a serem apresentados; as questões a serem debatidas; e a referência bibliográfica das 

leituras realizadas e outras fontes de informação. 

 Na montagem dos slides e dos conteúdos abordados no seminário, este deve apresentar 

repostas as perguntas: “O que é? ”, “Para que serve? ”, “Como e porque surgiu? ”, 

“Quando surgiu? ”, “Como utilizar? ”, “Como funciona? ”, “Porque usar?”, “Exemplos?”, 

“Como aprender?”, “Links e referências?”, entre outros questionamentos. 

 O seminário não é jogral, com cada um falando meia dúzia de frases decoradas para ter 

direito a sua nota. Não é necessário que todos os integrantes do grupo falem durante a 

apresentação. O importante é que participem do debate e do processo de preparação 

do seminário. 

 O tempo da apresentação é de 20 a 25 minutos; lembrem-se: em média, cada slide leva 

3 minutos para ser lido e comentado. 

 Após a apresentação, teremos alguns minutos para debate. Caso julgue conveniente, o 

grupo deve propor algumas questões para a sala debater, em função do que foi 

apresentado. Também podem ocorrer perguntas da turma e do professor para o grupo, 

onde qualquer componente pode ser questionado a responder; 

 
c) Avaliação 

 O seminário possui o valor de 3,0 pontos 

 Data das apresentações: 

o 19/09/2016: Grupo 01, 02 e 03 

o 26/09/2016: Grupo 04, 05 e 06 

 Observações: Na avaliação individual da disciplina será cobrado questões referente 

aos temas das apresentações do seminário 


