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ATIVIDADE PRÁTICA – INTEGRADO – II UNIDADE 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

• A atividade deve ser realizada em GRUPO: mesmo grupo dos projetos 

• O valor da atividade é 3,0 pontos para PW2 e 1,0 pontos BDA 

• A atividade deve ser iniciada em classe entregue até o dia 06 de setembro. 

• A atividade deve ser enviada por e-mail (regilan@hotmail.com) em arquivo compactado com o 
nome dos grupos 
 

 
A partir do projeto desenvolvido DURANTE A I UNIDADE, com MASTER PAGE, elabore o acesso a dados para 
as 2 (duas) páginas avaliadas na I unidade: INSCRIÇÕES e CONTATO conforme solicitado nas instruções que 
seguem. 

 

 
 

  

PÁGINA: INSCRIÇÕES 
 
 A página INSCRIÇÕES deve conter um formulário para que um visitante possa se inscrever no evento. 
Para realizar a inscrição faz-se necessário informar: 
 

• Nome completo 

• Nome para crachá 

• CPF 

mailto:regilan@hotmail.com


 
 

• Endereço completo 

• Telefone para contato 

• E-mail 

• Data de Nascimento 

• Tipo de participante: PROFISSIONAL ou ESTUDANTE 

• Tipo de inscrição: PALESTRAS ou MINICURSOS 

• Minicursos: Windows Server, Servidores Linux, Objetive C, Android Studio, Arduíno 

• Login 

• Senha 
 
 
PÁGINA: CONTATO 
 
 A página CONTATO deve conter um formulário para que um visitante possa encaminhar uma 
pergunta ou comentário aos organizadores do evento. Para enviar uma pergunta ou comentário deve ser 
necessário informar: 
 

• Nome completo 

• Telefone para contato 

• E-mail 

• Tipo de contato: DÚVIDA, CRÍTICA, SUGESTÕES ou ESCLARECIMENTOS DIVERSOS 

• Pergunta ou comentário 
 
Utilize os componentes gráficos adequados para cada item: TextBox, CheckBox, RadioButton, DateTime, 
DropDown, etc. 
 

---------------------------------------------  ACESSO A DADOS --------------------------------------------- 
 
 
O Acesso a Dados deve possuir as seguintes funções: 
 

1. Permitir a realização de uma INSCRIÇÃO no evento a partir do formulário e da tabela INSCRICAO 

2. Permitir a inserção de uma pergunta ou comentário a partir do formulário e tabela de CONTATO. 

3. Exibir um relatório geral de todas as inscrições 

4. Exibir um relatório das inscrições com a possibilidade de filtrar por TIPO DE INSCRIÇÃO 

5. Exibir um relatório das inscrições com a possibilidade de realizar um filtro duplo por TIPO DE 

PARTICIPANTE E MINICURSO 


