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ALUNO: _________________________________________

PROJETO DA DISCIPLINA
ATIVIDADE 03: Master page, página INDEX, página de login e outras paginas
OBJETIVOS:
•

Desenvolver a master page

•

Apresentar a revisão do script da base de dados

•

Apresentar a página inicial (index), a página login relacionada a página de administração do
sistema, e mais 3 formulários de cadastros

1.

•

Valor: 4,0 PONTOS

•

A PONTUÇÃO SERÁ VALIDA PARA A DISCIPLINA PW2 E BDA

•

Data das apresentações: 16 e 18 de Outubro

MASTER PAGE

Página Mestre (Master Page) é um arquivo ASP.NET com uma extensão .master. Uma "Master Page"
contém um layout do site/sistema web que inclui texto, HTML e controles de servidor. Devemos incluir em
nossa página mestre, tipicamente, a estrutura da página (usualmente uma tabela), nome da companhia,
navegação de site, etc[...]. Para permitir inserção de conteúdos na página mestre devemos adicionar um ou
mais controles <asp: ContentPlaceHolder/>. O Conteúdo da Página (Content Page) é definido pelo
controle <asp: ContentPlaceHolder/> na página mestre.
A equipe deverá apresentar a primeira versão da Master Page que deve incluir a identidade visual do
sistema, estilo CSS da página e formulários, cores, padrões gráficos, menus de navegação e a estrutura
de layout (topo, rodapé, área de conteúdo, etc) do sistema.

2.

REVISÃO DO SCRIPT SQL
O grupo deverá apresentar a primeira versão do SCRIPT SQL e o SCRIPT SQL REVISADO a partir das
considerações durante a apresentação e/ou outras observações verificadas ao longo da segunda
etapa do desenvolvimento do projeto.

3.

FORMULÁRIOS

A equipe deverá apresentar 5 páginas (formulários) obrigatoriamente, são estes:
a) Index (página inicial)
b) Formulário de acesso ao módulo administrativo do sistema (login)
c) Formulários de cadastros: apresentar 3 formulários de cadastros de acordo com a proposta
especificada no banco de dados(Exemplo: tabela CLIENTE deverá possuir um formulário de
cadastro de cliente)
OBS 1: Os formulários apresentados devem conter máscaras, restrições (requerido, placeholder) e o tipo
de dado correto (Exemplo: se é um campo para data escolher o tipo DATA para a ASP:TEXTBOX)
OBS 2: As páginas apresentadas bem como os formulários deverão estar RESPONSIVOS.

4.

SUGESTÃO PARA APRESENTAÇÃO
•

Breve descrição sobre o tema do projeto

•

Avanços e situação atual

•

Apresentação do script SQL original e revisado

•

Apresentação da Master Page

•

Apresentação dos Formulários

•

Considerações finais
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