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PROJETO DO 3º BIMESTRE - CONSTRUÇÃO DE UM WEBSITE 

Orientações 
 
Definição do Projeto: 

 O trabalho deve ser feito em grupo de NO MÁXIMO 2 (dois) componentes 

 Os grupos deverão escolher um tema/ramo de negócio e deverá desenvolver um site para este tema 

 As páginas deverão ser escritas utilizando ASP.NET, XHTML para marcação, CSS para apresentação 

 Os sites devem apresentar, NECESSARIAMENTE, os seguintes elementos: 

o Armazenamentos de valores com cookies (ex. carrinho de compras, última configuração, etc.) 

o Armazenamentos de valores temporários em sessões 

o Páginas ASP.NET utilizando QueryString (ex. visualização de detalhes de um produto, etc.) 

o Passagens de parâmetros entre páginas ASP.NET usando HttpContext.Items 

o Possibilidade de alternância de cores da página utilizando themes com skins e CSS 

o Uma página para “Mapa do Site” utilizando SiteMap com um componente TreeView 

o Uma página mestre (MasterPage) base para todo o site com o cabeçalho, rodapé, menu e 

demais seções comuns a todas as demais páginas, que deverão herda dessa (OBS.: utilizar 

DIVs com CSS para distribuição dos espaços na página) 

o Um “rastro de navegação” (SiteMapPath) situando a navegação do site 

 O site deve ser bem organizado, com pastas específicas para cada conjunto de arquivos (estilos, 

imagens, visões, classes, etc.) 

 Os dados do sistema deverão ser armazenados eu uma base de dados SQL Server com os seguintes 

requisitos de modelagem de implementação: 

o O banco deverá conter ao menos três tabelas e no máximo cinco interligadas 

o Deverão ser implementados CRUDs para todas as tabelas criadas 

 Campos de código deverão ser autoincrementados 

 Campos obrigatórios (deve existir pelo menos um por tabela) deverão ser 

validados com componentes específicos durante a inserção e atualização 

 Campos do tipo chave-estrangeira deverão ser substituído por listas 

suspensas nos formulários de inserção e atualização 

 Ao menos uma das tabelas deverá possuir um campo URL para armazenar 

uma foto (esta foto deverá ser salva em uma pasta específica no diretório do 

projeto, salvo no banco o caminho e exibida durante a visualização dos dados 

 Deverá haver ao menos uma tela de visualização do tipo MasterDetails (ex. 

Uma lista de gênero e uma tabela abaixo dos filmes daquele gênero) 

 Mensagens de confirmação deverão ser exibidas durante a exclusão de dados 
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Sobre a entrega: 
 Os temas escolhidos por cada grupo deverão ser cadastrados neste link até o dia 10/12/2014. 

o Não serão permitidos grupos com temas repetidos, sendo priorizado a escolha do primeiro a 

cadastrar o tema (relação de temas escolhidos pode ser visualizado neste link) 

 Todos os trabalhos deverão ser enviados por enviados pelo site até o dia 18/12/2014. 

 Os grupos deverão apresentar seus projetos nos dias 18 e 19/12/2014. A ordem de apresentação será 

definida por sorteio (ou voluntariado) no dia de sua realização. 

 Todos os componentes devem ter domínio do conteúdo durante a apresentação. 

 

Sobre a avaliação: 
 A pontuação do trabalho será parte da nota do 3º Bimestre. 

  A avaliação será feita de acordo com os critérios abaixo: 

o Funcionamento correto de links 

o Abordagem de todo o conteúdo visto em sala 

o Obediência aos itens obrigatórios desta avaliação 

o Organização dos códigos fonte e demais arquivos do projeto 

o Apresentação apenas com CSS e Skins 

 

Temas Sugeridos: 

 Agência de Turismo  

 Bar / Lanchonete 

 Biblioteca 

 Clínica Médica 

 Concessionária 

 Escola 

 Jornal / Portal de Notícias 

 Lan House  

 Livraria 

 Loja de Móveis 

 Plano de Saúde 

 Portal de Jogos 

 Portal de Músicas 

 Receitas de culinária 

 Rodoviária 

 Supermercado 

Os grupos podem escolher temas diferentes dos propostos acima. 

Exemplos de páginas do site: 
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