
modalidade de ensino  
eLearning 
Este curso funciona totalmente 
online e não requer que faça 
login em horários específicos. 
Pode  frequentar o curso ao seu 
próprio ritmo,  tendo em atenção 
que existem tarefas obrigatórias 
para cada semana do curso. 
 
duração 
100 horas 
(2 meses) 
 
datas de realização 
6 novembro (com uma paragem 
no Natal e termina a 18 de 
janeiro de 2019) 
 
preço de inscrição 
280€ 
Valores isentos de IVA 
 
descontos 
Caso a mesma empresa/ 
instituição faça simultaneamente 
quatro ou mais inscrições num 
curso beneficiará de um  
desconto de 15%. 
 
modo de pagamento 
Transferência bancária NIB: 
003300000000164939681 
MILLENNIUM BCP balcão Aveiro 
cheque (correio ou instalações 
da Unave) 
pagamentos internacionais: 
  IBAN:PT 
50.0033.0000.00001649396.81 
  SWIFT/BIC: BCOM PTPL  
 
este valor inclui: 
Certificado de formação 
a inscrição só fica completa após 
o pagamento 
 
inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Atualmente a plataforma Android tem uma das maiores presenças no mundo dos dispositivos 
móveis. Com mais de 1.4 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, esta é uma plataforma com 
um enorme potencial para o desenvolvimento de aplicações com sucesso. As competências de 
programação em Android são, atualmente, das mais requisitadas pelo mercado de trabalho, em 
todo mundo. E Portugal não é exceção. 

 
objetivos  
No final do curso, pretende-se que o formando tenha a capacidade de desenvolver aplicações 
Android básicas mas de forma sólida. O conhecimento adquirido, tanto na plataforma Android, 
como na ferramenta Android Studio deverá servir para potenciar a descoberta e a criação de 
aplicações mais complexas. Os conhecimentos adquiridos deverão também estar a par com o 
mercado de trabalho atual. 

 
conteúdos programáticos 
O que é o Android e o Android SDK 

Instalação do JDK e Android Studio 

Instalação do Android SDK 

Breve apresentação do Android Studio 

Criação de uma aplicação exemplo 

Criação de um Android Virtual Device 

Apresentação e descrição do editor de código 

Breve análise e compreenção da Arquitectura do Android 

Perceber o esqueleto de uma aplicação Android no Android Studio 

Perceber as aplicações Android e os seus Activity Lifecycles 

Como controlar o estado de uma actividade no Android Studio 

Exemplos de mudanças no estado das actividades no Android 

Salvar e restaurar o estado de uma Activity 

O que são Views, View Groups e Layouts 

Um guia para o editor de interfaces do Android Studio 

Criar uma Interface exemplo 

Como criar uma Interface usando Java 

Como criar uma Interface usando o GridLayout Manager 

Trabalhar com o GridLayout usando XML Layout Resources 

Análise ao Controlo de Eventos 

Touch e Multi-touch 

Como detectar Gestos Comuns 

Como implementar um Reconhecimento de Gestos Parte I 

Como implementar um Reconhecimento de Gestos Parte II 

Introdução ao uso de Fragments no Android Studio 

Uso de Fragments 

Master/Detail no Android Studio 

Como criar e gerir Menus de Overflow 

Como usar a API do Google Maps 

Animação de Interfaces usando a Framework Transitions 

Implementção de Android Scene Transitions 

Análise aos Intents 

Threads no Android 

Acesso ao armazenamento de dados 

VideoView e Media Controler 

Análise às Bases de Dados SQLite no Android 

TableLayout e TableRow 

Como usar SQLite 

Compreenção do Content Provider no Android 

Como usar o Content Provider no Android Studio 

 
Iniciação à programação em Android 



 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade do Dr. Telmo 

Castelão do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.  

 
 

plataforma Moodle 
O programa de 

formação 
eLearning assenta na 

existência de um 
servidor dedicado ao 

ensino a distância, 
usando o Moodle como 

plataforma. A 
plataforma dispõe de 

ferramentas destinadas 
a criar um ambiente 

que pode ser definido 
como "sala virtual”. As 
dúvidas, por exemplo, 

são colocadas ao 
formador e partilhadas 
pela turma, recorrendo 
à ferramenta fórum da 

plataforma Moodle.  
Toda a 

documentação e meios 
de estudo 

são disponibilizados na 
plataforma Moodle, 

e são compostos por: 
planificação do curso, 

guias de estudo, vídeo-
tutoriais, fóruns de 

participantes, 
referências a materiais 

de estudo selecionados 
pelo formador e 

disponíveis na internet.  

coordenador 

destinatários 
Para todos os que tenham um conhecimento básico de programação. Destina-se a aqueles que pretendam 
alargar os seus conhecimentos e dar os primeiros passos numa das maiores plataformas moveis do mundo, 
alargando assim as suas competências no desenvolvimento de aplicações móveis e abrindo novas portas 
no mercado de trabalho. 
 

pré-requisitos 
Conhecimentos básicos de programação. Computador com ligação à Internet. 
 

software necessário 
Sistema operativo Linux, Windows ou Mac OS, compatíveis com Java 7 
 

documentação 

- Documentos e apresentações dos conteúdos em formato PDF; 
  Demonstrações através de vídeo-tutoriais. 
Todos os conteúdos fornecidos (documentos escritos, apresentações e vídeo-tutoriais) são em português, 
da autoria do formador e serão disponibilizados na plataforma de eLearning Moodle 
 

metodologia 
Os conteúdos são disponibilizados na plataforma Moodle 2 vezes por semana. É colocado um exercício 
prático ou de escolha múltipla por semana na plataforma Moodle. 
 

métodos pedagógicos a utilizar 
O curso irá usar como base o software Android Studio e será dividido em quarenta sessões. Cada sessão 
terá um guião teórico-prático e material acompanhante, composto por vídeos e pelo código fonte das 
aplicações descritas nos guiões. 
 

avaliação 
O curso compreende diversas tarefas opcionais e obrigatórias e um plano que será realizado por etapas. A 
avaliação final do curso será baseada nas tarefas obrigatórias. Em caso de aproveitamento, constarão no 
certificado final do curso as classificações quantitativa e qualitativa: suficiente [5 a 6,4[, bom [6,5 a 7, 9[, 
muito bom [8 a 8,9[, excelente [9 a 10] valores. 

certificado 

No final do curso, caso obtenha aproveitamento, receberá um certificado emitido pela UNAVE/Universidade 
de Aveiro, onde consta a avaliação relativa ao seu desempenho, de suficiente a excelente (numa escala de 
1 a 10): suficiente de 5 a 6,4 valores; bom de 6,5 a 7, 9 valores; muito bom de 8 a 8,9 valores; excelente de 
9 a 10 valores.  
No certificado, para além dos conteúdos ministrados é feita referência às 50 horas de formação. A UNAVE é 
uma entidade formadora certificada pela DGERT. 

formador 

 
A tutoria é da responsabilidade de Pedro Lobo, Técnico Superior dos 
STIC, na área de Desenvolvimento de Sistemas de Informação da 
Universidade de Aveiro.  


