
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 
 
datas de realização 
20 de novembro de 2018 
 
preço de inscrição 
280 € 
Valores isentos de IVA 
 
descontos 
Caso a mesma empresa/ 
instituição faça simultaneamente 
três ou mais inscrições num 
curso beneficiará de um 
desconto de 15% 

descontos não acumuláveis 

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.pt  

tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
As aplicações Python na Web estão aí para ficar. Para facilitar o seu 
desenvolvimento, têm surgido algumas frameworks, entre as quais a Framework 
Django, que se tem destacado. A grande versatilidade do Python e destas 
frameworks permitem o desenvolvimento de aplicações Web mais complexas e de 
larga escala.  
 
objetivos gerais  
No final do curso, o formando será capaz de desenvolver aplicações Web 
completas em Python no modelo MVC ou com recurso à framework Django. Será 
capaz de compreender as possiveis Optimizações e Escalabilidade de Aplicações 
Web usando Python  
 
destinatários 
Este curso destina-se a programadores com experiência, em PHP ou noutras 
linguagens Web e algumas bases em Python, que pretendam aumentar o seu 
conhecimento em Python de forma a aprender os conceitos necessários para 
desenvolver aplicações Web em Python mais robustas e complexas.  
 
conteúdos programáticos 
Python e Django 
1. Python na Web; 
2. Do PHP para o Python; 
3. Aplicações Web simples com Python; 
4. Como ligar Python a Bases de Dados; 
5. Interação de Python com Bases de Dados; 
6. Comparativo entre Modelos de Desenvolvimento; 
7. FrameWork Django; 
8. Como ligar Django a Bases de Dados; 
9. Interação do Django com Bases de Dados; 
10. Aplicações simples em Django; 
11. Optimização de Código Python; 
12. Escalar aplicações desenvolvidas em Python; 
13. Escalar aplicações desenvolvidas em Django.  
 

 
Python - Aplicações Web 

http://www.unave.pt
http://www.ua.pt/unave/PageText.aspx?id=18386


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.  

Formador 

requisitos 
Software necessário: Python, Django, Apache e uma Base de dados (Ex.: MySQL, SQL 
Server) para Windows ou Linux. Editor básico com identação para Windows (Ex.: 
Notepadd++) ou Linux (Ex.: Geany)  
 
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. 
 

avaliação 

A avaliação final incidirá sobre 2 projetos práticos a serem desenvolvidos/realizados ao 
longo de todo o curso.   
 
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. 

Coordenador 

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

Testemunhos sobre as edições anteriores 

O curso foi bem estruturado e apesar de exigir muito trabalho, consegue-se aprender 

facilmente!, André Campos, in “Python - Aplicações Web” (2015). 

Conteúdos claros e apresentados de um modo muito eficaz. Permite uma aprendizagem fácil!, 

José Apolinário,  in “Iniciação à programação em Python” (2014). 

O e-learning da UNAVE é uma metodologia flexível que permite conciliar o estudo com uma 

atividade profissional e/ou vida familiar, Cátia Teixeira, in “Iniciação à programação em 
Python” (2013). 
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