
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 
50 horas 

datas de realização 
21 de maio de 2019. 

preço de inscrição 
195 € 

Valores isentos de IVA 

 

modo de pagamento 
Transferência bancária NIB: 

003300000000164939681 
MILLENNIUM BCP balcão 

Aveiro 
cheque (correio ou instalações 

da Unave) 
pagamentos internacionais: 

  IBAN:PT 
50.0033.0000.00001649396.8

1 
  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 
O crescimento substancial do comércio eletrónico, em todo o mundo ao longo dos 
últimos anos, gerou uma onda de otimismo neste canal de vendas. Os receios dos 
comerciantes e consumidores esbatem-se. Os ecossistemas tecnológicos de suporte 
ao “e-commerce” são cada vez mais seguros, por via da evolução tecnológica e da 
nova legislação. Neste contexto, surgiram várias plataformas de software e hardware 
que possibilitam, de forma rápida e pouco dispendiosa, a criação de lojas online. 
Algumas nasceram de raiz, outras foram adaptadas. Umas são gratuitas, outras são 
pagas. Umas podem ser instaladas num alojamento ou servidores nossos, com total 
liberdade para alterar aspeto e funcionalidades; outras são soluções "chave-na-mão", 
com pouca personalização.  

O WordPress, uma plataforma de Blog que evoluiu para um CMS (Content 
Management System) completo, é umas das plataformas mais populares. A facilidade 
de desenvolvimento e integração de novas funcionalidades e de personalização 
permite que se utilize como base de websites institucionais, jornais, fóruns e lojas 
online. 

Com o Wordpress, WooCommerce e outros plugins, criar uma loja online, uma área 
reservada para os seus clientes, testar negócios com “landing pages” ou mesmo 
fazer e-mail marketing, deixou de ser complicado, demorado e caro. 

 
Objetivos gerais do curso 
Os participantes deste Workshop irão conhecer as etapas para a criação de um 
website com base no WordPress, desde a instalação da plataforma num alojamento 
Linux até à configuração das funcionalidades de loja online com base no plugin 
WooCommerce. 

 

Objetivos específicos 
Os participantes, no final do workshop, serão capazes de: 

- instalar o WordPress num alojamento cPanel (Linux); 

- definir características gerais do site através da área reservada;  

- identificar os principais conceitos associados ao WordPress: artigos, páginas, 
plugins e temas; 

- instalar temas e plugins; 

- instalar e configurar o plugin WooCommerce; 

- configurar métodos de pagamento e de entrega na WooCommerce; 

- inserir, modificar e apagar produtos na loja online; 

- gerir o processo de encomenda dos produtos na loja online; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Workshop 

Loja online com WordPress e WooCommerce 



Destinatários 

Este Workshop destina-se a todas as pessoas com espírito empreendedor, com vontade de 
conhecer e/ou criar uma loja online. Entre elas, empresários/gestores de micro / pequenas 
empresas, trabalhadores por conta de outrem com vontade de iniciar um novo desafio, ou 
desempregados que querem testar uma ideia de negócio, com o mínimo de recursos 
possível. 

Pré-requisitos 

Conhecimentos de informática na ótica de utilizador em Windows, Mac ou Linux; 
conhecimento na utilização de navegadores de internet (preferencialmente Firefox ou 
Chrome); acesso a computador com ligação à internet. 

Conteúdos programáticos 

- Primeiros passos: domínio, alojamento, certificados de segurança;  

- WordPress: artigos, páginas, temas, plugins e outras características; 

- Personalização do WordPress com temas e plugins; 

- Alterar o aspeto do site com temas; 

- Adicionar funcionalidades com plugins; 

- Instalação e configuração do plugin WooCommerce; 

- Mercados, Taxas, Stocks, métodos de pagamento e de envio; 

- A perspetiva do gestor da loja online: gerir produtos e encomendas; 

- A perspetiva do cliente: efetuar e consultar encomendas; consultar e alterar dados 
pessoais; 

- Integração com ferramentas e plataformas sociais; 

 

Métodos pedagógicos a utilizar 

Método demonstrativo, com a utilização prática do WordPress e WooCommerce. 

Tipo de avaliação 

Avaliação contínua e final sobre a aplicação prática, dos conhecimentos adquiridos, num 
projeto que visa a implementação de uma loja online simulada. 

 

Documentação 

Todos os materiais serão produzidos e/ou disponibilizados pelo formador, na plataforma Moodle. 
 

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 e coordenador  

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade do Doutor 
Hélder Caixinha, Assistente Convidado do Departamento de 
Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, Coordenador do pelouro 
de informática e tecnologia e vogal da direção de curso de Licenciatura em 
Novas Tecnologias da Comunicação. 

 

 

O formador é Rui Pereira, licenciado pela Universidade de Aveiro, com 
mais de 15 anos de experiência em Sistemas de Informação. Desenvolve 
atividade profissional como consultor, implementador de soluções web e 
gestor de sistemas de informação.  

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. 

 

Número máximo de 
formandos a admitir: 

10  

  

Testemunhos sobre cursos do mesmo formador  
Formação dinâmica, muito prática e flexível, com apoio e acompanhamento constante, Sofia 
Alves (PontoNatura) in “Venda online com WordPress de produtos e serviços” (2015).  


