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Quem somos?
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○ cadastro geral das ações de extensão 2013

APRESENTAÇÃO



Informações

• Data de início: 18/11/2013
• Data de término: 20/12/2013
• Carga horária total da ação: 20 horas
• Sem recursos financeiros
• Abrangência: local (alunos da instituição)
• Não curricular/eventual



Informações

• Primeira turma
• 8 vagas disponibilizadas inicialmente
• Local: Laboratório - NTI - FURG
• Data de início das aulas: 25/11/13
• Data de término previsto das aulas: 29/11/13
• Certificados de 20 horas

Frequência mínima de 75%
Nota mínima de 7,0 na avaliação final



Informações

• Área de Conhecimento: Ciência da Computação - Ciências 
Exatas e da Terra

• Área Temática Principal: Tecnologia da Produção
• Área Temática Secundária: Trabalho
• Linha de Extensão: Tecnologia da Informação
• Caracterização: Presencial



Informações

• Curso básico de programação para a Web
• PHP versão 5.3
• Compartilhar alguns dos conhecimentos 

desenvolvidos a partir das experiências vivenciadas 
por Técnicos de Tecnologia da Informação do 
Núcleo de Tecnologia da Informação da FURG.



Além de oportunizar à comunidade acadêmica 
oportunidade de conhecer um pouco sobre algumas 
atividades desenvolvidas no Núcleo de Tecnologia da 
Informação da Universidade, proporcionar aos servidores 
ministrantes do curso o desenvolvimento de habilidades 
em outras áreas do conhecimento, como a educação.

Motivadores



• O Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Rio Grande tem em suas 
atividades, desde 2005, a utilização de um framework para o desenvolvimento dos mais de 30 
sistemas utilizados pela comunidade acadêmica.

• Este framework, o CASCA, foi desenvolvido e, também, utiliza da mesma linguagem de 
programação para a criação e manutenção destes sistemas, o PHP.

• Além de ser a linguagem mais utilizada pelos desenvolvedores da universidade, o PHP é hoje uma 
das principais linguagens de programação para a Web no mundo inteiro.

• O PHP é presente nos programas de cursos na área de Tecnologia da Informação da FURG como: 
Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas.

Justificativa



Objetivo

Proporcionar suporte no aprendizado de PHP através 
do conhecimento de suas principais características. 
Conhecimento da lógica de programação voltada ao PHP e 
capacitação para a prática de execução real da linguagem.



Metodologia e Avaliação

• Aulas 100% práticas;
• 1 aluno por computador;
• O aluno não depende do desenvolvimento dos outros 

alunos para desenvolver-se nos cursos;
• O aluno pode refazer a atividade quantas vezes achar 

necessário;
• As dúvidas são resolvidas individualmente;
• Avaliação ao final do curso;



Conteúdo Programático
• Variáveis;
• Constantes;
• Expressões;
• Operadores;
• Estrutura de controle;
• Vetores e matrizes;
• Funções;
• Parâmetros;
• Referências;
• Classes e objetos.
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