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Curso:   Semestre:  

Objetivos da 

Aprendizagem: 

A produção textual é um procedimento metodológico de ensino 

aprendizagem que tem por objetivos: 

• Instigar os alunos, apoiados nas informações presentes 

na BNCC sobre a área da linguagem como ferramenta 

norteadora, para o planejamento de atividades 

diferenciadas. 

• Relacionar teoria e prática, a fim de proporcionar 

embasamento para atuação em atividades 

extracurriculares. 

• Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o 

autoaprendizado. 

• Favorecer a aprendizagem. 

• Promover a aplicação da teoria e conceitos para a 

solução de problemas práticos relativos à profissão. 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
1. O trabalho será realizado individualmente. 
2. Importante: Você deverá postar o trabalho finalizado no AVA, o que deverá ser feito na pasta 

específica (“atividades interdisciplinares”), obedecendo ao prazo limite de postagem, 
conforme disposto no AVA. Não existe prorrogação para a postagem da atividade. 

3. Deve conter, depois de pronto, capa e folha de rosto padrão da Instituição, sendo organizado 
no que tange à sua apresentação visual (tipos e tamanhos de fontes, alinhamento do texto, 
espaçamentos, adentramento de parágrafos, apresentação correta de citações e referências, 
entre outros elementos importantes), conforme modelo disponível no AVA. 

4. A produção textual é um trabalho original e, portanto, não poderá haver trabalhos idênticos 
aos de outros alunos ou com reprodução de materiais extraídos da internet. Os trabalhos 
plagiados serão invalidados, sendo os alunos reprovados na atividade. Lembre-se de que a 
prática do plágio constitui crime, com pena prevista em lei (Lei n.º 9.610), e deve ser evitada 
no âmbito acadêmico. 

5. Importante: O trabalho deve ser enviado em formato Word. Não serão aceitos, sob nenhuma 
hipótese, trabalhos enviados em PDF. 

 
A seguir, apresentamos a você alguns dos critérios avaliativos que nortearão a análise 

do Tutor a Distância para atribuir o conceito à produção textual: 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm


PROJETO INTEGRADO IV  

INDIVIDUAL – PTI  
 
• Normalização correta do trabalho, com atendimento ao número de páginas solicitadas. 

• Apresentação de estrutura condizente com a proposta apresentada (com introdução, 
desenvolvimento e conclusão). 

 

• Uso de linguagem acadêmica adequada, com clareza e correção, atendendo à norma padrão. 

• Atendimento à proposta, contemplando todos os itens solicitados, com objetividade, 
criatividade, originalidade e autenticidade.  

• Fundamentação teórica do trabalho, com as devidas referências dos autores eventualmente 
citados. 
 

Lembre-se de que seu Tutor a Distância está à disposição para lhe atender em suas 
dúvidas e, também, para repassar orientações sempre que você precisar. Aproveite esta 
oportunidade para realizar um trabalho com a qualidade acadêmica de nível universitário.  

 
 

ATIVIDADES 

 
Tarefa 1: 
 
O desenvolvimento de sistemas e-commerce tem crescido nos últimos anos, empulsionado pela 
necessidade de mercado de manter uma presença virtual e se aproximar mais do seu público 
consumidor. Imagine que você se deparou com um problema com o qual você precisa lidar: colocar 
um formulário escrito em HTML centralizado na página. Analise o código do formulário a seguir e 
construa um arquivo de CSS para executar essa tarefa e deixar o formulário centralizado na página.  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  

<head>  
<title>Formulário</title>  
<meta charset="UTF-8"/>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="_css/formulario.css">  
</script>  

</head>  
<body>  

<main class="container">  
<h4>Formulário</h4>  
<form method="post" action="">  

<div>  
<label>Nome</label>  
<input type="text" name="nome"/>  

</div>  
<div>  

<label for="">e-mail</label>  
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<input type="email" name="email"/>  
</div>  
<div>  

<label>Telefone</label>  
<input type="text" name="senha"/>  

</div>  
<div>  

<label>Opinião</label>  
<textarea type="text" 

id="mensagem" name="opina" rows="5" cols=30></textarea>  
</div>  
<div id="botao">  

<input type="submit" class="btn_enviar" name="cadastrar" value="Cadastrar">  
</div>  

</form>  
</main>  

</body>  
</html>  
 

Tarefa 2: 
 

Javascript é constamente confundida com a linguagem Java pela similaridade em seus nomes. No 

entanto, são linguagens bem distintas. Javascript é muito utilizado, entre outras coisas, para 

validações em campos de formulários em páginas web. Construa um código que aplica máscara em 

um campo formulário cuja informação a ser armazenada é o CPF.  

Tarefa 3: 
 

Existem diversos Frameworks no mercado que disponibilizam funcionalidades prontas para facilitar 

a vida do(a) programador(a). Conjuntos de recursos prontos podem ser acessados em um 

Framework. Um dos mais utilizados para o desenvolvimento web é o Bootstrap. Construa um 

pequeno formulário de cadastro utilizando o referido framework. Os campos para esse formulário 

são: Nome, e-mail, endereço, bairro, cidade, estado, botão Enviar. Dica: Existem códigos prontos no 

site do bootstrap.   

Tarefa 4: 
 
Qual nome do sistema do serviço da Internet responsável por ""traduzir"" um nome (por 

exemplo www.funrio.org.br) em um número IP? Explique sobre este sistema.  

 
 

http://www.funrio.org.br/
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Tarefa 5: 
O que denomina uma estratégia que forja uma forma de pensar, um sistema de valores que leva a 

tomadas de decisões concretas e que define o uso de serviços para suportar os requisitos dos 

usuários de software?  

 
 
 

Bom trabalho! 
Equipe de professores 


