
RESULTADOS PREVISTOS

Com o desenvolvimento desta Plataforma Web prevejo que teremos bons
resultados tais como o melhoramento da organização dos estágios para os cursos
do Teps, tal como os alunos terão mais conhecimento sobre as varias empresas e
podem desenvolver mais ideias do que desejam exercer no futuro; o Instituto vai
possivelmente ter mais ajuda e colaborações a nível de empresas e os alunos
podem ter melhores oportunidades a nível de trabalho.

OBJETIVOS

ESTADO DA ARTE 

INTRODUÇÃO

Estamos ainda na fase de levantamento de requisitos,
assim, esse levantamento inicia com o estado da arte,
onde vamos analisar sistemas similares.
A nível de design da Plataforma Web, e fruto da pesquisa
e com auxilio dos seguintes programas, o Photoshop e o
NicePage, um construtor de plataformas web, esboçamos
alguns exemplos de páginas para a plataforma.

O objetivo geral da Plataforma de Gestão de Estágios é o de criar um sistema
automático e inteligente que forneça suporte ao programa de estágios do ISLA
Gaia.
Principais Objetivos:

• Perfil do Estudante:
• Consultar Empresas;
• Agendar Entrevista com empresa;
• Mandar uma mensagem ao Coordenados de Curso;

• Perfil do Coordenador de Curso:
• Inserir as empresas que estarão disponíveis para receber estagiários;
• Informar a empresa escolhida pelo aluno para agendar entrevista;
• E por fim enviar uma resposta ao aluno com as informações dadas pela 

empresa;

• Perfil Empresa:
• Gerir processos de estágios

No âmbito do projeto de final de curso, vamos desenvolver este projeto que
consiste na criação de uma plataforma Web para apoiar os intervenientes em
todas as etapas da gestão de estágios curriculares.
Assim, aos estudantes, fornecer informações das empresas que pretendem
estagiar para terem uma experiência do que é trabalhar na área que escolheram,
que será uma será uma mais valia visto que esta a pensar sobre o futuro que
deseja seguir. Ao coordenador de curso, esta plataforma Web será um auxílio a
nível de organização, a nível de informação e de colaboração com as empresas. As
empresas, podem ter acesso à gestão dos processos dos estudantes estagiários.
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METODOLOGIA

RESUMO

Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão de Estágios para os Cursos CTESP
para o melhoramento da organização da Instituição de Ensino Superior e
conhecimento dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE
Estágio; Formação; Oportunidade; Conhecimento; Trabalho
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Para organizar melhor no progresso da plataforma elaboramos um diagrama de 
atividades.
Para todas as funcionalidades que pretendemos implementar na plataforma
vamos recorrer às seguintes tecnologias: HTML, CSS, JAVASCRIPT e PHP
Algumas dessas funcionalidades vão ser dividas pelo Coordenador e pelo
Estudante.
O Coordenador de Curso vai ter por exemplo que fazer o registo das empresas que
pretendem estagiários. E os estudantes terão que fazer o agendamento da
entrevista da empresa que escolheram.
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