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EMENTA

Linguagens de script para a Web. Processamento do lado do cliente. Vetores e objetos. Modularização com o uso de
funções. Manipulação de elementos. Expressões regulares. Bibliotecas e frameworks.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Apresentar ao aluno conceitos de linguagens de script e processamento do lado cliente; 
Introduzir o uso de Document Object Model – DOM e de expressões regulares.

Objetivos específicos:

Tornar o aluno apto a compreender as características de uma linguagem de script; 
Tornar o aluno apto a utilizar e escrever scripts para processamento do lado cliente; 
Tornar o aluno apto a utilizar vetores, objetos e funções descritos em linguagem de script; 
Tornar o aluno apto a compreender e aplicar conceitos sobre DOM; 
Tornar o aluno apto a compreender, utilizar e escrever expressões regulares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à linguagem de script 
Fundamentos 
Linguagem JavaScript 

2. Sintaxe JavaScript 
Elementos básicos 



Expressões / Funções 
Arrays e objetos 
Objetos nativos 
Objetos do navegador / Eventos

3. Expressões regulares 
4. Document Object Model 

Fundamentos / API DOM 
5. Recursos Avançados de JavaScript 

Armazenamento no lado cliente 
Web Workers 
API de arquivos 
Geolocalização 
Web Sockets 
Representação Gráfica (SVG/Canvas) 

6. Bibliotecas e Frameworks JavaScript 
Conceitos básicos / Aplicação

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (apostilas) e vídeo-aulas com a utilização da sala Virtual
do classroom para depositar todo conteúdo produzido e uso do google meet e OBStudio para gravação das vídeo-
aulas.

Serão colocadas atividades práticas em grupo, para consolidação do conteúdo ministrado ao longo do
semestre.

A aula se desenvolverá por meio de exposição dialogada, acrescidas sempre que possível, de períodos para debates
sobre os conceitos apresentados e suas correlações com áreas afins, além de um exemplo prático para melhor
assimilação dos conceitos apresentados.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro
[ ] Projetor
[ ] Vídeos/DVDs
[ ] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[ ] Equipamento de Som
[ ] Laboratório
[ X ] Softwares²: Google Meet, Google classroom
[ ] Outros³

Foram utilizados os softwares para as seguintes finalidades:

Google meet para expor e gravar as aulas síncronas,
Google classroom para ter uma sala virtual como ferramenta de exposição dos materiais de aulas e
atividades

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação desta disciplina realizar-se-ão por meio de um projeto prático o qual está dividido em 3 atividades. A
primeira atividade (A1) é a estrutura de um website dinâmico com tema a escolha do aluno, a segunda atividade (A2)
codificação do projeto e a terceira atividade (A3) explicação e apresentação do projeto desenvolvido para a turma. A
pontuação seguirá os seguintes critérios:

A Média Final (MF) da disciplina será calculada por meio de uma média ponderada das atividades.
Atividade 1 (A1) tem peso 45%. Atividade 2 (A2) tem peso 45%. Atividade 3 (A3) tem peso 10%.

A Média Final é calculado como segue: MF = (45*A1 + 45*A2 + 10*A3)/100.
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OBSERVAÇÕES

Por motivos da pandemia ocasionada pelo vírus covid-19 o planejamento e acompanhamento das aulas desta
disciplina foram abordados de maneira virtual usando o AVA google Classroom.
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