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EMENTA

Visão geral das tecnologias móveis e sem fio. API de programação para dispositivos móveis e sem fio. Utilização de
uma plataforma de programação para dispositivos móveis. Integração entre dispositivos móveis e a Internet.
Dispositivos móveis e persistência de dados.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Transmitir os princípios básicos e boas práticas de desenvolvimento de software para dispositivos móveis
portáteis. Familiarizar o aluno com o sistema operacional e framework Android e adquirir experiência
prática com a programação para essa plataforma.

Objetivos específicos:

Compreender os principais conceitos e componentes de aplicações para dispositivos móveis;
Identificar o processo de construção de uma aplicação móvel;
Desenvolver aplicações móveis utilizando uma linguagem de programação..

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Revisão de algoritmos e linguagem de programação ECMA6+ e Typescript
2. Introdução a Plataforma de desenvolvimento mobile

Apresentar as Plataformas disponíveis,



Linguagens de programação para dispositivos móveis,
Características dos ambientes de desenvolvimento, Vantagens e desvantagens,
Frameworks disponíveis
Introdução ao React Native

3. Configuração do Ambiente de desenvolvimento mobile
Instalação e configuração das ferramentas do backend (nodejs)
instalação e configuração de ferramentas de apoio (ex.: git, insomnia, expo, SGBD e entre
outros)
instalação de plugins, tema, extensões do navegador
Instalação e configuração da ferramenta frontend (android Studio) e editor vs code

4. Desenvolvimento do backend
conceitos de API rest com Node.js,
Arquitetura Clean com MVC
Configuração do projeto do total zero utilizando Node.js e TypeScript
Conceitos e práticas com os seguintes recursos:

Banco de dados com conceitos de mapeamento de objetos relacional com uso
de typeORM e Prisma,

Utilizaremos exemplos com banco de dados  relacional sqlite com
uso de migrations

Autenticação com jwt,
Requisições http,
Validações de dados,
Utilização de Middleware,

tratamento de erros,
verificação de usuário (admin)

Tratamento de errors,
manipulação de arquivos, mapas, 
Permissão de acesso a API com uso da biblioteca cors

5. Desenvolvimento do App com React Native
Ambiente de desenvolvimento mobile com React native

Uso do framework Expo ou Android Studio
Criando projeto mobile usando Expo ou Android Studio 

Introdução aos conceitos básicos do React Native
propriedades, componentização, estados, comunicação entre os componentes
Estilização dos componentes

StyledComponent, StyleSheet
conceitos de Flexbox

Utilização dos componentes Nativos Entrada e Saída de dados
utilização de validação dos formulários no react native

Utilização de componentes nativos de manipulação de Multímidia
Upload de imagens

Utilização dos Hooks e componentes de navegação de telas no React Native
Componentes de Armazenamento interno

Async-Storage
componentes compostos de apresentação, Layouts e Apresentação de listas
personalizadas 

Scroll,Teclado, Platform, Modal, 
Componentes de Requisições a API
Context API e Autenticação
Manipulação de mapas, Calendários e Animações

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides) e vídeo-aulas com a utilização da sala Virtual do
classroom para depositar todo conteúdo produzido.



Para cada conteúdo do programa concluído será colocado atividades práticas individuais e em grupo,
para consolidação do conteúdo ministrado.

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

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

Foram utilizados os softwares para as seguintes finalidades:

google classroom para ter uma sala virtual como ferramenta de exposição dos materiais de aulas e
atividades,
google calendar para agendar marcos das atividades e aulas síncronas.

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 documentação do Escopo da proposta do Projeto, a segunda atividade (A2) codificação
do backend do projeto e a terceira atividade (A3) codificação do frontend. A pontuação seguirá os seguintes critérios:

Cada atividade valerá 100 pontos. 
A Média Final (MF) da disciplina será calculada por meio de uma média ponderada das atividades.
Atividade 1 (A1) tem peso 20%. Atividade 2  (A2) tem peso 30%. Atividade 3 (A3) tem peso 50%.

A Média Final é calculado como segue: MF = 0.2*A1 + 0.3*A2 + 0.5*A3.
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OBSERVAÇÕES

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , des de que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos uti l izadas que não estejam citada.

4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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