
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
PLANO DE ENSINO
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Curso: Técnico em Informática para Internet
Professor: Vinícius Alves Hax
Contato: (53) 991807694 – viniciushax@ifsul.edu.br
Disciplina: Programação para Internet II
Ano letivo: 2022
Carga horária semanal da disciplina: 3 horas-aula
Carga Horária Total: 120 horas-aula
Turma: 20221.2.JG.TII_I.1T

2.EMENTA

Desenvolvimento de conceitos e utilização de Linguagem de Programação Server-side como
forma  de  implementação  de  aplicações  voltadas  para  WEB.  Formulários  HTML  em
aplicações  WEB.  Uso  de  GET e  POST.  Sessões  e  Cookies.  Instruções  condicionais  e
estruturas de repetição. Recursos de loop e funções na manipulação de vetores, matrizes e
vetores  associativos.  Modularização  e  funções.  Reutilização  do  código.  Mecanismo  de
persistência dos dados. Manipulação de arquivos. Realização de conexão e manipulação de
banco de dados.

3. OBJETIVOS GERAL / ESPECÍFICOS

O  objetivo  desta  disciplina  é  permitir  que  os  alunos  desenvolvam  suas  habilidades  de
desenvolvimento de sistemas web de maneira que eles possam atuar como profissionais na
área.  

Esse estudo é obtido através do estudo dos objetivos específicos à seguir:

 Conhecer a divisão entre desenvolvimento frontend e backend
 Aprender a utilizar a linguagem PHP no desenvolvimento de sistemas web
 Entender o processo e aspectos do desenvolvimento backend

4. CONTEÚDOS

UNIDADE I – Fundamentos
1.1 Modelo de requisição e resposta e HTTP
1.2 Cliente e servidor Web
1.3 Instalação e configuração de um servidor web

UNIDADE II – Linguagem PHP
2.1 História e conceitos gerais
2.2 Estrutura e sintaxe da linguagem
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2.3 Variáveis e constantes
2.4 Expressões e operadores
2.5 Concatenação
2.6 Estruturas de seleção
2.7 Estruturas de repetição
2.8 Array’s (Vetores e Matrizes)
2.9 Funções de manipulação de vetores, matrizes e vetores
associativos
2.10 SuperArray’s
2.11 String’s
2.12 Funções
2.13 Modularização e funções.
2.14 Reutilização do código.
2.15 Include e Require

UNIDADE III – Integrando Linguagens
3.1 Utilização dos métodos POST e GET
3.2 PHP e formulários HTML
3.3 Validando formulários com PHP
3.4 Transportando valores entre diferentes scripts

UNIDADE IV – Sessões e Cookies
4.1 Autenticação de usuários
4.2 Aspectos de segurança e melhores práticas
4.3 Criando e destruindo cookies
4.4 Criando e destruindo sessões
4.5 Aplicações práticas com cookies e sessões

UNIDADE V – Manipulação de Arquivos
5.1 Criação
5.2 Abertura
5.3 Leitura
5.4 Fechamento de arquivos
5.5 Particularidades de cada sistema operacional

UNIDADE VI – Acessando Banco de Dados
6.1 História e conceitos gerais
6.2 Acesso a sistemas gerenciadores de banco de dados
6.3 Executando consultas SQL
6.4 Manipulando retorno de consultas SQL
6.5 Bibliotecas de abstração de banco de dados

5. RELAÇÃO DA DISCIPLINA COM AS DEMAIS

Podemos considerar essa disciplina como a segunda do percurso formativo “Programação
para a Web”. Espera-se que em Programação para Internet I os alunos tenham aprendido o
básico  das  tecnologias  HTML,  CSS e  Javascript.  Essas  disciplinas  constituem o  que  é
chamado de frontend em uma arquitetura cliente-servidor. A disciplina Programação para a
Internet II constitui em uma espécie de continuação da disciplina citada anteriormente. Neste
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disciplina o aluno deve conhecer a fazer a programação backend que é responsável por
programar o  comportamento do servidor  na  arquitetura cliente-servidor.  A aquisição das
habilidades na presente disciplina será fundamental para o bom andamento da disciplina
Programação para Internet III,  que apresenta algumas práticas e tecnologias que não foi
possível apresentar ao aluno anteriormente.

Além disso também é requerido que os alunos saibam projetar e criar um banco de dados.
Esse conhecimento é ensinado aos alunos na disciplina de Sistema de Bancos de Dados.
Esse conteúdo será trabalhado, no ano letivo de 2021, no módulo 1 de maneira que espera-
se que esse tópico, quando for trabalhado na presente disciplina já tenha sido apresentado
aos alunos de maneira a permitir o andamento normal da presente disciplina.

6. METODOLOGIA

As primeiras aulas serão expositivas para que os alunos obtenham a devida compreensão
da arquitetura cliente-servidor que é utilizada no desenvolvimento web. Depois que essa
parte do conteúdo for vencida haverá um foco na linguagem de programação PHP. Serão
apresentados recursos da linguagem e os alunos deverão praticar os conhecimentos recém
adquiridos através de exercícios em sala de aula. Os alunos também serão incentidos a
buscar  outras  fontes  sobre  a  tecnologia  de  maneira  que   esse  estudo  autônomo  seja
complementar ao que será visto em sala de aula. Na segunda etapa da disciplina os alunos
deverão fazer um pequeno protótipo de implementação para que possam conhecer melhor o
ciclo de processo do desenvolvimento web.

7. CRONOGRAMA

Semana Data aproximada Conteúdo
1 8/9/22 à 14/9/22 Apresentação da disciplina; Revisão de CSS
2 15/9/22 à 21/9/22 Posicionamento com CSS
3 22/9/22 à 28/9/22 Posicionamento com CSS
4 29/9/22 à 5/10/22 Introdução à Javascript
5 6/10/22 à 12/10/22 Estruturas de seleção em Javascript
6 13/10/22 à 19/10/22 Estruturas de repetição em Javascript
7 20/10/22 à 26/10/22 Arrays em Javascript
8 27/10/22 à 2/11/22 Funções em Javascript
9 3/11/22 à 9/11/22 Pré-conselho da etapa 1

10 10/11/22 à 16/11/22 Eventos em Javascript
11 17/11/22 à 23/11/22 Interação do HTML com Javascript
12 24/11/22 à 30/11/22 Semana acadêmica
13 1/12/22 à 7/12/22 Revisão do conteúdo
14 8/12/22 à 14/12/22 Avaliação 2 da etapa 1
15 15/12/22 à 21/12/22 Modelo de requisição e resposta. Protocolo HTTP.
16 2/2/23 à 8/2/23 História  e  conceitos  gerais  da  linguagem  PHP.

Estrutura e sintaxe básica da linguagem. Tipos de
variáveis, expressões e operadores básicos.

17 9/2/23 à 15/2/23 Conselho da etapa 1
18 16/2/23 à 22/2/23 Estruturas de seleção e repetição. Manipulação de

arrays e strings em PHP.
19 23/2/23 à 1/3/23 Modularização e reutilização de código em PHP
20 2/3/23 à 8/3/23 PHP e formulários web
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21 9/3/23 à 15/3/23 Métodos POST e GET e sua integração com PHP
22 16/3/23 à 22/3/23 Sessões e cookies em PHP.
23 23/3/23 à 29/3/23 Revisão
24 30/3/23 à 5/4/23 Avaliação 1 da etapa 2
25 6/4/23 à 12/4/23 Segurança e aspectos práticos do uso de sessões

e cookies em PHP
26 13/4/23 à 19/4/23 Manipulação de arquivos em PHP
27 20/4/23 à 26/4/23 Introdução à integração de bancos de dados com

PHP
29 27/4/23 à 3/5/23 Aspectos práticos  e avançados de integração de

bancos de dados com a linguagem PHP
29 4/5/23 à 10/5/23 Utilização do protocolo Git e do Github
30 11/5/23 à 17/5/23 Desenvolvimento de um sistema com PHP
31 18/5/23 à 24/5/23 Desenvolvimento de um sistema com PHP
32 25/5/23 à 31/5/23 Desenvolvimento de um sistema com PHP
33 1/6/23 à 7/6/23 Reavaliação da etapa 1
34 8/6/23 à 14/6/23 Reavaliação da etapa 2
35 15/6/23 à 23/6/23 Conselho de classe

8. AVALIAÇÃO

Na   primeira etapa a avaliação será composta por duas avaliações, uma delas será um
projeto, em duplas ou individual na qual deverão criar uma proposta visual para um site.
Esse projeto terá peso de 40% da nota da etapa 2. O restante da nota será através de uma
avaliação presencial  individual  abordando o conteúdo Javascript.  Poderão ser  propostas
ainda outras atividades de acordo com o decorrer da disciplina. A atividade do projeto será
entregue via e-mail.

Na segunda etapa haverá uma avaliação presencial  individual  sobre o conteúdo PHP e
também um projeto em grupo sobre o uso da linguagem e o acesso ao banco de dados.
Cada avaliação comporá metade da nota.

Será considerado aprovado o aluno que obter a nota mínima de 6,0 nas  duas etapas. O
aluno que não obtiver essa nota poderá fazer,  ao final  do período letivo, uma atividade
individual avaliativa e de curta duração para recuperar as competências não atingidas. Essa
avaliação substituirá, caso seja de maior valor, as atividades cujas competências não foram
atingidas.

Os  alunos  deverão  obter  pelo  menos  75%  de  frequência  nas  aulas  para  aprovação.
Mediante  justificativa  a  presença  poderá  ser  recuperada  através  da  realização  das
atividades assíncronas.

9. OBSERVAÇÕES
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Esse plano é um molde do que se pretende desenvolver  em sala de aula.  Adaptações
podem ser realizadas durante a implantação do mesmo.

Os conteúdos HTML e CSS não constam na ementa mas serão trabalhados na disciplina
pois houve um acordo pedagógico com a turma para trabalhar conteúdos que não foram
possíveis de serem trabalhados com a mesma durante o ano letivo de 2021.

O tópico Git não consta na ementa da disciplina e será trabalhado somente se o plano de
ensino se concretizar e o conteúdo obrigatório for apresentado e trabalhado com os alunos.
Esse conteúdo será apresentado de maneira informativa.
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