


PROJETO DE BLOCO
O aluno cria e apresenta um 
protótipo de aplicação comercial 
utilizando o máximo de recursos 
da plataforma, além de aprender 
a preparar e distribuir sua 
aplicação no principal canal para a 
plataforma Android.
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PROJETO DE BLOCO
O aluno cria e apresenta um 
protótipo de aplicação comercial, 
utilizando o máximo de recursos 
com multiplataforma.

BLOCO BLOCO BLOCOBLOCO

PLATAFORMA 
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PLATAFORMA 
WINDOWS PHONE

MULTIPLATAFORMA 

FUNDAMENTOS AO 
DESENVOLVIMENTO 
ANDROID
Apresentação do sistema 
operacional Android, com suas 
características e sua API para 
desenvolvimento de aplicações. 
Criação de projetos Java para 
ambiente Android utilizando o 
Android SDK e a IDE Android 
Studio. Características da API 
(Widgets, Views etc.) e emulador. 
Configurando Ambiente: Instalação 
do eclipse, Android SDK, Android 
Virtual Device. Revisão Java: 
Java doc e declarações variáveis 
e métodos. Primeiro Aplicativo 
Android: criando o exemplo “Hello 
World” utilizando textos e botões. 
Layouts: editor visual, XML e 
droiddraw. Formas de layout, tais 
como: LinearLayout, FrameLayout, 
TableLayout, RelativeLayout. 
Componentes Visuais: Seekbar, 
Tooglebutton, Checkbox ,Spinner e 
ImageView. ScrollView: navegação 
horizontal e vertical. Progress bar 
e progressdialog: visualizando 
progressão.

TÓPICOS AVANÇADOS 
EM DESENVOLVIMENTO 
ANDROID
Interface com provedores de 
conteúdo (contatos, agenda) e 
recursos dos dispositivos (sensor, 
GPS, entre outros). Inclui o banco 
de dados SQLite. Como preparar 
uma aplicação para distribuição, 
funcionamento do Google Play e 
formas de monetização suportadas. 
Adicionando elementos visuais 
no mapa. Reproduzindo conteúdo 
multimídia. Tirando fotos utilizando 
a câmera. ActionBar. Fragment. 
ApplicationSuport. In-AppBilling. 
Submetendo o aplicativo no 
Google Play.

FUNDAMENTOS AO 
DESENVOLVIMENTO IOS
Apresenta os conceitos que 
norteiam o desenvolvimento de 
aplicativos para a plataforma iOS 
(presente em iPhones e iPads), seus 
principais recursos, a linguagem, 
frameworks. User Interface do 
iPhone: objetos e conceitos 
particulares ao iPhone. Ambiente 
de desenvolvimento: Xcode e 
iPhone Simulator. Linguagem 
de programação: Objective-C e 
orientação a objetos - sintaxe, 
conceitos e utilização. Interações 
básicas: botão para trocar texto, cor 
de fundo e imagem. Controladores: 
slider e switch controlando 
alpha da imagem. Recebendo 
objetos: dois objetos chamando 
o mesmo método. Input de texto: 
teclado, delegate e responder. 
Pickerview: arrays, delegate 
e datasource. NSDictionary: 
o conceito e implementação. 
PropertyList - criando dados via 
XML. Subviews: adicionando 
outro objeto na tela na mão. 
Propriedades: passando valores 
entre telas. TableViewController: 
métodos do dataSource e delegate. 
NavigationController: outra 
maneira de apresentar telas. 
Storyboard: fluxo de telas.

TÓPICOS AVANÇADOS EM 
DESENVOLVIMENTO IOS
Uso de Mapas e GPS. Uso da IDE 
XCode com produtividade. Layouts 
e componentes do iOS. Padrões 
de navegação de telas. View: 
views customizadas para serem 
reutilizadas. Mapa: desenhando no 
mapa. Manipulação de dados em 
memória, em arquivos e no SQLite. 
Interfaces específicas para iPad. 
Aplicativos universais iPhone+iPad 
em um aplicativo único.

FUNDAMENTOS AO 
DESENVOLVIMENTO 
WINDOWS PHONE
Introdução a plataforma, 
instalando e configurando o 
ambiente. Layouts: grid, stackpanel, 
canvas. Elementos básicos: TextBox, 
Button, Checkbox, Slider, Progress 
Bar, Radio Button. Brushes e 
Images. Gradients. Navigation. 
Application Bar. Message Box. 
Salvando dados. ResourceColletion. 
Style. Themes.

TÓPICOS AVANÇADOS 
EM DESENVOLVIMENTO 
WINDOWS PHONE
Layout Avançado. Tocar e 
gravar áudio e vídeo. GPS e 
Mapa. WebBrowser. Câmera 
& Photolibrary. Dependency 
Properties. Bindings. Templates. 
Itens Control.

DESENVOLVIMENTO WEB 
MOBILE (HTML 5/CSS3/
JAVASCRIPT)
Recursos do HTML 5, CSS3 e 
Javascript (com JSON) úteis para 
criação de aplicações móveis. 
Páginas prontas para mobile com 
design responsivo. Bootstrap.

DESENVOLVIMENTO 
MULTIPLATAFORMA
Criação de aplicações móveis 
multiplataforma com o framework 
líder de mercado (Phonegap ou 
Sencha Touch).
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