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Um pouco de história
• Primeira página a 16 de Outubro de 1996

– No âmbito do arranque das páginas oficiais da UFP (foi uma das 
duas primeiras páginas pessoais da universidade e a única que 
continua activa, desde então)

• Possui 5 grandes revisões à estrutura, que se refletem 
na página de entrada
– Iniciadas ainda como Mestre assistente, continuadas no período 

de doutoramento e mantidas até ao momento como Professor 
Associado

• Suportaram uma linha de investigação desenvolvida 
com base no suporte e mediação electrónica ao ensino 
presencial
– Trabalho publicado em inúmeros locais, incluindo dois artigos 

em revista científica da área de especialização de educação 
(Educational Media International. Journal of ICEM, Routledge)
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Objectivos da página
• constituir um apoio pedagógico à actividade docente

desenvolvida
• constituir um demonstrador de diferentes formas de recurso

a páginas Web para apresentação e estruturação de 
informação
– não existindo excessivas preocupações quanto a dotar o 

conjunto de páginas com um interface gráfico consistente e 
coerente

• organizar uma memória descritiva da actividade
desenvolvida tanto na actividade docente como na actividade
de I&D que lhe é complementar
– demonstrando o potencial de acervo digital desta tecnologia

• promover e divulgar o trabalho realizado, disponibilizando
documentos, ideias e projectos desenvolvidos
– com base nos princípios que devem nortear a discussão e 

partilha de conhecimento, num ambiente universitário

Os números actuais de dimensão

• Dimensão da página em Bytes
– 1521 ficheiros, com 221.527 KB

• Imagens disponíveis
– 451 imagens, com 12.680 KB

• 8890 ligações hipermédia disponíveis
– 6060 ligações internas 
– 2830 ligações externas
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Curiosidades...
• Desde 1996, contabilizam-se mais de 100 000 

pageviews oriundos de 60 países diferentes

• A página possui cerca de 1300 objectos que
correspondem a cerca de 220 MBytes de informação em
disco e que proporcionam a bonita soma de 42 000 
páginas A4 impressas de leitura (valor estimado)

• Para avaliar da dimensão da homepage LMBG, 42 000 
páginas A4, em papel normal de 80 gramas, 
representam empilhadas, uma altura de cerca de 5 
metros e meio e um peso de cerca de 209 Kilogramas. 
É de facto, muito papel... 

Curiosidades...
• Inicialmente possuia mais páginas em Inglês do que em

Português
– Relação inicial de 2:1
– Relação actual de 1:100

• Suporta a actividade docente como complemento 
presencial
– 13 disciplinas de licenciatura
– 4 disciplinas de mestrado
– 6 disciplinas de MBA
– 7 disciplinas de formação graduada e avançada

• no apoio ao ensino presencial 30 disciplinas com um 
total de cerca de 80 ocorrências, para um total estimado
de 4800 alunos
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Curiosidades...
• Possui o texto integral de:

– 1 tese de doutoramento
– 4 dissertações de mestrado
– 10 monografias de final de curso

• Possui o texto integral de diversos trabalhos de natureza 
pedagógica do autor
– 47 documentos individuais listados de forma independente
– Cerca de 140 apresentações associadas com as disciplinas

• Inclui uma listagem com cerca de 180 entradas 
associadas com a actividade de investigação e 
desenvolvimento
– Disponíveis cerca de uma centena de textos e apresentações

Gráficos de tráfego
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Gráficos de tráfego

A página de entrada (2º versão)
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Página de entrada (3ª versão)

Página de entrada (4ª versão)
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Página de entrada (5ª versão)

Página de entrada (6ª versão)
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Página de entrada (7ª versão)

estrutura actual do site
• 4 grandes grupos de interesse

– Aulas e Suporte Pedagógico
informação de apoio a disciplinas de graduação e pós-graduação, e  
informação diversa da actividade docente;

– Produção científica e desenvolvimento
informação sobre artigos e comunicações apresentadas. Inclui recursos
associados com diferentes projectos realizados;

– Produção literária
informação sobre textos (versão integral) e livros publicados com 
indicação do indice e outros elementos;

– Serviços
lista os diferentes meios de presença digital usados na Internet: lista de 
discussão, um BLOG (diário digital) e um motor de pesquisa de 
conteúdos da própria página

• e ainda...
– English version: versão reduzida da homepage LMBG em língua Inglesa
– Curriculum Vitae: CV resumido do autor
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estrutura actual do site
• Aulas e Suporte Pedagógico

– informação para alunos UFP
informação sobre cadeiras de licenciatura, horários de atendimento, horário
semanal e outros elementos que facilitam o contacto presencial com o 
autor destas páginas Web

– actividade de supervisão
agrega as iniciativas realizadas no âmbito da actividade de supervisão de 
estágios e monografias de licenciatura e de dissertações e teses de pós
graduação

– cadeiras de licenciatura
listagem de cadeiras leccionadas - constitui um repositório da actividade
docente realizada desde 1995

– seminários de pós-graduação
listagem de temas e sessões de pós-graduação, incluindo formação
avançada, pós-graduações, MBA e mestrados

– monografias em linha
repositório de trabalhos realizados por diversos autores que foram
disponibilizados na sua versão integral

estrutura actual do site
• Produção científica e desenvolvimento

– publicações
listagem dos vários tipos de contribuições de natureza científica
realizadas desde 1996, incluindo os textos e apresentações quando
possível

– projectos
listagem de projectos de I&D realizados e em curso

• Produção literária
– livros

descrição dos livros publicados pelo autor, desde 2003
– textos

disponibilização de textos diversos sobre os temas de estudo do autor e 
de suporte à sua actividade docente
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estrutura actual do site
• Serviços

– motor de pesquisa
permite a pesquisa de conteúdos da homepage LMBG, que possui
cerca de 260 MB de documentos sobre os temas de interesse do seu
autor e agrega trabalho realizado desde 1996

– diário digital
iniciativa de diário digital - BLOG - do autor da homepage LMBG

– lista de discussão
lista de discussão da homepage LMBG para notificação de alterações e 
contacto com potenciais interessados

– livro de visitas
livro de visitas da homepage LMBG, activo desde Outubro de 2003

– portal
página que agrega um conjunto de apontadores da World Wide Web 
para acesso rápido a recursos e serviços em linha

Motor de pesquisa
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Diário digital (BLOG)

Lista de discussão
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Livro de visitas

Portal


