
Fillipe Lourenço

Jonathas Eiras

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Centro de Ciências Aplicadas e Educação

Departamento de Ciências Exatas
Campus IV – Litoral Norte/Rio Tinto



 Tipos de Sites;

 Tipos de Blog;

 Ferramenta Blogger;

 Photoshop e suas ferramentas;

 Google Sites;

 O que faz o Licenciado em Ciência da 

Computação;
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Sites

Portais

Blogs

Redes Sociais

Web Wiki



 Os sites encaixam-se mais quando falamos 
de empresas, pois seu conteúdo é fixo e de 
interesses apenas da empresa e seus 
visitantes;
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 Os portais são os mais comuns hoje em dia, a 
finalidade destes é trazer informações e 
entretenimento para seus visitantes.
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 Blogs são sites cuja estrutura permite a 
atualização rápida a partir de acréscimos dos 
chamados “posts”. Cada blog tem o perfil do 
seu colaborador, podendo ser sobre: política, 
fofocas, pensamentos, etc.
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 É um site com uma estrutura social composta 
por pessoas ou organizações, conectadas por 
um ou vários tipos de relações, que partilham 
valores e objetivos comuns. A rede social 
mais popular no Brasil é o Orkut.
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 Uma Web Wiki permite que os documentos 
sejam editados coletivamente com uma 
linguagem de marcação muito simples e 
eficaz, através da utilização de um navegador 
web.
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 Mas para que tanto serve um blog?

◦ Exposição de idéias ou opiniões sobre um tema;

◦ Disponibilidade de conteúdos acadêmicos;

◦ Exposição de opiniões pessoais (particular);

◦ Ambiente de colaboração intelectual;



 O Blogger é uma ferramenta para 
criação/edição de blogs.

 O Google utiliza esta ferramenta para
disponibilizar blogs aos seus usuários. 
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 Acessar o endereço: www.blogger.com

 Acompanhar as instruções seguintes;
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 Editor de Imagens;

 Ultima versão é o CS5;

 Formato .psd
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 Abrir o Adobe Photoshop;

 Acompanhar as instruções seguintes;
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 Ferramenta do Google para
criação rápida de sites;

 Recursos limitados;

 Tamanho limitado;
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 Acessar www.google.com.br;

 Acompanhar as instruções seguintes;
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 Desenvolve softwares educacionais;

 Planeja a computação como suporte e apoio
educativo;

 Desenvolve materiais instrucionais para
recursos tecnologicos;

 Organiza projetos de ensino a distância;
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Segundo Jacques Sauvé, professor 
de Computação da UFCG, existem, 

no mínimo, 41 (quarenta e 
uma) possibilidades de carreiras 

(emprego) para o profissional da 
área de computação.


