
RESUMO 
 
O crescente relacionamento entre a comunicação através da Web e os projectos na 
área da educação motivou o aparecimento de novas propostas e soluções no desenho 
da interface de portais. O presente trabalho ocupa-se do estudo da concepção e 
desenvolvimento da interface de portais didácticos. Procuramos demonstrar a 
materialização dos principais aspectos envolvidos no contexto de dois projectos: 
projecto da Universidade do Porto Júnior e projecto piloto para Exploração 
Multidisciplinar de Problemas de Engenharia – EMPE. 
Em primeiro lugar, analisamos os aspectos envolvidos na concepção de interfaces na 
web. 
Procuramos a compreensão fundamental dos elementos envolvidos no design da 
interface, discutindo as suas principais componentes em diversas perspectivas mas 
sempre com uma orientação voltada para o utilizador e para o ambiente da interacção. 
De seguida, abordamos as principais questões relacionadas com a usabilidade 
necessária a garantir a facilidade do uso. O conhecimento e a implementação de 
determinados princípios influenciam, em larga escala, a usabilidade de um portal web e, 
consequentemente, o desempenho do utilizador. 
Posteriormente, afloramos as principais directrizes que acompanham o 
desenvolvimento e implementação do design instrucional. Em particular, prestamos 
especial atenção a questões que proporcionam uma aprendizagem baseada nas teorias 
construtivistas que recorre a materiais que permitem ao utilizador traçar a sua própria 
estratégia. 
Damos continuidade ao trabalho, através da descrição do contexto e do método de 
execução dos projectos em estudo. Face aos objectivos pretendidos definimos as 
funcionalidades dos portais dos projectos, desenvolvendo interfaces com referência a 
elementos de matriz hipermédia. Dada a sua importância, apresentamos os parâmetros 
concretos para o desenvolvimento e implementação de portais didácticos. 
Finalmente, apreciamos a eficácia do trabalho desenvolvido e seus impactos através de 
uma avaliação final. Discutimos os impactos positivos e os aspectos a melhorar para 
que os objectivos pretendidos sejam plenamente concretizados. 
 
 
ABSTRACT 
 
The increasing coming together of communication through the Web and projects in the 
area of education have lead to the appearance of new proposals and solutions in the 
design of the interface of portals. The current work is concerned with conceiving and 
developing the interface of didactic portals. 
We seek to demonstrate concretely the principal aspects involved in the context of two 
projects: Junior Porto University project and the pilot project for the Multidisciplinary 
Exploration of Engineering Problems - EMPE. 
In the first place, we analyse the aspects involved in conceiving interfaces for the Web. 
We seek a fundamental understanding of the elements involved in the design of the 
interface, discussing its main components from diverse perspectives but always with the 
user and the interaction environment in mind. 



Then the most important questions related to the necessary usability to guarantee ease 
of use are presented. The knowledge of and implementation of given principals, 
influence, to a large extent, the usability of a Web portal and, consequently, the role of 
the user. 
Next, we discuss the principal guidelines which accompany the development and 
implementation of instructional design. In particular, we pay special attention to 
questions which deal with a learning based on constructivist theories with concern will 
the development of materials which allow the user to define their own strategies. 
We give continuity to our work with a description of the context and the working plan of 
the projects under study. In view of the identified objectives, we define the functionalities 
of the projects’ portals, developing interfaces with reference to the elements of the 
hypermedia matrix. Given their importance, we present the concrete parameters to 
develop and implement didactic portals. 
Finally, an appreciation of the efficiency of the work developed and its impacts is made 
through a final evaluation. We discuss the positive impacts and the aspects to improve 
so that the intended objectives can be clearly achieved. 
 


