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Objetivo: 
Construir e habilitar uma página oficial na Internet que funcionará como índice 
para as disciplinas F530, F590, F690, F809, F895 com acesso direto através da 
página oficial do IFGW. 
Endereço: http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895 
 
Temos mais de 10 páginas habilitadas, sendo: 
- a página principal com todas as disciplinas (F530, F590, F690, F809, F895) 
- a página especifica de F809 
- a página com as demais disciplinas (F530, F590, F690, F895) 
- Em cada uma estão habilitados a lista de projetos deste semestre, a lista de 

relatórios finais deste semestre e a lista de relatórios finais do semestre 
anterior.  

- Em todas as páginas temos links para perguntas mais freqüentes  
- página com os critérios de avaliação do curso. 
- Endereços recomendados na Internet 
- A cada semana, conforme atualização, o número de páginas pode ir 

aumentando conforme necessidade. 
 
Comentários: 
- A cada semana seu conteúdo foi sendo aprimorado e as notícias atualizada. 
- Foram habilitados todos os pdf’s relativos aos projetos dos alunos de F530, 

F590, F690, F809, F895 deste semestre (as disciplinas que estão disponíveis) 
que podem ser consultados não somente pelos alunos matriculados na 
disciplina, mas também por outros interessados em informações e andamento 
do curso, como por exemplo, alunos que intentam matricular-se nos próximos 
semestres, coordenadores de atividades de diferentes institutos, etc. 

- Seu conteúdo está de fácil acesso a qualquer usuário que precise acessá-la,  
- Toda a lógica de montagem das pastas (diretórios) estão disponibilizados ao 

administrador (Prof.Lunazzi) com uma seqüência simples que permitirá que a 
página seja atualizada nos próximos semestres, dando seguimento ao trabalho 
aqui iniciado. 

 
Histórico: 
- a página foi lançada no endereço acima relacionado no dia 23.Set.03, com 

atualização semanal e manutenção dos links. 
 
Páginas antigas 
Automaticamente está nova página substituiu a antiga no sitio do IFGW no acesso 
direto pelo endereço acima mencionado. Entretanto, o conteúdo desta antiga 
página não foi totalmente transferido para o novo sítio, atividade que deverá ser 
feita pelo futuro aluno que dará continuidade a manutenção da “Página das 
Disciplinas”. 
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Exemplos das páginas: 
- A seguir relaciono os endereços e imagens das 09 primeiras páginas 

habilitadas, e não pretendo me estender muito nos exemplos, uma vez que 
qualquer um dos links podem ser facilmente acessados pela rede. 

 
PAGINA PRÍNCIPAL DAS DISCIPLINAS (index) 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/index.htm 
 

 
PAGINA PRÍNCIPAL DE F809 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809.htm 
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PÁGINA COM A LISTA DE PROJETOS DE F809 – 2° SEMESTRE DE 2003 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/lista_projetosF80
9.htm 
 

 
PÁGINA COM A LISTA DE RELATÓRIOS FINAIS DE F809 – 1° SEMESTRE DE 
2003 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/lista_projetosF80
9-1o_sem_2003.htm 
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PÁGINA COM A LISTA DE VÍDEOS DE F809 –SEMESTRES ANTERIORES 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809videos.htm 
 

 
 
PAGINA PRÍNCIPAL DE F530, F590, F690, F895 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F530_F590_F69
0_F895.htm 
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PÁGINA COM A LISTA DE PROJETOS DE F530, F590, F690, F895 – 2° 
SEMESTRE DE 2003 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F530_F590_F69
0_F895_lista_projetos.htm 

 
 
PÁGINA COM AS PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/perguntas.htm 
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PÁGINA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/criterios_de_aval
iacao.htm 

 
LISTA DE SITES RECOMENDADOS: 
(presentes nas principais páginas) 

 

 


