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2 Introdução 

2.1 Resumo 

Serve o presente documento para descrever os esforços desenvolvidos no decorrer 

da Unidade Curricular de Projeto Final do curso de Licenciatura em Informática da 

Universidade Aberta. 

Um dos objectivos globais desta Unidade Curricular é a aplicação de conhecimentos 

adquiridos ao longo da licenciatura. Valendo esta Unidade Curricular 6 ECTS trata-se portanto 

de um trabalho de pequena ou média dimensão, sendo um trabalho essencialmente prático 

e útil. 

 

O projecto selecionado consiste num suporte web de testes de escolha múltipla, testes 

estes que tenham como objectivo reforçar as componentes sócio-emocionais dos seus 

participantes. Do ponto de vista da implementação, estes testes são desenvolvidos em 

linguagens orientadas para a web que respondam de forma imediata e até certa forma 

adaptada à informação inserida pelo seu utilizador. 

 

Este é um projecto que recorre a conhecimentos de diferentes outras unidades 

lecionadas nesta Licenciatura: Programação, Elementos de Probabilidade e Estatistica, 

Sistemas Multimédia, Sistemas e Serviços Web, Desenvolvimento de Software, Gestão de 

Projetos Informáticos, Estruturas de Dados e Algoritmos Fundamentais, entre outros. 

São portanto utilizados Algoritmos de pesquisa em árvores binárias para determinar 

com rapidez atitutes sócio-emocionais dos participantes. 

 

No próximo capitulo é possível entender a importância do tema escolhido, nos 

seguintes será possível entender as diferentes escolhas e implementações realizadas. 

Conclusões e reflexões pessoais serão guardados para os capítulos finais. 
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2.2 Introdução 

 A investigação actual na área da 

pedagogia é maioritariamente 

concordante com a importância do Saber 

Ser no ensino em geral. 

Contudo, é sabido que 

usualmente no ensino das engenharias, 

tecnologias e outras áreas , é dada uma 

importância muito maior às 

competências técnicas: práticas ou 

teóricas, do que às competências sociais 

ou pessoais. 

 

Existe de forma generalizada a 

ideia preconceituosa que os engenheiros, e os engenheiros informáticos em particular são 

pessoas introvertidas e pouco comunicativas, que por vezes demonstram comportamentos 

pouco empáticos com os seus clientes ou colegas de trabalho. 

Não nos esqueçamos que nem todo o engenheiro informático trabalha exclusivamente 

com máquinas mas também com pessoas, e que mesmo os que trabalham exclusivamente 

com máquinas, essas máquinas serão utilizadas por pessoas. É então tão importante o 

conhecimento técnico, as habilidades prácticas mas também as atitudes humanas. 

 

Esta análise que proponho, tem por 

objectivo encontrar formas de encaixar num 

programa curricular como a Licenciatura em 

Informática da Universidade Aberta, 

competências que promovam as interacções 

humanas, a formação de atitudes positivas de 

autodesenvolvimento e desenvolvimento de 

prácticas éticas de trabalho. Tendo sempre em 

conta que para o exemplo da Universidade 

Aberta estamos a falar de Ensino à Distância. 

 

Como fazer esta abordagem? Segundo alguns dos estudos citados na bibliografia 

deste relatório cerca de 70% dos adultos já sofreram abusos psicológicos na internet, o que 

Figura 1 – Os diferentes domínios do conhecimento, fonte: 
slideshare.com 

Figura 2 – As melhores prácticas, fonte: 
youtube.com 
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demonstra uma ligeira facilidade em não estabelecer uma ligação emotiva com a outra 

pessoa com que comunicamos quando não a estamos a ver.  

No entanto, neurocientistas afirmam que 98% dos humanos têm inaptamente a 

capacidade de empatizar, porem, no dia-a-dia, precisamos muitas vezes de “desligar” esta 

habilidade. 

 

Fiz uma pesquisa sobre como desenvolver comportamentos empáticos e encontrei 

algumas formas:  

 Focar a atenção nos problemas dos outros; 

 Abordar valores humanos comuns; 

 Suspender temporariamente os nossos juízos e criticas; 

 Colocarmo-nos nos “sapatos do outro”; 

 Sorrir, utilizar conscientemente linguagem não-vebal; 

 Promover a reflexão; 

 Ouvir pessoas-alvo sem as interromper; 

 Interpretarmos os problemas como nossos; 

 Practicar e treinar empatia. 

 

 
Figura 3 – O processo de despertar empatia, fonte: slideShare.com 
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Particularmente no contexto de trabalho 

existem formas de utilizar a empatia a proveito de 

todos: 

 Meter de lado os nossos pontos de 

vista e tentar ver as coisas do ponto 

de vista do outro; 

 Validar a perspetiva do outro; 

 Analisar a nossa própria atitude; 

 Escutar a mensagem do outro; 

 Perguntar o que o outro faria no 

nosso lugar. 

 

Seriam, portanto, estas as ferramentas a 

utilizar no desenvolvimento das afirmações 

disponíveis no teste. 

 

Uma pequena nota pessoal para afirmar 

que a informática e a psicologia estiveram, e 

estão, sempre interligadas desde o inicio. 

Desde o apoio de psicólogos para 

entender o comportamento humano na 

interacção homem-máquina, tanto como o 

apoio de informáticos no desenvolvimento 

de ferramentas que dão suporte a áreas 

como as neurociências ou a simulação de 

redes neurais. 

De qualquer forma este trabalho é 

sem duvida paralelo a estas abordagens, 

já que não pretendo de todo criar nenhum 

tipo de ligação entre estas áreas. Quero 

apenas despertar para a parte humana da 

interacção homem-máquina naquilo que é 

o trabalho de um informático. 

 

O informático como qualquer outro profissional, cedo ou tarde se irá deparar com 

dilemas éticos.  

Figura 4 – A linguagem complexa muitas vezes 
pode boicotar a boa utilização de um software 
simples, fonte: favim.com 

Figura 5 – A ciência cognitiva ajuda a fazer a ligação 
destas seis ciências, fonte: www.quora.com 
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Figura 6 – Dilema ético do carro sem condutor, fonte: https://assets.weforum.org 

Como resolve o informático um problema deste tipo? O que deve fazer o carro que 

estou a programar em caso de acidente inevitável com vitimas mortais? 

Com o crescente numero de sistemas autómatos (como o exemplo dos carros sem 

condutor), devem os novos profissionais da área do software estarem preparados para se 

questionarem sobre estes dilemas, tanto quanto um médico, um psicólogo, um professor, ou 

qualquer outro profissional.  
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2.3 Objectivos 

Em concreto, pretendo desenvolver: 

 Programa em JavaScript com marcação HTML e CSS capaz de ler um ficheiro XML 

com perguntas e respostas para realização de testes por estudantes. 

 Desenvolver um algoritmo que percorra uma árvore de questões até encontrar uma 

heurística para o caso. 

 Programa capaz de no final de cada teste sugerir actividades lectivas que ajudem o 

estudante a encontrar atitudes equilibradas do ponto de vista emocional e logico. 

 Produzir informação gráfica com o resultado do estudante. 

 Escrever testes que possam ser executados pelo programa, ou seja, preparar 

demonstrações.  

 

Será este um trabalho que aceitará ficheiros XML com conteúdos lectivos de qualquer 

área ou temática, para diferentes testes. 

Os ficheiros XML são de fácil leitura e escrita para que qualquer pessoa com pouca 

experiencia consiga criar testes novos. Estes ficheiros guardarão as perguntas, as respostas 

possíveis, a escala a ser analisada, os feedbacks às respostas entre outros. 

 

Ao programa em JavaScript caberá a reprodução HTML da interpretação dos ficheiros 

XML sob o formato de um questionário, e com isto feedback em tempo real, ao JavaScript 

caberá também entregar um resultado gráfico sobre a tendência emocional para as respostas 

dadas pelo estudante. 

 

 Estes testes terão histórias que 

podem simular ambientes de um 

engenheiro informático que se depare 

com dilemas éticos e emocionais e 

respostas que o colocam na solução 

desses problemas. 

 

 Haverá uma tentativa para que as 

perguntas colocadas aos estudantes se vão 

adaptando consoante as respostas que vão 

sendo respondidas, tornando as questões 

mais ou menos emocionais, para que o 

Figura 7 – Embora de forma muito rudimentar, podemos 
afirmar que este projecto é um software de simulação, fonte: 
https://upload.wikimedia.org 
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software determine qual o nível de “emocionalidade” do participante. 
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3 Calendarização 

Quanto à calendarização do trabalho, foi prevista que até meio do mês de Maio a 

componente técnica estivesse implementada, deixando espaço a posteriori para redigir 

alguns testes XML a serem executados, e corrigir a tempo os problemas encontrados. 

No entanto não foi o que aconteceu, devido à falta de tempo pessoal para a realização 

do projecto este ficou implementado no inicio de Junho (cerca de 2 semanas de atraso). Na 

semana seguinte redigi um ficheiro XML e não houve grandes alterações a fazer após os 

testes ao programa. 

 

Com base nos objectivos acima escritos, programei a realização das seguintes 

tarefas: 

 

Tarefa 1: Planeamento, calendarização e definição de objectivos 

 Esta etapa é marcada pela apresentação deste relatório e da sua aprovação pelo 

orientador. 

 É este o momento de perceber qual o resultado que se pretende alcançar no final 

deste trabalho.  

 

Tarefa 2: Desenho e desenvolvimento 

 Esta fase prevê que sejam realizados diagramas suficientes para justificar o trabalho 

que se segue, sendo que é necessário prever o comportamento do programa a implementar 

e dessa forma implementá-lo como previsto. 

 

Tarefa 3: Desenvolvimento do ambiente gráfico 

 Após a implementação dedicarei algum tempo para a transformação gráfica que 

simplificará a utilização do programa, e com consequência também facilitará a leitura dos 

resultados obtidos.  

  

Tarefa 4: Escrita de testes experimentais 

 Assim que o programa esteja suficientemente funcional dedicarei algum tempo à 

escrita de testes que podem efectivamente ser lidos pelo programa.  

 

Tarefa 5: Testes ao sistema 

 Embora sejam realizados testes durante a implementação será numa fase posterior 

que este será devidamente testado, por mim e com a colaboração de outros para a detecção 

de erros. 
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Tarefa Z: Escrita de relatório e preparação de apresentação 

 Esta é uma tarefa que se desenrola durante todo o semestre sem data especifica e 

acompanha a preparação da apresentação do trabalho. 

 

Segue uma tabela com o agendamento das tarefas: 

 

 27 

mar 

3 

abr 

10 

abr 

17 

abr 

24 

abr 

1 

mai 

8 

mai 

15 

mai 

22 

mai 

29 

mai 

5 

jun 

12 

jun 

19 

jun 

26 

jun 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Z.               

 

 

Segue uma tabela com o desenvolvimento real das tarefas: 

 

 27 

mar 

3 

abr 

10 

abr 

17 

abr 

24 

abr 

1 

mai 

8 

mai 

15 

mai 

22 

mai 

29 

mai 

5 

jun 

12 

jun 

19 

jun 

26 

jun 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Z.               
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4 Planificação 

Este é o capitulo reservado à planificação pré-

desenvolvimento. No decorrer desta planificação a ideia 

original tem sido melhorada. 

A proposta de desenvolvimento deste projecto 

assenta-se em 4 diferentes linguagens: 

 HTML, que marcará os diferentes objectos que 

o navegador deve apresentar;  

 CSS, que indicará as opções de visualização 

dos objectos HTML; 

 JS, que será responsável pela interacção do 

programa; 

 XML, que guardará informações referentes ao 

teste a ser executado. 

 

Neste modelo proposto qualquer ficheiro CSS de 

classes e identidades pré-establecidas poderá personalizar 

o aspecto do teste excutado. 

De forma semelhante qualquer ficheiro XML pré-

establecido poderá alterar o conteudo textual do teste. 

 

Este é um modelo que permite executar este 

programa na maioria dos servidores WWW sem nenhuma 

pré-instalação, caso não se verificaria se o mesmo 

precisasse por exemplo de compreender PHP. A utilização 

de PHP fazia parte da ideia inicial deste projecto, e por isto 

abandonada. 

Figura 8 – Logotipo HTML5, fonte: 
https://www.w3.org/ 

Figura 9 – Logotipo CSS3, fonte: 
https://www.w3.org/ 
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Figura 10 – Diferentes linguagens utilizadas e os seus ficheiros necessários 

  

 

Do ponto de vista pedagógico, dado que estes são testes que servem acima de tudo 

para auto-reflecção e auto-conhecimento os resultados dos mesmos não precisam de ser 

guardados ou enviados para um administrador ou professor. 

 

Para o desenvolvimento deste projecto foram 

escolhidas as seguintes ferramentas:  

 Microsoft Windows 10 (Sistema Operativo); 

 Notepad ++, para edição do código;  

 Google Chrome (Navegador da WWW). 

Não serão necessárias mais ferramentas dado que 

um dos objectivos secundários deste trabalho é 

precisamente tornar este um projecto versátil, que necessite 

de pouca preparação e que possa ser utilizado com 

simplicidade. 

Figura 11 – Logotipo Windows 10, 
fonte: www.microsoft.com 
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No entanto este trabalho será testado tanto noutros 

sistemas operativos, como noutros navegadores da 

WWW. 

 

 

Porquê HTML? 

 Talvez o principal motivo para a escolha do HTML 

como suporte é a possibilidade deste estar nativamente 

orientado para a Web, as alternativas passariam pela 

instação de software, ou download de software no qual o 

utilizador teria de confiar que estaria livre de malware. 

 As duas alterntivas viaveis que encontrei foram: 

ou um programa orientado para a WEB, que foi o que 

escolhi, ou seria, uma aplicação para dispositivos móveis. 

 A decisão ficou marcada pelo facto de muitas aplicações móveis são elas tambem 

orientadas para a WEB, e numa futura aplicação bastaria integrar a página de Internet na 

aplicação. 

 

Porquê CSS? 

 Ao escolher HTML, CSS torna-se uma escolha obrigatória, já que é a sua linguagem 

de estilo por defeito e única. 

 

Porquê JavaScript? 

 Esta é uma linguagem de programação interpretada, i.e. interpretada pelo navegador 

e executada do lado do cliente. Todas as alternativas ao JavaScript são no fundo extenções 

deste. 

 Pensei na possibilidade da utilização de JQuery mas este não se tornou 

suficientemente útil dada a simplicidade do programa. 

 

Porquê XML? 

A alternativa que ponderei ao XML foi o YAML, da qual pessoalmente prefiro 

estécticamente, porem parece-me que a maioria dos utilizadores está mais familiarizado com 

a utilização do XML. 

Outro ponto a favor foi a grande quantidade de recursos já programados disponíveis 

na Internet para consulta que trabalham XML e JavaScript. Informação que me ajudou em 

determinadas questões de implementação durante o projecto. 

 

Figura 12 – Logotipo notepad++, fonte: 
www.wikipedia.org 

Figura 13 – Logotipo Google Chrome, 
fonte: https://logodownload.org  
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O comportamento do programa será simples mas responsivo, por responsivo 

entende-se que o mesmo se irá adaptando à medida que se procede ao preenchimento deste: 

 

 
Figura 14 – Diagrama da ideia original a implementar 

 

 

 Tratando-se este programa cujo fluxo é determinado por eventos não faria sentido 

utilizar um paradigma de programação orientado por objectos, pelo que será utilizado um 

orientado a eventos, tipicamente utilizado na implementação de programas em JavaScript 

como é o caso. 

Deste modo, os ficheiros JavaScript será composto essencialmente por eventos que 

serão chamados na interacção do utilizador, como descrito no gráfico anterior, desde que o 

utilizador abre a página web o programa deve ser capaz de encaminhar o resultado para que 

o objectivo final seja a apresentação do resultado gráfico. 

O modo de funcionamento do gráfico final será alvo de uma avaliação mais tardia. 

Seguem de seguida os “mockups” deste projecto: 
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Figura 15 – Ilustração Mockup de demonstração da área de actividade do utilizador 

 

Este mockup representa aquilo que deve ser visto quando o utilizador abre o 

navegador e consulta a página. A primeira linha diz respeito ao titulo, seguido de uma 

descrição global do problema a confrontar. 

Na zona inferior devem aparecer as diferentes afirmações às quais o utilizador deve 

responder, com um titulo ou síntese e uma descrição longa. Seguem-se os botões de reacção 

positiva ou negativa. 

 

O esquema seguinte reflecte o acontecimento final: 
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Figura 16 – Ilustração Mockup de demonstração da área de resultados 

 

 Na ultima fase o utilizador é confrontado com a sua percentagem de emocionalidade, 

uma barra de progresso fazendo representação gráfica e uma descrição geral e detalhada da 

sua situação, com as recomendações prácticas.  

 

 

Actualização final: 

 Após reunião semanas antes deste relatório entre mim e a Professora Orientadora 

deste projecto foram feitos ajustes aos mockups. 
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Figura 17 – Mockup da área de recepção 

 Uma das carências apontadas ao projecto era o facto de este não ter uma área de 

recepção ao utilizador, não havia explicação das instruções de utilização. O utilizador era 

imediatamente confrontado com as afirmações para responder. 

 O exemplo acima é a correcção desse problema. 
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Figura 18 – Mockup da área de actividade após correcções 

 A área de actividade sofreu imensas alterações. Esta tem agora uma área de histórico 

do lado direito, os botões estão legendados e o cabeçalho ocupa menos destaque na página. 
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5 Implementação 

5.1 Alojamento e domínio da WWW 

Na realização deste projecto utilizei o meu domínio pessoal que já tinha adquirido 

anteriormente: www.tiagomota.eu 

 Em relação ao servidor de alojamento 

idem, onde foi contratado um serviço gratuito 

da empresa 000webhost 

(www.000webhost.com). Este é um servidor 

com a maioria do software actualizado em 

ultima versão, e.g. PHP 7.1. Poderão ver que 

em alguma das páginas têm uma marca de água da empresa, visto que se trata de um 

alojamento gratuito. 

Ilustra-se de seguida a utilização do painel de controlo disponibilizado pela 000webhost: 

 

Figura 19 – Logotipo da companhia de alojamento 
utilizada, fonte: 000webhost.com 
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Figura 20 – Painel de controlo da 000webhost 

 

Este servidor é acedido através de protocolo FTP (ftp://tiagomota.eu). No entanto este 

programa foi também ele testado numa máquina local e dado que a única linguagem de 

programação utilizada é o JavaScript, este pode ser executado localmente no navegador 

(Consultar capitulo referente aos testes realizados). 

Eu utilizei para acesso ao servidor o software NetBeans como demonstrado mais 

adiante. 

O endereço directo para o programa no servidor é o http://www.tiagomota.eu/softskills, 

“softskills” foi o nome que entreguei ao projecto. 

  

 O domínio contratado é uma compra pessoal realizada com a empresa WebTuga.pt 

, a configuração dos nomes de servidor de domínio estão aqui ilustradas: 
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Figura 21 – Página de controlo de nomes de servidor da webtuga. 
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Figura 22 – Whois do domínio www.tiagomota.eu 

 
 

5.2 Ambientes de Desenvolvimento 

Ilustra-se de seguida uma demonstração da janela do programa NetBeans: 
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Figura 23 – Demonstração de utilização do NetBeans 

 

Ao utilizar um servidor contratado foi-me desnecessário preocupar com questões de 

preparação e instalação do servidor, como é o caso da combinação LAMP (Linux, Apache, 

MySQL e PHP). 

 

No desenvolvimento utilizei as seguintes ferramentas, sendo que a escolha foi marcada 

pela opção por software gratuito, excepto o sistema operativo que me foi oferecida uma 

licença por um protocolo com a Universidade Aberta: 

 Microsoft Windows 10, versão de 32 bits (Enquanto sistema operativo); 
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 NetBeans IDE 8.2 (Para a edição de código e ligação 

ao servidor);  

 Notepad++ V 7.2.2 (Para edição de código); 

 Google Chrome Versão 58.0.3029.110 (Para execução 

do programa); 

 Balsamiq Mockups 3.5.9  (Para os desenhos estilo 

Mockup, em versão de experimentação). 

 

 

5.3 Implementação 

O gráfico seguinte mostra a simplicidade da interação humana, 

há essencialmente apenas três tipos diferentes de acções do 

utilizador. Isto mostra-nos que embora o utilizador interaja apenas 

de três formas distintas, são os dados recolhidos dessas 

interacções que irão mostrar resultados diferentes ao utilizador. 

 

 
Figura 26 – Planificação inicial de interacção do utilizador (a primeira parte foi descartada) 

 

Para ser possível planear o código JavaScript teremos de ter em primeiro a ideia de 

como poderão funcionar os objectos HTML: 

 

Figura 24 – Logotipo NetBeans, fonte: 
wikipedia.org 

Figura 25 – Logotipo 
Balsamiq, fonte: 
balsamiq.com 
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Figura 27 – Planificação inicial de classes HTML (versão final com alterações) 

 

 

Dados a serem guardados no ficheiro XML: 

HTML

div id=container

div id=divtitle

h1 id=title

p id=intro

div id=fstquestions

div id=fstqsts

p class=fstqsts

div id=fstfeedback

p class=fstfeedback

div id=guidelines

div 
id=posorientation

div 
id=negorientation

div id=sndquestions

div id=sndqsts

p class=sndqsts

div id=sndfeedback

p class=sndfeedback

div id=results

div 
id=globalfeedback

div id=graph
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Figura 28 – Organização do ficheiro XML prevista, a versão final deste está descrita nos anexos, no ficheiro 
demonstrativo e no manual de utilizador 

 

Os dados descarregados do ficheiro XML são ordenados e colocados numa árvore binária, 

segue abaixo um exemplo de árvore binária: 

XML

CATALOG

INTRODUCTION

TITLE

DESCRIPTION

QUESTION

TITLE

QST

QSTTYPE

MEASURE

FEEDBACKPOS

FEEDBACKNEG

MAINFEEDBACK

FEEDBACK1

FEEDBACK2

FEEDBACK3

FEEDBACK4

ORIENTATION

ORIENTATIONPOS

ORIENTATIONNEG
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Figura 29 – Exemplo de uma árvore binária, fonte: www.wikipedia.org 

  

Esta arvore é utilizada para verificar a confirmação do nível de “emocionalidade” do 

utilizador, isto é, caso o utilizador responda afirmativamente é enviado para a pergunta 

seguinte (nó direito), caso a resposta seja negativa, responderá à pergunta do nó esquerdo. 

O algoritmo termina quando o utilizador responder a uma pergunta de nível inferior 

em concordância com a “suspeita” do algoritmo. 

O programa volta a colocar uma pergunta de nível anterior se o utilizador der uma 

resposta não prevista com aquele nível da árvore. 

 

O programa assenta em três estruturas de dados fundamentais: Pilhas LIFO, filas 

FIFO e arvores binárias. 

 

Porquê Arvores Binárias? 

 Se considerarmos importante ordenar os dados de determinada forma para que 

possamos chegar a uma conclusão num espectro de respostas (no nosso caso procurarmos 

um nível de emocionalidade, a árvore binária pode-nos oferecer um recurso muito útil. 

 Ordenar as afirmações oferece-nos a possibilidade de descer na árvore para um “nível 

seguinte”. 

 É possível imaginar este programa a funcionar com outro tipo de estrutura de dados, 

a escolha da árvore binária serve também para de certa forma demonstrar conhecimento 

lecionado nesta Licenciatura, e a árvore é uma estrutura com elevada importância para a 

engenharia informática, portanto a meu ver, merecia ser explorada. 

 

Porquê Pilhas?  
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 Para o saber qual a actual posição na árvore seria 

necessário algum tipo de estrutura que pudéssemos 

facilmente utilizar. 

 As pilhas são uma tradicional forma de trabalhar 

posições em árvores, para o caso de precisarmos de subir 

no nível actual, podemos simplesmente puxar o ultimo 

elemento da pilha. 

 Embora no funcionamento actual do sistema 

implementado, a pilha nunca chega a ser empurrada, e podia ser implementado uma lista 

ordenada simples. Desta forma podemos pensar em futuras versões que permitam voltar 

atrás na árvore. 

 

Porquê Filas?  

As filas estão a ser utilizadas pelo software nas 

funções de procura, onde organizam em fila ordenada os 

dados e os percorrem em busca de um elemento. 

 

 

O ficheiro XML contem um numero limitado de 

perguntas, seu feedback e o seu valor emocional. 

O inicio do programa remete para uma questão emocionalmente equilibrada, com as 

respostas inseridas este tende para um lado da árvore, e assim sucessivamente até à base 

desta árvore. 

O programa volta ao nó acima sempre que este pretender entender se aquele se trata 

mesmo do nível correcto de “emocionalidade”. 

 

Quando o programa JavaScript validar o nível correcto o programa termina e 

apresenta um gráfico demonstrativo. 

 

 

5.4 Desenho 

Enquanto a ideia original do projecto seria a criação de classes dos objectos e entregar 

liberdade de estilo ao utilizador do programa esta é uma realidade que podia atrasar os meus 

prazos neste trabalho. 

Figura 30 – Exemplo de uma pilha, 
fonte: wikibooks.org 

Figura 31 – Exemplo de uma fila, 
fonte: wikibooks.org 
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A solução encontrada passou por utilizar ferramentas de trabalho pré-montadas que 

poderiam dar um aspecto moderno automaticamente, e que poderia maximizar a 

simplificação da utilização do ficheiro CSS como se pode confirmar na versão final 

apresentada, onde o CSS se remete quase exclusivamente à escolha das cores usadas. 

 

Porquê Bootstrap?  

 Como já afirmei neste relatório, um dos esforços 

entregues neste trabalho foi fazer com que a sua utilização 

fosse simplificada ao máximo, o Bootstrap é o conjunto de 

ferramentas para desenho de sitios web mais utilizado no 

mundo, com utilizadores como a NASA e a MSNBC. Sendo 

portanto do conhecimento de um número grande de pessoas 

a sua forma de utilização. 

  

 Na hipotesse do utilizador desejar utilizar este 

programa sem estar ligado à Internet, ao invés de utilizar o 

Bootstrap pode ele próprio escrever o ficheiro CSS ao seu estilo. 

 

5.5 Feedback intermédio do orientador 

Algumas semanas antes da entrega deste relatório, eu e a docente responsável pela 

orientação do projecto encontrámo-nos para falar sobre a situação actual deste. 

 

Foram apontadas pela mesma as seguintes situações em melhoria: 

 Justificar aprofundadamente as teorias psicológicas que fundamentam a 

implementação deste trabalho; 

 Rever toda a linguagem escrita (executar um corrector ortográfico automático); 

 Legendar os botões de interacçao do programa; 

 Não existência de uma página introdutória; 

 O cabeçalho estava presente em todas as páginas e ocupava uma grande área; 

 Não era possível consultar o histórico de respostas dadas; 

 Criar alertas de inactividade ou outros (não realizado); 

 Diferente organização deste relatório (colocação dos maiores conteúdos 

(exemplo, anexos) no final. 

  

Figura 32 - Source: 
http://getbootstrap.com. Image by 
Bootstrap 
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5.6 Ficheiro adaptável de marcação 

Na base deste projecto estão os ficheiros XML capazes de dar ao utilizador testes com 

conteúdos diferentes. 

Estes devem ser de interpretação simples que marcam 3 tipos fundamentais de 

informação: 

 Título e descrição principal a apresentar; 

 15 questões e informações fundamentais sobre estas; 

 4 feedbacks globais. 

 

Em detalhe as informações das questões são compostas por: 

o Título da pergunta; 

o Questão prolongada; 

o Pontuação da pergunta 

o Se a questão é pontuada por resposta positiva ou negativa; 

o Feedback positivo; 

o Feedback negativo. 

 

Os ficheiros que construi para testar o programa desenvolvido utilizaram sempre a 

marcação especificada pelo consorcio W3C’s para XML: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

 A etiqueta principal definida é “CATALOG”, que contem toda a informação do teste a 

ser utilizado. 

 As informações de cabeçalho estão guardadas na etiqueta <INTRODUCTION>. 

 As 15 questões estão guardadas na etiqueta <QUESTIONS>. 

 A ultima parte é a dos feedbacks globais e está marcada com a etiqueta 

<MAINFEEDBACK>. 

 

 A etiqueta dos feedbacks globais guarda 4 feedbacks que respondem aos 4 níveis de 

resposta do utilizador, variando com a pontuação deste nas respostas. 
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5.7 Testes 

Na espectativa de aceder aos objectivos deste trabalho realizei sumariamente testes a 

cinco tipos de objectivos específicos: 

 Testes de usabilidade 

 Testes em navegadores 

 Testes a ficheiros XML 

 Testes sem Internet 

 Testes a estilos 

 

 

Testes de usabilidade 

 Neste teste é possível perceber que quando utilizadas as duas imagens ou o botão 

que estão disponíveis para clique, todos eles respondem em concordância com o esperado: 
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Figura 33 – Testes às zonas clicáveis mostram-se funcionais 

Na figura anterior é possível observar na zona de respostas as reacções aos cliques 

do utilizador. As afirmações apresentadas por cima das imagens clicáveis são também 

acções previstas após o utilizador clicar no botão de inicio de programa. 

 

Testes em navegadores 

 Seguem amostras de utilização em diferentes navegadores: Em Google Chrome, em 

Microsoft EDGE e em Chrome para Android. A escolha destes três devem-se com o facto de 

serem actualmente os 3 navegadores mais utilizados no mundo. 
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Figura 34 – Teste em Google Chrome 

 

 
Figura 35 – Teste em Microsoft Edge 
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Figura 36 – Teste 1 em Chrome para Android 

 
Figura 37 - Teste 1 em Chrome para Android 
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As imagens em cima inscritas mostram que mesmo com as pequenas diferenças entre 

navegadores, todos eles funcionam objectivamente.  

 

Testes sem Internet 

 Quanto aos testes sem ligação à Internet, sendo esta uma tentativa inicial, não 

alcancei os objectivos a que me propus, a implementação actual do projecto obriga a uma 

ligação à Internet como se pode ver nas capturas de ecrã que se seguem: 

 

 
Figura 38 – Tentativa de utilização sem Internet 

 A ausência de Bootstrap é evidente, dado que os estilos característicos deste estão 

ausentes nesta captura. 

 Esta ausência estava por mim prevista, e era isso que se desejava, dar liberdade total 

ao utilizador, para que sem Bootstrap possa utilizar à sua vontade o ficheiro de estilos CSS. 

(Na imagem pode-se constatar isso pela cor alterada do botão que faz parte do ficheiro CSS 

utilizado. 
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Figura 39 – Utilização sem Internet e erros associados 

Enquanto os estilos em cascata funcionam como previsto, podemos observar o 

contrário no JavaScript. Acontece que o código utilizado para fazer leitura dos ficheiros XML, 

utiliza “XMLHttpRequest” como uma espécie de leitura assíncrona como o AJAX, e este 

precisa de protocolos diferentes de “file://”. Alternativas serão procuradas noutra versão 

posterior dado que este não se trata de um objectivo fundamental para a realização deste 

projecto. 

 

Testes a ficheiros XML 

 Foram por mim testados dois ficheiros, que surgem ambos em anexo a este 

documento. Um dos ficheiros contem um teste real, a poder ser executado e outro apenas 

demonstrativo de que é possível executar um outro ficheiro XML neste programa. 



Tiago Filipe Godinho Mota Projecto final 1300275 LI UAb 

38 

 As imagens seguintes são então disso demonstrativas: 

 
Figura 40 – Execução de XML com teste tipo 

 
Figura 41 – Execução de XML com teste demonstração 
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Testes a estilos (e responsividade) 

 Parte da prova da funcionalidade dos estilos está disposta no paragrafo de testes sem 

Internet. 

 Para a alteração de estilos podemos proceder à alteração da folha de estilos deste 

programa. 

 As imagens abaixo mostram duas alterações diferentes ao ficheiro de estilos em 

cascata. 

 
Figura 42 – Teste CSS com ficheiro diferente do utilizado 
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Figura 43 – Teste CSS com ficheiro diferente do utilizado (2) 
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6 Conclusão 

6.1 Alcance dos objectivos gerais 

 

Alcance de objectivos gerais 

 Pretendo provar que os objectivos gerais do projecto, após teste, existem e estão 

disponíveis. Estes são: 

o Programa em JavaScript com marcação HTML e CSS capaz de ler um ficheiro 

XML com perguntas e respostas para realização de testes por estudantes. 

 Os pontos pré-citados provam o funcionamento do programa 

JavaScript com diferentes cenários, que utiliza HTML e diferentes 

opções em CSS. 

 Lê eficazmente ficheiros XML pré-formatados como testado. 

o Desenvolver um algoritmo que percorra uma árvore de questões até encontrar 

uma heurística para o caso. 

 Não sei se encontrar uma heurística será o que descreve este 

programa, mas encontra um resultado determinado com base no 

algoritmo implementado. 

o Programa capaz de no final de cada teste sugerir actividades lectivas que 

ajudem o estudante a encontrar atitudes equilibradas do ponto de vista 

emocional e logico. 

 Existe um ficheiro XML para testes que contem isso mesmo.  

o Produzir informação gráfica com o resultado do estudante. 

 No fim é exibida uma barra de progresso e o seu respectivo valor. 

o Escrever testes que possam ser executados pelo programa, ou seja, preparar 

demonstrações. 

 Existem e estão funcionais.  

 
 

6.2 Experiencia da aprendizagem 

Esta foi uma experiencia que durou aproximadamente quatro meses, a concepção 
técnica e teórica desta experiencia fez parte do meu percurso académico na Universidade 
Aberta, uma vez que, os algoritmos de dados usados, e os paradigmas de programação foram 
abordados na Licenciatura em Informática. 

No entanto a utilização de Bootstrap, foi uma experiencia individual de aprendizagem 
da qual já tinha conhecimento básico do seu funcionamento. 
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Javascript, HTML e CSS foram abordados também nesta licenciatura. 
A ideia psicológica foi proposta com base da minha experiencia académica na 

Universidade de Lisboa, onde frequento actualmente a Faculdade de Psicologia. As 
concepções de alcance de empatia citadas no inicio deste relatório são ideias profundamente 
estudadas no ultimo século e, portanto, devidamente citadas nas referências. 

Encontrei, então, imensa informação sobre a utilização de determinados tipos de 
dados suportados por Javascript. Esses sim foram uma verdadeira experiencia de 
aprendizagem, porque embora tivera falado deles nas respectivas unidades curriculares, 
nunca as tivera experimentado num conceito real. 
 

6.3 Conclusão geral 

Pretendo, pessoalmente, com este trabalho, convencer professores, engenheiros, 

estudantes e outros da importância do estudo das competências sócio-emocionais, da 

práctica da comunicação empática e também do desenvolvimento das competências 

pedagógicas de qualquer pessoa. 

Com este trabalho não pretendo somente provar que estas questões são elas tão 

centrais como o conhecimento técnico especifico de um engenheiro ou professor e da sua 

respectiva experiencia profissional, pretendo também despertar para estas questões. 

Fica a meu ver então demonstrado que é possível utilizar ferramentas simples, como 

este trabalho, para despertar a atenção. 

Confesso que gostaria que esta fosse uma unidade curricular de mais créditos, para 

que me fosse possível dedicar mais tempo ao desenvolvimento deste. Sinto que deixo uma 

enorme lista de oportunidades de melhoria que gostaria de ver implementada num futuro 

próximo. 

Ironicamente sinto também que para qualquer utilizador do meu programa esta pode 

também ela ser uma oportunidade de aprendizagem: obriga qualquer professor/tutor a 

meditar sobre os temas sociais das suas áreas de domínio do conhecimento, uma questão 

que fica muitas vezes esquecida. 

Globalmente parece-me que os objectivos foram globalmente cumpridos. Obtive um 

software simples de usar tanto por administradores como por utilizadores; fácil de 

implementar; fácil de executar; fácil de utilizar. 

 

 

6.4 Oportunidades de melhoria 

 A lista de oportunidades de melhoria parece-me grande. Digamos que o tema é 

suficientemente explorável, o que é um ponto positivo. 
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 Nas aprendizagens, sejam elas prácticas, teóricas ou sociais dificilmente encontramos 

um limite que nos satisfaça, apetece sempre aprender mais algo. Desse ponto de vista é 

complicado dizer onde este projecto poderia terminar. Existem centenas de ferramentas 

pedagógicas diferentes que poderiam ser acrescentadas a este projecto.  

 

 Não foi algo que testei porque não faz parte dos objectivos do programa, mas a 

implementação de questões com elementos multimédia: vídeos, imagens ou sons. 

 

 Do ponto de vista da implementação, também o projecto pode ter mais a oferecer. 

Não apenas as questões frisadas no tópico reservado aos testes mas outras que passo a 

revelar: 

 

 A utilização de JQuery seria uma futura 

melhoria, tornaria o código mais limpo e simples. 

 Dar a hipótese ao administrador/utilizador 

de escolher outras fontes de dados que não o 

XML, seria útil por exemplo, a utilização de dados 

provenientes de MySQL, ou outro tipo de suporte 

de dados. 

 

 Uma outra ideia para simplificar este 

programa seria a introdução de uma página de 

instalação, que oferecesse ao administrador a 

oportunidade de navegar numa página web que 

o ajudasse e produzisse o ficheiro XML por ele. 

E o mesmo poderia ser feito em relação ao 

ficheiro CSS. 

 

 A própria forma como o software está programado não é a forma mais eficiente, o 

código pode ser embelezado numa versão futura.  

Figura 44 – Logotipo jQuery, fonte: 
https://jquery.com 

Figura 45 – Logotipo MySQL, fonte: 
https://www.mysql.com 
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8 Aceitação do orientador 

Recibo de aceitação: 

Entregue em anexo à parte deste relatório 
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9 Anexos 

 

9.1 Manual de utilização 

 

Manual de configuração e utilização 
 

Testes responsivos para o desenvolvimento de competências sócio emocionais 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Este é um programa de uso livre e gratuito, o seu uso e restantes implicações resultantes são da 

inteira responsabilidade do seu utilizador. 

 

 

 

PREFACIO 

 

Este programa foi criado com o propósito de ajudar alunos de diferentes temáticas relacionadas 

com profissões com elevado grau de uso de lógica e racionalidade. 

 

Serve o presente para criar questionários que podem ajudar alunos a autoavaliarem a sua atitude 

em relação a diferentes situações. 

 

 

 

CRIAR UM TESTE 

 

Pode criar, copiar ou alterar um ficheiro XML com o nome test.xml. 

Começar sempre com: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<CATALOG> 

 

De seguida, deve introduzir as informações de cabeçalho, onde diz A introduzir titulo, onde diz B 

introduzir descrição do problema: 

<INTRODUCTION> 

    <TITLE>A</TITLE> 

    <DESCRIPTION>B</DESCRIPTION> 

</INTRODUCTION> 

<QUESTIONS>  

 

Repetir 15 vezes o seguinte texto, um por pergunta, de onde A=Titulo da questão, B=Descrição da 

questão, C=valor da questão de 0 a 14, D=Resposta esperada pode ser POSITIVE ou NEGATIVE, 

E=Feedback positivo à resposta, e, F=Feedback negativo à resposta esperada:  

    <QUESTION> 

      <TITLE>A</TITLE> 

      <QST>B</QST> 

      <VALUE>C</VALUE> 

      <EMOTIONALITY>D</EMOTIONALITY> 

      <FEEDBACKPOS>E</FEEDBACKPOS> 

      <FEEDBACKNEG>F</FEEDBACKNEG> 

    </QUESTION> 

 

Terminar o ficheiro com os 4 feedbacks globais que vão da atitude pouco empática, nível 1 (FB1), 

à muito empática, nível 4 (FB4): 

  <MAINFEEDBACK> 

    <FEEDBACK1>FB1</FEEDBACK1> 

    <FEEDBACK2>FB2</FEEDBACK2> 

    <FEEDBACK3>FB3</FEEDBACK3> 

    <FEEDBACK4>FB4</FEEDBACK4> 

  </MAINFEEDBACK> 

</CATALOG> 

 

 

FORMATAR UM TESTE 
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O programa utiliza os estilos definidos em BOOTSTRAP, caso não exista ligação à internet ou caso 

se queira proceder a alterações de estilos, pode criar, alterar ou copiar um ficheiro com o nome 

style.css. 

 

#jumbotron : Divisão de grande dimensão com o conteúdo introdutório; 

#title : Titulo em cabeçalho tipo 1 

#intro : Descrição do problema em paragrafo 

 

.container : Divisão que contem o restante conteúdo que não o titulo e descrição inicial 

#questionblock : Divisão que contem titulo, pergunta e botões de resposta 

 

As restantes classes Bootstrap podem ter efeitos desejados quando alteradas. 

 
 

Os únicos dois ficheiros que não são da minha autoria são as imagens estão 

representados em baixo: 

 
Figura 46 – Botão de discordia 
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Figura 47 – Botão de concordia 

 

Estas duas imagens fazem parte da base de dados da Wikimedia, pertencentes 

portanto a um repositório livre. 

 

Nas páginas seguintes seguem-se os esboços de código a serem trabalhados na 

presente data deste relatório: 

 
index.html 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
         
        <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"><
/script> 
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
        <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.
css"> 
        <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"><
/script> 
        <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js
"></script> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
    </head> 
    <body> 
        <!-- Barra de navegação --> 
        <nav id="navbar" class="navbar navbar-default starthided"> 
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            <div class="container-fluid"> 
              <div class="navbar-header"> 
                <a id="menutitle" class="navbar-brand" href="#"></a> 
              </div> 
            </div> 
        </nav> 
 
         
        <!-- Junbotron introdutório --> 
        <div id="jumbotron" class="jumbotron text-center"> 
            <h1 id="title"></h1> 
            <p id="intro"></p> 
        </div> 
         
         
        <!-- Painel de boas vindas --> 
        <div id="startbox"> 
            <div class="panel panel-default"> 
                <div class="panel-heading"><h2>Instruções</h2></div> 
                <div class="panel-body">Este é um software de auto-
avaliação de competências socio-emocionais. 
                    <br>Serve para que possas reflectir sobre as 
situações com as quais podes ser confrontado, 
                    Precisas apenas de clicar no botão verde para 
concordar com as afirmações, ou vermelho para 
                    discordar. 
                    <br>Será entregue um feedback final! 
                    <button id="startbtn" type="button" class="btn btn-
block" onclick="start()">Começar!</button> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
 
        <!-- Contentor principal--> 
        <div id="container" class="container starthided"> 
             
            <!-- Zona de questões --> 
            <div id="questionblock" class="col-md-8"> 
                <h3 id="questiontitle"></h3> 
                <p id="questiondescription"></p> 
 
                <!-- Zona de botões --> 
                <div id="divbuttons"> 
                    <div style="float: right; text-align: center;"> 
                        <img id="yes" class="yesnobot" src="yes.png" 
alt="Sim" style="cursor: pointer; cursor:  
                             hand; display: block; margin: 0 auto;"> 
                        <h3 style="color:#2ca02c">CONCORDO</h3> 
                    </div> 
                    <div style="float: left; text-align: center;"> 
                        <img id="no" class="yesnobot" src="no.png" 
alt="Não" style="cursor: pointer; cursor:  
                             hand; display: block; margin: 0 auto;"> 
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                        <h3 style="color:#d40000">DISCORDO</h3> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
 
             
            <!-- Zona de feedback --> 
            <div id="fstfeedback" class="starthided col-md-8"> 
                <h2 id="pointing" class="starthided"></h2> 
                 
                <h4 id="mainfeedback1" class="starthided"></h4> 
                <h4 id="mainfeedback2" class="starthided"></h4> 
                <h4 id="mainfeedback3" class="starthided"></h4> 
                <h4 id="mainfeedback4" class="starthided"></h4> 
                 
                 
                <!-- Barra de progresso --> 
                <div class="progress"> 
                    <div id="finalbarleft" class="progress-bar progress-
bar-striped active" role="progressbar"  
                         aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100" style="width:50%; 
                         background-color:#2ca02c;"></div> 
                    <div id="finalbarright" class="progress-bar 
progress-bar-striped progress-bar-danger active"  
                         role="progressbar" aria-valuenow="50" aria-
valuemin="0" aria-valuemax="100"  
                         style="width:50%; background-
color:#d40000;"></div> 
                </div> 
                 
                 
                <p id="feedback" class="starthided"></p> 
            </div> 
             
             
            <!-- Zona de histórico --> 
            <div id="historic" class="col-md-4"> 
                <h2>Respostas: </h2> 
            </div> 
 
        </div> 
 
         
         
        <!-- Script Loader --> 
        <script src="softskills.js"></script> 
    </body> 
</html> 
 

 
 
style.css 
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 /*  
    Created on : 2017 
    Author     : Tiago Mota 1300275 UAB LI 
    PROJECTO FINAL 
*/ 
 
h1 { 
    color: #002c4e; 
} 
 
#intro { 
    color: #181f44; 
} 
 
.yesnobot { 
    height:20vh; 
} 
 
#jumbotron { 
    background-color: #63ceff; 
} 
 
#divbuttons { 
    text-align: center; 
} 
 
.starthided { 
    display: none; 
} 
 
.container-fluid { 
    background-color: #63ceff; 
} 
 
#startbtn { 
    background-color: #99f; 
} 
 
 

 
 
softskills.js 
 
// Autor: TIAGO MOTA 
// Aluno: 1300275 
// PROJECTO FINAL 2017 
// Licenciatura em Informática 
// Universidade Aberta 
 
 
 
// Variaveis globais 
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var points = 0; 
var questions = []; 
var tree = new Tree('questions'); 
var stack = new Stack(); 
 
var feedback = ""; 
var historic = "<h2>Respostas: </h2>"; 
 
 
 
//  BLOCO DE FUNCOES SOBRE A ESTRUTURA DE ARVORE 
 
/* 
 * Estrutura de objectos Node (Funciona nos objectos Tree) 
 * Guardam diferentes propriedades, o seu nó acima e os nós abaixo 
 */ 
function Node(data, question, title, emotionality, pos, neg) { 
    this.data = data; 
    this.question = question; 
    this.title = title; 
    this.emotionality = emotionality; 
    this.pos = pos; 
    this.neg = neg; 
     
    this.parent = null; 
    this.children = []; 
} 
  
  
/* 
 * Estrutura de objectos Tree 
 * Guarda o nó associado 
 */ 
function Tree(data) { 
    var node = new Node(data); 
    this._root = node; 
} 
 
 
/* 
 * Prototipo de procura recursiva na árvore 
 */ 
Tree.prototype.traverseDF = function(callback) { 
    (function recurse(currentNode) { 
        for (var i = 0, length = currentNode.children.length; i < 
length; i++) { 
            recurse(currentNode.children[i]); 
        } 
        callback(currentNode); 
    })(this._root);  
}; 
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//  FIM DE BLOCO DE FUNCOES SOBRE A ESTRUTURA DE ARVORE 
//  BLOCO DE FUNCOES SOBRE A ESTRUTURA DE PILHA 
  
/* 
 * Estrutura de objectos Stack (pilha) 
 * Guarda uma lista de dados e a sua dimensão 
 */ 
function Stack() { 
   this._size = 0; 
   this._storage = {}; 
} 
  
  
/* 
 * Prototipo que empurra dados para a pilha 
 * aumenta a dimensao da pilha e acrescenta o dado data 
 */ 
Stack.prototype.push = function(data) { 
    var size = ++this._size; 
    this._storage[size] = data; 
}; 
  
  
/* 
 * Prototipo que retira dados para a pilha 
 * reduz a dimensao da pilha e retira/devolve o dado 
 */ 
Stack.prototype.pop = function() { 
    var size = this._size, 
        deletedData; 
  
    if (size) { 
        deletedData = this._storage[size]; 
  
        delete this._storage[size]; 
        this._size--; 
  
        return deletedData; 
    } 
}; 
 
 
 
//  FIM DE BLOCO DE FUNCOES SOBRE A ESTRUTURA DE PILHA 
//  BLOCO DE FUNCOES SOBRE A ESTRUTURA DE FILA 
  
/* 
 * Estrutura de objectos Queue (Fila) 
 * Guarda uma lista de dados e a sua posicao inicial e final 
 */ 
function Queue() { 
   this._oldestIndex = 1; 
   this._newestIndex = 1; 
   this._storage = {}; 



Tiago Filipe Godinho Mota Projecto final 1300275 LI UAb 

55 

} 
  
  
/* 
 * Prototipo que devolve a dimensão da fila 
 */ 
Queue.prototype.size = function() { 
    return this._newestIndex - this._oldestIndex; 
}; 
  
  
/* 
 * Prototipo que coloca elemento no final da fila e actualiza a nova 
posição  
 * final 
 */ 
Queue.prototype.enqueue = function(data) { 
    this._storage[this._newestIndex] = data; 
    this._newestIndex++; 
}; 
 
 
/* 
 * Prototipo que retira primeiro elemento da fila e actualiza a nova 
posição  
 * inicial 
 */ 
Queue.prototype.dequeue = function() { 
    var oldestIndex = this._oldestIndex, 
        newestIndex = this._newestIndex, 
        deletedData; 
  
    if (oldestIndex !== newestIndex) { 
        deletedData = this._storage[oldestIndex]; 
        delete this._storage[oldestIndex]; 
        this._oldestIndex++; 
  
        return deletedData; 
    } 
}; 
 
 
/* 
 * Prototipo que procura em profundidade pela arvore 
 */ 
Tree.prototype.traverseBF = function(callback) { 
    var queue = new Queue(); 
  
    queue.enqueue(this._root); 
  
    currentTree = queue.dequeue(); 
  
    while(currentTree){ 
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        for (var i = 0, length = currentTree.children.length; i < 
length; i++) { 
            queue.enqueue(currentTree.children[i]); 
        } 
  
        callback(currentTree); 
        currentTree = queue.dequeue(); 
    } 
}; 
 
 
/* 
 * Prototipo que efectua um tipo de procura em arvore 
 */ 
Tree.prototype.contains = function(callback, traversal) { 
    traversal.call(this, callback); 
}; 
 
 
/* 
 * Prototipo que adiciona novo nó à arvore 
 */ 
Tree.prototype.add = function(data, toData, traversal, question, title, 
emotionality, pos, neg) {  
    var child = new Node(data, question, title, emotionality, pos, neg), 
        parent = null, 
        callback = function(node) { 
            if (node.data === toData) { 
                parent = node; 
            } 
        }; 
  
    this.contains(callback, traversal); 
  
    if (parent) { 
        parent.children.push(child); 
        child.parent = parent; 
    } else { 
        throw new Error('Não existe uma folha-pai com esses dados.'); 
    } 
}; 
 
 
/* 
 * Prototipo que remove nó da árvore 
 */ 
Tree.prototype.remove = function(data, fromData, traversal) { 
    var tree = this, 
        parent = null, 
        childToRemove = null, 
        index; 
  
    var callback = function(node) { 
        if (node.data === fromData) { 
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            parent = node; 
        } 
    }; 
  
    this.contains(callback, traversal); 
  
    if (parent) { 
        index = findIndex(parent.children, data); 
  
        if (index === undefined) { 
            throw new Error('Não existe nó.'); 
        } else { 
            childToRemove = parent.children.splice(index, 1); 
        } 
    } else { 
        throw new Error('Não existe nó-pai.'); 
    } 
  
    return childToRemove; 
}; 
 
 
/* 
 * Procura num array a posição de um elemento. 
 */ 
function findIndex(arr, data) { 
    var index; 
  
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) { 
        if (arr[i].data === data) { 
            index = i; 
        } 
    } 
  
    return index; 
} 
 
 
 
//  FIM DE BLOCO DE FUNCOES SOBRE A ESTRUTURA DE FILA 
//  BLOCO DE FUNCOES DE CARREGAMENTO DE DADOS 
  
/* 
 * Assim que o HTML seja carregado é feita a leitura de um ficheiro xml 
de nome: 
 * test.xml 
 */ 
window.onload = function loadDoc() { 
  var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
  xhttp.onreadystatechange = function() { 
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
      readprintxml(this); 
    } 
  }; 
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  xhttp.open("GET", "test.xml", true); 
  xhttp.send(); 
} 
 
 
/* 
 * Leitura do ficheiro XML 
 */ 
function readprintxml(xml) { 
    var xmlDoc = xml.responseXML; 
     
    var temp_questions = []; 
     
     
    var x = xmlDoc.getElementsByTagName("INTRODUCTION"); 
    document.getElementById("title").innerHTML =  
        x[0].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue; 
    document.getElementById("menutitle").innerHTML =  
        x[0].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue; 
    document.getElementById("intro").innerHTML =  
        
x[0].getElementsByTagName("DESCRIPTION")[0].childNodes[0].nodeValue; 
 
    x = xmlDoc.getElementsByTagName("MAINFEEDBACK"); 
    document.getElementById("mainfeedback1").innerHTML =  
        
x[0].getElementsByTagName("FEEDBACK1")[0].childNodes[0].nodeValue; 
    document.getElementById("mainfeedback2").innerHTML =  
        
x[0].getElementsByTagName("FEEDBACK2")[0].childNodes[0].nodeValue; 
    document.getElementById("mainfeedback3").innerHTML =  
        
x[0].getElementsByTagName("FEEDBACK3")[0].childNodes[0].nodeValue; 
    document.getElementById("mainfeedback4").innerHTML = 
        
x[0].getElementsByTagName("FEEDBACK4")[0].childNodes[0].nodeValue; 
     
    var y = xmlDoc.getElementsByTagName("QUESTIONS"); 
    var x = y[0].getElementsByTagName("QUESTION"); 
     
    for (i = 0; i <x.length; i++) { 
 
        info = 
x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue; 
        qst = 
x[i].getElementsByTagName("QST")[0].childNodes[0].nodeValue; 
        value = 
x[i].getElementsByTagName("VALUE")[0].childNodes[0].nodeValue; 
        emo = 
x[i].getElementsByTagName("EMOTIONALITY")[0].childNodes[0].nodeValue; 
        pos = 
x[i].getElementsByTagName("FEEDBACKPOS")[0].childNodes[0].nodeValue; 
        neg = 
x[i].getElementsByTagName("FEEDBACKNEG")[0].childNodes[0].nodeValue; 
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        temp_questions[i] = {question: info, description: qst, value: 
value, emotionality: emo, 
        pos: pos, neg: neg}; 
        questions[i] = info; 
    } 
     
     
    temp_questions.sort(function(a, b) { 
        return ((a.value < b.value) ? -1 : ((a.value == b.value) ? 0 : 
1)); 
    }); 
     
     
    console.log(temp_questions); 
 
 
    tree.add(7, 'questions', tree.traverseBF, 
temp_questions[7].question, temp_questions[7].description,  
    temp_questions[7].emotionality, temp_questions[7].pos, 
temp_questions[7].neg); 
    tree.add(3, 7, tree.traverseBF, temp_questions[3].question, 
temp_questions[3].description,  
    temp_questions[3].emotionality, temp_questions[3].pos, 
temp_questions[3].neg); 
    tree.add(11, 7, tree.traverseBF, temp_questions[11].question, 
temp_questions[11].description,  
    temp_questions[11].emotionality, temp_questions[11].pos, 
temp_questions[11].neg); 
    tree.add(1, 3, tree.traverseBF, temp_questions[1].question, 
temp_questions[1].description,  
    temp_questions[1].emotionality, temp_questions[1].pos, 
temp_questions[1].neg); 
    tree.add(5, 3, tree.traverseBF, temp_questions[5].question, 
temp_questions[5].description,  
    temp_questions[5].emotionality, temp_questions[5].pos, 
temp_questions[5].neg); 
    tree.add(9, 11,  tree.traverseBF, temp_questions[9].question, 
temp_questions[9].description,  
    temp_questions[9].emotionality, temp_questions[9].pos, 
temp_questions[9].neg); 
    tree.add(13, 11, tree.traverseBF, temp_questions[13].question, 
temp_questions[13].description,  
    temp_questions[13].emotionality, temp_questions[13].pos, 
temp_questions[13].neg); 
    tree.add(0, 1, tree.traverseBF, temp_questions[0].question, 
temp_questions[0].description,  
    temp_questions[0].emotionality, temp_questions[0].pos, 
temp_questions[0].neg); 
    tree.add(2, 1, tree.traverseBF, temp_questions[2].question, 
temp_questions[2].description,  
    temp_questions[2].emotionality, temp_questions[2].pos, 
temp_questions[2].neg); 
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    tree.add(4, 5, tree.traverseBF, temp_questions[4].question, 
temp_questions[4].description,  
    temp_questions[4].emotionality, temp_questions[4].pos, 
temp_questions[4].neg); 
    tree.add(6, 5, tree.traverseBF, temp_questions[6].question, 
temp_questions[6].description,  
    temp_questions[6].emotionality, temp_questions[6].pos, 
temp_questions[6].neg); 
    tree.add(8, 9, tree.traverseBF, temp_questions[8].question, 
temp_questions[8].description,  
    temp_questions[8].emotionality, temp_questions[8].pos, 
temp_questions[8].neg); 
    tree.add(10, 9, tree.traverseBF, temp_questions[10].question, 
temp_questions[10].description,  
    temp_questions[10].emotionality, temp_questions[10].pos, 
temp_questions[10].neg); 
    tree.add(12, 13, tree.traverseBF, temp_questions[12].question, 
temp_questions[12].description,  
    temp_questions[12].emotionality, temp_questions[12].pos, 
temp_questions[12].neg); 
    tree.add(14, 13, tree.traverseBF, temp_questions[14].question, 
temp_questions[14].description,  
    temp_questions[14].emotionality, temp_questions[14].pos, 
temp_questions[14].neg); 
 
    console.log(tree); 
     
     
    ChangeQuestionHTML(tree._root.children[0].question, 
tree._root.children[0].title); 
    stack.push(tree._root.children[0]); 
} 
 
 
 
//  FIM DE BLOCO DE FUNCOES DE CARREGAMENTO DE DADOS 
//  BLOCO DE FUNCOES DE ACÇÃO AO CLIQUE 
  
/* 
 * Função no caso de clique em botão POSITIVO 
 */ 
yes.onclick = function() { 
    no = stack.pop(); 
     
    try { 
        if (no.emotionality == "POSITIVE") { points += no.data +1; } 
        feedback += no.pos + "<br>"; 
         
        stack.push(no); 
        stack.push(no.children[1]); 
        ChangeQuestionHTML(no.children[1].question, 
no.children[1].title); 
         
    } catch (err) { 
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        terminate(no.data); 
    } 
 
    historic+="<div class='well well-lg'><img src='yes.png' 
style='width:4vw'><br>"+ no.question +"</div>"; 
    document.getElementById("historic").innerHTML = historic; 
} 
 
 
/* 
 * Função no caso de clique em botão NEGATIVO 
 */ 
no.onclick = function() { 
    no = stack.pop(); 
     
    try { 
        if (no.emotionality == "NEGATIVE") { points += no.data +1; } 
        feedback += "<br>" + no.neg; 
         
        stack.push(no); 
        stack.push(no.children[0]); 
        ChangeQuestionHTML(no.children[0].question, 
no.children[0].title); 
         
    } catch (err) { 
        terminate(no.data); 
    } 
 
    historic+="<div class='well well-lg'><img src='no.png' 
style='width:4vw'><br>"+ no.question +"</div>"; 
    document.getElementById("historic").innerHTML = historic; 
} 
 
 
/* 
 * Função que coloca disponivel a nova questão 
 */ 
function ChangeQuestionHTML(title, question) { 
    document.getElementById("questiontitle").innerHTML = title; 
    document.getElementById("questiondescription").innerHTML = question; 
} 
 
 
/* 
 * Função que coloca disponivel a janela final de resultados 
 */ 
function terminate(value) { 
    console.log("TERMINATE() " + value); 
     
    console.log("POINTS " + points); 
     
    document.getElementById("fstfeedback").style.display = "inline"; 
     
    if (points<12) { 
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        document.getElementById("mainfeedback1").style.display = 
"inline"; 
    } else if (points<24) { 
        document.getElementById("mainfeedback2").style.display = 
"inline"; 
    } else if (points<36) { 
        document.getElementById("mainfeedback3").style.display = 
"inline"; 
    } else { 
        document.getElementById("mainfeedback4").style.display = 
"inline"; 
    } 
     
    document.getElementById("feedback").style.display = "inline"; 
    document.getElementById("feedback").innerHTML = feedback; 
     
     
    percent = Math.round(points/49*100); 
    leftover = 100-percent; 
     
    document.getElementById("pointing").style.display = "inline"; 
    document.getElementById("pointing").innerHTML = percent + "% <br>"; 
     
    document.getElementById("questionblock").style.display = "none"; 
     
    console.log("PERCENT " + percent); 
    document.getElementById("finalbarleft").setAttribute("aria-
valuenow", percent); 
    document.getElementById("finalbarleft").style.width = percent + "%"; 
     
    console.log("LEFTOVER " + leftover); 
     
    document.getElementById("finalbarright").setAttribute("aria-
valuenow", leftover); 
    document.getElementById("finalbarright").style.width = leftover + 
"%"; 
} 
 
 
/* 
 * Função que acção ao clique no botão COMEÇAR 
 */ 
function start(){ 
    document.getElementById("startbox").style.display = "none"; 
    document.getElementById("jumbotron").style.display = "none"; 
    document.getElementById("navbar").style.display = "block"; 
    document.getElementById("container").style.display = "block"; 
} 
 

*Parte deste código não é da minha autoria, dado que ainda me encontro em estudo para 
uma solução de implementação. 
 
 



Tiago Filipe Godinho Mota Projecto final 1300275 LI UAb 

63 

Test.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- 
  TIAGO MOTA 130075 
  TESTE PILOTO 
  PROJECTO FINAL 2017 
  LICENCIATURA EM INFORMATICA 
  UNIVERSIDADE ABERTA 
  --> 
<CATALOG> 
  <INTRODUCTION> 
    <TITLE>A computação gráfica na vida de programador...</TITLE> 
    <DESCRIPTION>Foste recentemente contratado para apoiar uma Câmara 
Municipal a desenvolver um programa de computador capaz de organizar a 
agenda de trabalho dos teus colegas da autarquia. Mas as coisas parecem 
não correr tão bem como imaginaste.</DESCRIPTION> 
  </INTRODUCTION> 
  <QUESTIONS> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Informáticos trabalham com o bem mais valioso do mundo, a 
INFORMAÇÃO!</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Ser engenheiro informático dá-me o direito de poder 
ler e ver ficheiros nos computadores de 
 clientes ou colegas. <br> 
Trabalho com informação importante, têm obrigatóriamente que confiar em 
mim. <br> 
Não estou preocupado que possa encontrar informação comprometedora ou 
incriminatória.]]></QST> 
      <VALUE>00</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[O direito à privacidade é um direito humano, 
embora possas achar que se encontrar algo 
inapropriado sabe como reagir, o mais provável é que essa informação te 
encontre de supresa. <br> 
Em Portugal existem molduras penais para violações de privacidade, 
informa-te.<br> 
Se encontrares conteudos ilegais num computador, deves ou não 
denunciar?]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Respeitar o direito à privacidade é 
importantissimo.<br> 
Ainda assim deves-te informar sobre o que fazer no caso de ver conteudo 
que precise de ser denunciado às  
autoridades!]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Franqueza acima de tudo! A verdade vale sempre a pena! Pode 
despertar as pessoas!</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Não quero saber se determinada pessoa se sente 
intelectualmente atacada. 
Se alguem não percebe tanto de informática quanto eu, não tenho problema 
em manter um discurso com  
imensos acrónimos ou nomes técnicos em outras linguas. <br> 
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No fundo é mais importante passar a ideia que a pessoa pode confiar em 
nós porque somos mais sábios 
 que elas, do que tentar ensinar-lhes algo. <br> 
Quanto mais as pessoas sábem, mais inventam e possivelmente mais 
material estragam.]]></QST> 
      <VALUE>01</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Pondera frequentar uma formação em Gestão de 
conflitos, elas não servem 
apenas para pessoas conflituosas.<br> 
Saber comunicar não é só falar, é tambem saber-se ser ouvido.<br> 
Quanto mais eficaz for a mensagem, menos teremos que a repetir para que 
nos percebam.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Ainda bem que entendes a importância de uma 
boa relação de trabalho.<br> 
Saber comunicar não é só falar, é tambem saber-se ser ouvido.<br> 
Quanto mais eficaz for a mensagem, menos teremos que a repetir para que 
nos percebam.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Sou optimo a detectar evidências!</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Faço assumpções sobre as pessoas, é evidente que 
alguem com mais de 50 anos não 
 sabe trabalhar tão bem com um computador quanto uma de 20. <br> 
Para mim escolher entre dois colegas de idades diferentes tornaria-se 
facil porque sou bom a detectar 
 estes pormenores.]]></QST> 
      <VALUE>02</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Preconceito normalmente não é uma coisa 
boa.<br> 
É importante conheceres a pessoa antes de a avaliar.<br> 
Imagina algumas das situações da tua vida em que não te deram crédito 
apenas pela tua idade, tipo de  
vestuário ou cor de pele.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Preconceito normalmente não é uma coisa 
boa.<br> 
É importante conhecer a pessoa antes de a avaliar.<br> 
Felizmente tens noção disso, mostra a todos os teus colegas que és capaz 
de não-julgar um  
conhecido.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Sou programador, não professor!</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Não costumo mostrar aos colegas ou clientes onde se 
podem informar mais sobre as 
 suas dificuldades. Sou pago para programar, não para ensinar.]]></QST> 
      <VALUE>03</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Atitude negativa gera atitude negativa, e a 
ignorância tem um preço muito 
 elevado, investir é diferente de perder tempo.<br> 
O tempo que dedicares a explicar a um colega algo que ele não aprendeu 
ainda irá compensar no  
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futuro.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Atitude negativa gera atitude negativa, e a 
ignorância tem um preço muito 
 elevado, investir é diferente de perder tempo.<br> 
Como entendes que ensinar é importante, tenta que o teu trabalho tenha 
sempre um manual de apoio  
para ajudar os que possam precisar dele.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>As pessoas precisam evoluir com os novos 
desafios...</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Quando as pessoas não se adaptam aos novos ambientes 
gráficos, significa que elas 
 precisam de mais formação. <br> 
As pessoas às vezes parecem não perceber que se determinado botão está 
naquele novo lugar por algum  
motivo foi. <br> 
É perferivel adaptar as pessoas ao sistema que o sistema às 
pessoas.]]></QST> 
      <VALUE>04</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Um informático deve procurar automatizar as 
tarefas dos seus clientes 
utilizando um computador. <br> 
Em ultima instância é preciso entender que um informático procura servir 
uma necessidade, isto é, 
o contrário de criar novas necessidades.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Um informático deve procurar automatizar as 
tarefas dos seus clientes 
utilizando um computador. <br> 
Em ultima instância é preciso entender que um informático procura servir 
uma necessidade, isto é, 
o contrário de criar novas necessidades.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Se queremos algo rápido e bem feito temos de fazer 
nós.</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Chega a um ponto numa conversa de apoio informático, 
onde se a pessoa não percebe 
 as coisas que lhes perguntamos, é mais facil ir ter com a pessoa e 
resolver o problema por ela. <br> 
Podia dedicar alguns minutos com a pessoa a ensina-la algumas coisas mas 
é mais facil para todos se  
for eu a resolver o problema prontamente.]]></QST> 
      <VALUE>05</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Resolver os problemas dos outros cria 
dependência, não dar o peixe, mas  
ensinar a pescar!<br> 
Criar dependência do nosso trabalho ajuda a valorizar a nossa presença 
num determinado projecto.<br> 
Essa dependência pode não passar de uma ilusão, uma vez que não estamos 
a ser mais produtivos,  
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estamos apenas a ser chamados mais vezes para resolver 
problemas.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Resolver os problemas dos outros cria 
dependência, não dar o peixe, mas  
ensinar a pescar!<br> 
Criar dependência do nosso trabalho ajuda a valorizar a nossa presença 
num determinado projecto.<br> 
Essa dependência pode não passar de uma ilusão, uma vez que não estamos 
a ser mais produtivos,  
estamos apenas a ser chamados mais vezes para resolver 
problemas.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Qualquer equipa agradece ter um cromo que tudo 
sabe!</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Pode parecer arrogante, mas se for mostrando aos 
meus colegas que sei mais do que 
 eles, talvez eles me coloquem num papel de superioridade, e acabem por 
perceber que eu os posso  
ajudar com o meu conhecimento. <br> 
Às vezes demonstrarmo-nos demasiado humildes pode-nos passar uma imagem 
de que não sabemos muito.<br> 
Mostrar este conhecimento pode ajudar toda a gente.]]></QST> 
      <VALUE>06</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>NEGATIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Não é necessário mostrarmos que sabemos mais 
que os outros. <br> 
O papel de um informático numa empresa passa por resolver os problemas 
encontrados. A melhor forma 
de mostrarmos a nossa utilidade enquanto técnicos é resolver esses 
problemas!]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Ninguém sabe tudo sobre tudo. Imagina que a 
proxima vez que precisares de 
ajuda do contabilista ele formule uma frase com dezenas de acrónimos 
diferentes. Sentes-te ajudado?<br> 
Diminuir a linguagem técnica e aumentá-la com a evolução do outro é uma 
arte!]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>O bom professor pode não ser aquele que mais sabe.</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Sei que embora possa ter uma licenciatura, mestrado 
ou doutoramento na minha área, 
 isso não me dá competências para ensinar os outros.<br> 
Assim que tiver possibilidade penso realizar uma formação em pedagogia 
ou para formadores  
profissionais.]]></QST> 
      <VALUE>07</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Ensinar é uma arte, é uma aptidão a ser 
trabalhada.<br> 
Pondera a realização de uma Formação Pedagógica para aprender a 
ensinar!]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Ensinar é uma arte, é uma aptidão a ser 
trabalhada.<br> 
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Pondera a realização de uma Formação Pedagógica para aprender a 
ensinar!<br> 
Quando se ensina nós não somos o foco da aprendizagem, quem aprende é o 
foco! Uma coisa é saber fazer, 
outra é saber ensinar!]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>É importante conhecer o trabalho dos outros para formar uma 
verdadeira equipa</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Compreendo que poderá ser mais rentável para todos 
os envolvidos na empresa que se  
sintam à vontade para colocarem todas as questões relacionadas com o meu 
trabalho. <br> 
Quanto melhor conhecerem o meu trabalho mais facilmente me pedem ajuda 
antes de acontecerem falhas que 
 seriam evitadas.]]></QST> 
      <VALUE>08</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Ninguem gosta de passar metade do seu dia de 
trabalho a corrigir os erros 
dos outros. <br> 
Adaptar os nossos programas informáticos às necessidades dos outros é 
fundamental. Formar e informar  
pode evitar futuros erros, comunicação é a chave!]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Não é o papel do informático decidir como os 
outros devem trabalhar.<br> 
Quando damos a conhecer o nosso trabalho e nos informamos sobre o dos 
outros, geramos empatia com os 
 nossos colegas. empatia gera simpatia e por sua vez tornamos o nosso 
trabalho mais fácil e  
respeitável.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Sou engenheiro, porque tenho que me preocupar com a forma 
como os outros se sentem?</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Conheço estratégias de comunicação que me permitem, 
sem magoar emocionalmente a  
pessoa, faze-la aceitar a minha ajuda. <br> 
Perguntar se a pessoa precisa de ajuda antes dela se mostrar 
desesperada, encorajar a pessoa reforçando 
 as coisas que ela já atingiu com o seu esforço, são alguns 
exemplos.]]></QST> 
      <VALUE>09</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Saber comunicar é uma arte que todos julgam 
ter mas poucos dominam.<br> 
E que tal ponderares uma formação em tecnicas de expressão e 
comunicação?]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Saber comunicar é uma arte que todos julgam 
ter mas poucos dominam.<br> 
Existem formações em tecnicas de expressão e comunicação que te podem 
ajudar em qualquer  
situação. <br> 
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Ninguem gosta de ser considerado ignorante, comunicar de forma a não 
ofender pode ser muito  
dificil.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>O meu trabalho serve para automatizar as tarefas dos 
outros</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Esforço-me para perceber as dificuldades dos outros, 
é algo que faço  
frequentemente. <br> 
Compreendo que utilizar um computador para algumas pessoas pode ser tão 
dificil para elas como  
aprender uma nova lingua para mim.<br> 
Compreendo que não é em 2 semanas que se aprende russo ou 
mandarim.]]></QST> 
      <VALUE>10</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Aprender é um processo lento.<br> 
É importante termos paciência com os outros. Inevitávelmente teremos de 
aprender coisas que 
tambem nos demorará a compreender.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Não deve ser a pessoa a utilizar a linguagem 
de uma máquina, 
deve ser a maquina a estar preparada para falar a lingua da pessoa. <br> 
Procura na Internet formações de Iniciação à Informática, e vê o tempo 
necessário para  
aprender tarefas que parecem simples.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Tanto trabalho para mim só porque uma pessoa tem 
dificuldades?</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Na publicação de videos e animações, lembro-me de 
evitar piscar cores fortes 
 consecutivamente, e os meus videos estão sempre legendados.<br> 
Todas as palavras que uso são de compreensão simples e adquada ao 
público-alvo.<br> 
Entendo a importância de não utilizar letras muito pequenas, a visão é 
um sentido que tende a 
degradar-se rápidamente com o avançar da idade adulta.]]></QST> 
      <VALUE>11</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Mesmo que na equipa não exista alguem com 
estas necessidades, um dia 
proximo pode aparecer esse alguem, e nesse dia tudo tem de estar 
preparado.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Sabes se amanha a tua visão, a sua 
sensiblidade ao toque, a tua  
mobilidade ou a tua audição se encontram em bom estado como hoje?<br> 
Pensar nas necessidades especiais é tambem pensarmos no nosso futuro. 
<br> 
Mesmo que na equipa não exista alguem com estas necessidades, um dia 
pode aparecer, e nesse dia 
tudo tem de estar preparado.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
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    <QUESTION> 
      <TITLE>Tanto trabalho para mim só porque uma pessoa tem 
dificuldades?</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Tenho sempre em atenção as dificuldades de cada um 
dos utilizadores do meu  
software, preocupo-me perceber se há pessoas invisuais, pessoas com 
problemas de mobilidade ou  
pessoas com dificuldades na distinção de algumas cores. <br> 
E mesmo que não existam estas pessoas, eu preparo tudo para a 
enventualidade de mais tarde ser 
 necessário. <br> 
Eu tambem não gostaria que me forçassem a utilizar algo que não consigo 
fazer uso, ou pior, que 
 me excluissem por não ser apto para a tarefa.]]></QST> 
      <VALUE>12</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Já pensas-te tira um dos teus dias de folga 
para visitar uma  
associação de apoio a pessoas com mobilidade reduzida, ou de apoio a 
algum tipo de dificuldade psicológica,  
garantdamente será uma experiência única.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[As doenças e as dificuldades são uma 
realidade que podemos esperar  
viver a qualquer momento, tira um dos teus dias de folga para visitar 
uma associação de apoio 
a pessoas com mobilidade reduzida, ou de apoio a algum tipo de 
dificuldade psicológica,  
garantdamente será uma experiência única.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>Tanto trabalho para mim só porque uma pessoa tem 
dificuldades?</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Entre adaptar toda uma plataforma para as diferentes 
necessidades especiais  
dos utilizadores, ou criar ferramentas que ajudam pessoas com 
necessidades sem alterar o formato  
inicial, perfiro adaptar toda a plataforma. <br> 
Sei que terei mais trabalho, e que as pessoas que não têm necessidades 
especais não precisam desse 
 esforço. <br> 
Mas a verdade é que não se sabe se no dia de amanha qualquer um de nós 
não precisará da plataforma 
 em braile ou com cores de fácil compreensão.]]></QST> 
      <VALUE>13</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Podes criar grupos de colegas voluntários 
que te digam o feedback do teu 
 trabalho. Eles vão-te agradecer por os considerares 
uteis.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Há pequenos promenores que fazem a 
diferença, procura-te informar sobre 
as diferentes dificuldades de visão que existem, duas cores podem ser 
confundíveis por muita gente,  
ou a letra pode ser muito pequena. <br> 
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Pergunta sempre a outras pessoas qual o aspecto final do teu trabalho 
para elas.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
    <QUESTION> 
      <TITLE>São os outros que precisam de aprender como a informática 
funciona.</TITLE> 
      <QST><![CDATA[Sou humilde, entendo perfeitamente que não posso 
tirar conclusões  
precipitadas. <br> 
É a Manuela dos Recursos Humanos que vai utilizar este software que 
estou a desenvolver. E se ela  
me diz que algo no meu trabalho não faz sentido, eu paro para analizar o 
feedback dado. <br> 
Enquanto programador, posso saber mais de programação que ela, mas na 
interacção com o programa ela 
 pode ter algo a ensinar-me.]]></QST> 
      <VALUE>14</VALUE> 
      <EMOTIONALITY>POSITIVE</EMOTIONALITY> 
      <FEEDBACKPOS><![CDATA[Assim que tiveres decidido quem são os teus 
clientes, podes procurar  
especializar-te em áreas que são disconectas da informática. Isto 
ajudar-te-à na resolução de  
problemas técnicos.]]></FEEDBACKPOS> 
      <FEEDBACKNEG><![CDATA[Há enormes diferenças entre saber programar 
ou saber resolver  
problemas.<br> 
O informático tem sempre algo a aprender com os outros, tão rápido 
podemos desenvolver um programa 
para gestão de um armazem, como um programa para gestão de um orçamento, 
temos de aprender com os  
outros.]]></FEEDBACKNEG> 
    </QUESTION> 
  </QUESTIONS> 
  <MAINFEEDBACK> 
    <FEEDBACK1><![CDATA[Pareces ser uma pessoa extremamente racional e 
pouco emocional. <br> 
Procura entender a importância da empatia em todas as relações de 
trabalho.]]></FEEDBACK1> 
    <FEEDBACK2><![CDATA[Pareces ser uma pessoa algo racional e pouco 
emocional. <br> 
Procura entender a importância da empatia em todas as relações de 
trabalho.]]></FEEDBACK2> 
    <FEEDBACK3><![CDATA[Pareces ser uma pessoa algo emocional. <br> 
Estás no bom caminho! Informa-te sobre oportunidades que te podem levar 
longe!]]></FEEDBACK3> 
    <FEEDBACK4><![CDATA[Pareces ser uma pessoa muito emocional. <br> 
Estás no bom caminho! Só falta passares das palavras aos 
actos!]]></FEEDBACK4> 
  </MAINFEEDBACK> 
</CATALOG> 

 
 


