
eFolioA
% Item Descrição Grupo ID CritérioCotação Descrição Critério

C1.1 5,0% Func. 1 -- Cabeçalho
C1.2 5,0% Func. 2 -- Rodapé
C1.3 5,0% Func. 3 -- Cabeçalho especifica a cada página (título em cada página)
C1.4 7,5% Func. 4 -- Página principal apresenta informação genérica do site (localização, contactos)
C1.5 7,5% Func. 5 -- Páginal principal é a página inicial (index.html) e navegações apontam para esta página
C1.6 5,0% Func. 6 -- Página principal apresenta produtos em promoção
C1.7 7,5% Func. 7 -- Página inscrição permite que utilizador se registe (formulário)
C1.8 7,5% Func. 8 -- Página inscrição o formulário está completo (nome, email, password, morada, cod. Postal, contacto)
C1.9 5,0% Func. 9 e 10  -- Página Login permite que um utilizador se autentique no site de compras (formulário com email  e password)
C1.10 5,0% Func. 11 -- Página Login implementa opção de recuperar palavra passe
C1.11 5,0% Func. 12 -- Página Produtos permite visualizar os produtos
C1.12 7,5% Func. 13 -- Página Produtos são incluidos dados completos dos produtos (descrição, nome, categoria, preço)
C1.13 7,5% Func. 14 -- Página Produtos o conteúdo é organizado em tabelas ou divs 
C1.14 7,5% Func. 15 -- Página Carrinho apresenta produtos escolhidos (com ou sem checkbox para seleção final)
C1.15 7,5% Func. 16 -- Página Carrinho tem formulário com botão para iniciar processo de checkout
C1.16 5,0% Func. 16 -- Páginas de checkout
C2.1 70,0% Organiza bem os estilos evitando repetições de código CSS
C2.2 20,0% Apresenta bons exemplos de produtos, de conteúdo
C2.3 10,0% Implementa bons padrões de cores e grafismos user-friendly
C3.1 50,0% Funciona em modo browser (navegação)
C3.2 50,0% Funciona em modo servidor (navegação)
C4.1 80,0% Justifica as opções tomadas (organização estrutura site, ideia de loja, estilos, como evitou duplicação do mesmo código) 
C4.2 20,0% Linguagem cuidade e fácil de entender
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