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Objetivo do Projeto

Criação ebook multimedia

Dinâmico
Conteúdos apelativos
Responsive Layout
Leitura Offline

Documento para 
“Memória Futura” 

InforAbERTA



InforAbERTA

Jornadas Académicas
Público alvo:

Comunidade UAb (alunos, 
docentes, entre outros)

Temáticas:
Informática
Média-Arte Digital

8 Edições

Lema desde a 1ª edição
“A tecnologia digital ao serviço do ensino da informática em regime de e-learning”

O que é a InforAbERTA?



O que é um ebook?

“um ebook é uma versão eletrónica de
um livro impresso que pode ser lido num
computador ou em um dispositivo
portátil desenvolvido especificamente
para esse efeito”.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/e-book

ebook
Definição



ebook
Morgan (1999) define um ebook como sendo a combinação de hardware/software especialmente
desenvolvida para leitura, em oposição aos e-textos escritos em linguagem de marcação de
hipertexto (HTML) e para visualização em computadores.

Balas (2000) também alerta para não se confundir e-textos com ebooks e que estes devem ser lidos
em leitores de ebooks ou software próprio para esse efeito.

Hawkins (2000) expande esta definição ao incluir qualquer livro disponível em formato
eletrónico em que:

exista um download dedicado do ebook;
exista um dispositivo leitor dedicado;
seja acessível via web;
possa ser impresso a pedido (print-on-demand).

Definições académicas



ebook
Definições académicas



ebooks
Motivos para o crescimento dos ebooks

Crescimento de e-readers EUAebooks vs livros



ebooks
Motivos para o crescimento dos ebooks

Facilidade de Aquisição e Atualização de Conteúdos
Facilidade de Arrumação, Transporte e 
Portabilidade
Facilidade de Navegação e Pesquisa Avançada
Facilidade Utilização e Evolução Tecnológica
Poupança de Recursos Naturais



ebooks
Datas e Marcas na História dos ebooks

Vannevar Bush e o Memex
Alan Kay e a Biblioteca Portátil
Michael Hart e o Projeto Gutenberg
Digital Millenium Copyright Act (DMCA)



ebooks
Ferramentas de Autoria

iBooks Author (Apple)

Pages (Apple)

Books Creator (Red Jumper Ltd)

Word (Microsoft)
& Calibre 



ebooks
iBooks Author

“..foi lançada para tornar a criação de ebooks fácil, 
ao apresentar um conjunto muito completo de 
funcionalidades integradas, nomeadamente: som, 
imagem, vídeo, dicionário, sublinhar texto, anotações, 
conversão texto-fala, navegação e widgets para 
melhorar a experiência interativa.”

Bidarra et al. (2012)



Recursos e plataformas 

Project Gutenberg
Europeana (contribuições da UAb)

ebooks



Recursos e plataformas 
ebooks



ebooks
Funcionalidades e Características 

fotos gráficos som vídeo hiperligações

animações pesquisa dicionário sublinhar marcador

notas voz colaboração testes apps

Bidarra et al. (2012)



ebooks
Futuro



Projeto
Descrição e Motivação 

Pretende-se com este ebook documentar a
InforAbERTA e preservar a divulgação
dos trabalhos e temas das áreas da
Informática e Média-Arte Digital.



Projeto
Conteúdos e Estrutura 

Além das jornadas académicas, o ebook pretende realçar as curiosidades da região, locais históricos e/ou monumentos
da localidade, gastronomia típica da região, etc.

Um capítulo para cada edição da InforAbERTA, com 5 secções temáticas:
1. Contexto histórico e geográfico;
2. Comissão organizadora;
3. Temas apresentados, documentos e dados dos apresentadores;
4. Galeria de imagens;
5. Curiosidades da Localidade.

Com o desenrolar do projeto, introduzi o capítulo final “Futuro” com um breve questionário sobre o ebook e
atividades lúdicas.

Este layout foi bem recebido pelos participantes nos testes ao protótipo do ebook.
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Projeto
Conteúdos e Estrutura 

Adição de Capitulo Final com:
• Inquérito
• Espaço Lúdico
• Créditos



Plano Trabalho Inicial
Projeto



Projeto
Desenvolvimento 

Para documentar a InforAbERTA usei essencialmente os
conteúdos do website oficial e documentação cedida por vários
participantes.

A principal ferramenta utilizada neste 
projeto foi o iBooks Author versão 2.6 
da Apple

Pesquisa

Ferramentas



Conteúdo do ficheiro IBA

Projeto
Ferramenta iBooks Author

Conteúdo do ficheiro IBOOKS



Projeto
Ferramentas e Recursos Widgets e Código



Projeto
Widgets e Código

Um Widget é uma pasta com:

• Ficheiro com código HTML e
extensão .html

• Ficheiro Default.png com a
imagem do widget

• Ficheiro Info.plist com código
para execução do widget

Estes ficheiros estão numa pasta
com a extensão wdgt para
incorporação no ebook.

Ferramentas e Recursos 



Projeto
Widgets e Código

<body>

<script type="text/javascript">
$( document ).ready(function() {
$(".share").click(function (e) {

$('.content').toggleClass('show');
e.preventDefault();

});
});

</script>

<div id="menu">
<a href="#"><div class="share"><img src="img/N3osT4l.png" alt=""></div></a>
<div class="content">

<ul>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA/"><li><img src="img/web colour.png"><p>Abrantes 

2011</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2012/"><li><img src="img/web colour.png"><p>Lisboa

2012</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2013/"><li><img src="img/web 

colour.png"><p>Cantanhede 2013</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2014/"><li><img src="img/web colour.png"><p>Porto 

2014</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2015/"><li><img src="img/web colour.png"><p>Montijo

2015</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2016/"><li><img src="img/web 

colour.png"><p>Reguengos de Monsaraz 2016</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2017/"><li><img src="img/web colour.png"><p>Lisboa

2017</p></li></a>
<a href="https://sites.google.com/site/InforAbERTA2018/"><li><img src="img/web colour.png"><p>Ansião

2018</p></li></a>
</ul>

</div>
</div>

</body>



Projeto
Testes e Inquérito

Foram realizados testes pelo autor
usando o comando pré-
visualização do iBooks Author.

Instalado o protótipo em iPad mini
e iPhone 5S

Protótipo testado por 10 testers
com feedback positivo na maioria
das respostas ao inquérito.

Alguns bugs corrigidos e sugestões
implementadas.



Conclusão
Objetivos Cumpridos

Recolha material para ebook.

Criação de protótipo de ebook.

Realização de testes internos e externos.

Instalação em dispositivos Apple.

Testes e Inquérito



Conclusão
Dificuldades

Configuração e parametrização dos widgets HTML.

Escassez de material multimédia das 1.ªs edições e de baixa
resolução.

Publicação do ebook na loja online da Apple não concretizada.

Tamanho do protótipo dificulta envio do ebook.



Conclusão
Evolução e Futuro

Website de apoio ao ebook.

Correção de bugs em alguns widgets.

Conversão para formato EPUB.

Publicação na iBooks Store da Apple.

Divulgação na InforAbERTA 2019



Obrigado


