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Inscrição para curso da UTFPR de Londrina termina dia 30
Curso de Desenvolvimento de Sites com padrões da Web será desenvolvido entre os meses de
maio e agosto
Os interessados em realizar o curso de Desenvolvimento de Sites com padrões da Web – foco
em Acessibilidade e Usabilidade, têm até a quarta-feira (30) para efetivarem suas inscrições.
O curso está sendo oferecido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
campus Londrina, e é destinado a profissionais de agências digitais, empresas de tecnologia
da informação, estudantes da área de TI, webmasters de órgãos governamentais, técnicos e
analistas.
As inscrições podem ser realizadas na secretaria da universidade ou ainda pelo site
www.ld.utfpr.edu.br. O horário de atendimento nas terças-feiras vai até às 19h. A taxa para o
curso é de R$ 330,00 e as formas de pagamento também estão disponíveis no site.
O curso será realizado entre o dia 17 de maio e 30 de agosto e conta com uma carga horária
de 80 horas. As aulas práticas acontecerão aos sábados, das 8h às 12h. Já as aulas teóricas,
acontecerão apenas nos dias 14 de junho, 5 e 19 de julho e 16 de agosto (sábados), das 13h às
17h.
O conteúdo do curso será: Introdução ao Desenvolvimento Web (história, características de
um documento hipermídia, W3C, modelo de desenvolvimento em camadas); Camada de
conteúdo (linguagem HTML, XML, XHTML e conceitos de semântica, validação); Camada
de apresentação (princípio das folhas de estilo, Box, CSS 2, imagens para web); Camada de
comportamento (Document Object Model, Javascript); Técnicas de acessibilidade
(recomendações, níveis, documentos e normas, validação); Técnicas de usabilidade
(recomendações, estudos e testes); Ferramentas de análise (estatísticas); e Tipos de conteúdo
(RSS, vídeos e animações, imagens vetoriais).
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