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ENUNCIADO DO TRABALHO PRÁTICO INDIVIDUAL 

O objectivo deste trabalho é a criação de uma proposta de layout para e-newsletter. 

Deverá escolher um dos cenários propostos: e-newsletter do VJ The Eye ou do DJ Fábio Palma. 

 

Os requisitos base são os seguintes: 

1. Incluir os logótipos disponibilizados; 

2. Ter as áreas temáticas que são descritas neste enunciado; 

3. Incluir as mensagens de aviso e sobre as disposições legais. 

4. A estrutura do trabalho em html e formatação dos conteúdos em css. Não serão 

considerados trabalhos desenvolvidos exclusivamente em programas de design gráfico. 

Tem total liberdade na criação do layout. Para uma melhor compreensão da sua proposta deve 

incluir texto e imagem para simular a ocupação de espaços por si proposta. 

A escolha do texto, dos ícones e/ou das imagens a utilizar são da sua inteira responsabilidade. 

O trabalho deve ser entregue numa pasta “zipada” no local indicado na plataforma moodle. 

Junto aos ficheiros do trabalho deve encontra-se um ficheiro com um pequeno texto, que não 

deverá exceder uma página A4, onde deverá explicar e defender as opções que tomou na criação 

da e-newsletter. 

 

Áreas temáticas da e-newsletter: 

• Notícia principal 

• Notícias secundárias (até 3 no máximo – esta área é opcional, ou seja, a sua proposta 

pode não a contemplar) 

• Agenda de eventos (pelo menos 3 datas) 

• Ligação a vídeos no Youtube (no mínimo 1 ligação, no máximo 3 ligações) 

• Ligação a um faixa no SoundCloud ( só na e-newsletter do DJ ) 

 

Outras funcionalidades 

Deve incluir a funcionalidade Web 2.0 nomeadamente para o Facebook, Myspace, Youtube e 

Delicious, entre outros à escolha. 

Publicitação do URL e ligação para o website. 
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Mensagens de aviso a incluir na e-newsletter: 

Mensagem 1 
Se não conseguir visualizar correctamente pode fazê-lo em: www.djfabiopalma.net (ou www.vjtheeye.com) 

ou 
Se não conseguir ler este e-mail, clique aqui. 

ou 
Se não conseguir visualizar esta newsletter correctamente clique aqui  

 

Mensagem 2 
Para que não perca nenhuma das nossas mensagens electrónicas adicione o nosso endereço de e-

mail (theeye@vjtheeye.com ou djfabiopalma@hotmail.com) à sua lista de contactos. 

 

Mensagem 3 
As informações constantes desta newsletter são válidas à data da sua publicação podendo estar 

sujeitas a alterações as quais não são da responsabilidade do autor. 

 

 

Mensagens sobre as questões legais a incluir na e-newsletter: 

Mensagem 1 
Protecção de dados e privacidade 

O envio da newsletter pressupõe a recolha da lista de dados com os endereços de e-mail 

devidamente autorizada pelos subscritores. Caso não pretenda continuar a receber esta 

newsletter ou se pretenda alterar os seus dados clique aqui. Não se procederá à venda, cedência 

ou empréstimo a outras empresas de qualquer dado pertencente aos seus clientes. 

Caso não pretenda continuar a receber esta newsletter ou se pretenda alterar os seus dados 

clique aqui. 

 

Mensagem 2 
Direitos de Autor ©2010 DJ Fábio Palma. Todos os direitos reservados. 

ou 
Direitos de Autor ©2010 VJ The Eye. Todos os direitos reservados. 

 

 

 


