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Tema / Titulo

FUXI: Desenvolvimento de Componentes em Angular

Contexto

A Altice Labs desenvolve aplicações e sistemas de informação e comunicação que são usados quer por técnicos do mundo das telecomunicações de 
perfis variados, quer por utilizadores de perfil não-técnico externos ao grupo Altice.

Esses sistemas e aplicações são especificados, desenhados e testados pela equipa de Experience Design, da direção de Estratégia de Inovação e 
Tecnologia, que tem também como missão apoiar as equipas responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos a implementar uma experiência de 
utilização com linhas-guia comuns a todos os produtos desenvolvidos pela Altice Labs. Estas linhas-guia são descritas e materializadas numa 
Framework Web que disponibiliza componentes e elementos UI implementados e/ou validados pela equipa de UX para uso transversal na Altice 
Labs: a FUXI ( ).Framework de User Experience & Interface

A utilização da FUXI garante um alinhamento corporativo em termos visuais para todos os produtos e serviços, mas também uma experiência de 
utilização mais adequada às expetativas dos utilizadores.

Para que a adoção das especificações FUXI, por parte das diversas equipas de desenvolvimento da Altice Labs, seja facilitada, foram criados dois 
guias:

, que inclui , e uma deUX Guide  recomendações e boas práticas de UX  linhas-guia para a aplicação da identidade coorporativa   pool   estudos 
que suportam as especificações UI/UX da FUXI.e testes 

, que compreende a disponibilização de (snippets de elementos de user interface, tais como botões, Developer's Guide  elementos UI 
formulários ou menus que poderão ser incluídos nas aplicações), uma jQuery, Angular JS, Angular e Web  biblioteca de componentes 
Components (para uso por parte das equipas de desenvolvimento) e um (onde são apresentados exemplos de páginas onde são  showroom 
combinados elementos UI e os componentes).

Esta proposta de estágio enquadra-se no objetivo de atualizar o Developer's Guide com novos componentes desenvolvidos em Angular.

Objetivos do Projeto

Desenvolver / disponibilizar componentes para a FUXI com base em especificações UI/UX previamente definidas;
Desenvolver protótipos funcionais, tanto dos componentes como das páginas dos produtos onde estes serão instanciados;
Apoiar a integração nos produtos dos componentes desenvolvidos;
Apoiar a realização de testes de usabilidade aos componentes desenvolvidos, a serem conduzidos por UX Designers da equipa;
Incorporar as alterações necessárias aos componentes provenientes dos testes de usabilidade.

Aspetos Inovadores

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~joana-i-castro
https://wiki.ptin.corppt.com/display/~carlos-m-figueiredo


Ferramentas a utilizar

Angular 

Referências Bibliográficas

Atividades

Plano de trabalhos:

Plano de trabalhos:

T1 - Análise das especificações UI/UX e levantamento de requisitos dos componentes a desenvolver;

T2 - Desenvolvimento dos componentes, incluindo programação de ilustrações interativas;

T3 - Integração em produto (opcional e de acordo com as necessidades de momento);

T4 - Validação dos componentes;

T5 - Documentação técnica dos componentes;

T6 - Elaboração de relatório final (apresentação em power point ou semelhante com síntese do âmbito do estágio e principais aprendizagens).

Competências Chave Requeridas

Domínio de Angular
Capacidade de compreensão de outras linguagens de programação
Capacidade de coordenação com várias equipas
Proatividade

Orientador (nome e email)

Joana Castro - joana-i-castro@alticelabs.com

Carlos Figueiredo - carlos-m-figueiredo@alticelabs.com
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