Técnico de Informática de Gestão
TRIÉNIO: 2008 / 2011

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

EMPRESA / INSTITUIÇÃO - Além Produções, Beja

NOME DO ALUNO – Tiago Manuel Fragoso Conceição

NÚMERO – 1400

PERIODO DE ESTÁGIO – 3 Janeiro a 5 Março de 2011

DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO – segunda-feira, 3 de Janeiro de
2011

Índice

Índice................................................................................................................................ 1
Caracterização da empresa / instituição onde realizou o estágio.......................... 2
Actividades realizadas no estágio ............................................................................... 3
Dificuldades encontradas na concretização das tarefas ......................................... 4
Novas Aprendizagens ................................................................................................... 5
Reflexão Final ................................................................................................................. 6
Anexos ............................................................................................................................. 7

1

Caracterização da empresa / instituição onde realizou o estágio
A Alenproduções - Comunicação e Imagem, criada em 2009, com sede na
cidade de Beja, Alentejo, tem 5 funcionários. A actividade principal da empresa
é a construção de páginas de internet e a produção e concepção de vídeos
institucionais e promocionais.
Além destas actividades é detentora dos canais online TVAlentejo, VinhosTv e
TVcaca.
A cobertura de eventos é uma das grandes vertentes da empresa, sendo que já
realizaram trabalhos em vários pontos do país.
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Actividades realizadas no estágio
Todas as actividades realizadas no estágio foram dentro da área de
programação usando PHP, MySQL, HTML e JavaScript.
Ao logo do estágio foram realizadas as seguintes actividades:

1. Criação de um backoffice de administradores para a página casar no
alentejo
 Login de administradores.
 Administração de notícias (Adicionar, apagar, editar)
 Administração de conteúdos do website (Adicionar, apagar,
editar) incluindo menus dinâmicos.
 Administração de empresas.
2. Criação de um backoffice de empresas para a página casar no alentejo
 Administração de empresas para empresas clientes
3. Criação de um frontoffice para a página casar no alentejo
 Ver, criar, editar, apagar Tarefas
i. Filtrar por data e tema
 Ver, criar, apagar Mesas e adicionar convidados com respectivos
lugares às mesas.
 Ver, adicionar, eliminar, editar Convidados.
4. Aplicar a tarefa 3 no frontoffice, (Site principal)
5. Criar uma vista de impressão para a tarefa 3.
6. Criar uma parte para fazer um orçamento dinâmico para o casamento do
utilizador com a possibilidade de imprimir. (Tarefa 3)
7. Criar um backoffice para o website AlenProduções apresentar o portfólio
das imagens e vídeos, com a possibilidade de expandir categorias.
8. Filmagem de uma peça de teatro no PaxJulia com a câmara principal.
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Dificuldades encontradas na concretização das tarefas
Não foram encontradas dificuldades na concretização das tarefas.
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Novas Aprendizagens
Aprendi a usar um programa de edição de vídeo (EDIUS), observando o
trabalho do técnico de imagem.
Utilizar as câmaras de filmar para a realização de vídeos.
Familiarizei-me com alguns termos técnicos relativamente a toda a produção
de um vídeo.
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Reflexão Final
A minha FCT foi realizada na AlenProduções em Beja, empresa de
programação e vídeo multimédia.
As Principais tarefas realizadas foram na área de programação, páginas da
internet e vídeo.
A AlenProduções é uma empresa relativamente pequena, pelo que a minha
integração foi bastante fácil.
Não tive qualquer tipo de dificuldades ao longo da formação uma vez que as
tarefas propostas eram do meu conhecimento geral.
Gostei muito de realizar o meu estágio, nesta empresa e penso que também
gostaram do meu trabalho uma fez que me fizeram uma proposta de emprego
após terminar o curso.
O ambiente era bastante descontraído, colegas bastante jovens o que
contribuiu para um melhor desenvolvimento de tarefas e criatividade.
Esta formação contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional,
pois tive uma ligação directa ao mundo do trabalho.
Após o estágio continuo a colaborar com eles em pequenos eventos e
trabalhos.
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Anexos
Sem anexos.
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