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Resumo 

Partindo da necessidade de acesso de imagens para o 

ensino de ciência com enfoque CTS, criou-se uma 

ferramenta online (site) que servirá como depositório de 

arquivos previamente avaliados, para assim manter uma 

melhor qualidade no conteúdo apresentado.  

Introdução  

Os objetivos do projeto foram a criação de uma 

plataforma online que servisse de repositório para 

imagens com enfoque CTS, e que assim permitisse 

acesso ao público academico. Com isso serviços de 

hospedagem foram escolhidos de acordo com seu 

suporte a sistemas de gerenciamento Wordpress, 

MySQL, PHP e FTP. Tais sistemas auxiliam no controle, 

envio e recebimento de dados, na edição do site, e 

tornam o processo de administração mais simplificado, 

assim não ocorrendo a eventual perda de arquivos 

internos. 

Material e Métodos 

Para melhor desempenho, softwares externos foram 

utilizados, sendo eles: Filezilla (FTP), Sublime Text, 

PHP, Wordpress, Hostinger e MySQL. Assim como a 

utilização de desktops e notebooks para o acesso a 

internet e edição do site.  

A metodologia seguida, baseia-se na criação de um site 

começando pela pesquisa por hospedagem que melhor 

atenda requisitos pré-estabelecidos. Começando com o 

upload e edição do Wordpress, utilizando php para 

ajustes internos. Os arquivos foram enviados em 

primeira instância por protocolo FTP, utilizando o 

software Filezilla como suporte. A partir disto, demais 

alterações podem ser feitas online no proprio sistema do 

site através do administrador do Wordpress. A 

metodologia adotada no procedimento de criação, fora o 

da Alura, plataforma de cursos voltados a internet e meio 

digital.  

Resultados e Discussão 

A utilização de MySQL é indisponsável devido a seu 

controle como banco de dados, na busca por um 

hospedeiro, o suporte a MySQL foi um pré-requisito. A 

provedora Hostinger se mostrou mais acessivel e 

simples na utilização e implementação de quaisquer 

elementos na hospedagem. Auxiliadores como Filezilla 

se mostraram de muita valia pois ao trabalharem com 

protocolos de acesso, tornam a utilização mais segura. 

Para compor o banco de imagens inicial, o concurso 

“Fotografia com Enfoque CTS” arrecadou imagens já 

existentes, e com isso o sistema de galeria da 

plataforma foi iniciado.  
 
 

 
Figura 1. Homepage do site com banner para o concurso de imagens   

 

 

Conclusão ou Conclusões 

Devido a necessidade de se trabalhar com imagens e 

banco de dados, Hostinger se mostrou a melhor 

provedora de hospedagem, permitindo assim um facil 

acesso e implementação de elementos. A partir da 

implementação da galeria, o processo de inserção de 

arquivos, assim como sua catalogação por categorias, 

continuará, formando assim uma plataforma completa e 

que atenda a seu principio.  
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