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Surgimento da Internet
 A Internet tem sua origem na criação da ARPANET, surgida

em 1969 e tinha por objetivo garantir que a informação não

se perdesse em caso de falha no sistema ou destruição.

Esse projeto foi iniciado pela Advanced Research Project

Agency (ARPA).

 Neste contexto, com a transformação das TIC, a Internet

passou a ser um conjunto de rede mundial, e o nome tem

origem inglesa, onde inter significa internacional e net

significa rede.



Internet: Rede mundial de 
computadores

• Internet é um conjunto de redes mundial, e o
nome tem origem inglesa, onde inter vem de
internacional e net significa rede, ou seja, rede
de computadores mundial .



RaspBerry Pi- foi 
desenvolvido  em 2012, 
no Reino Unido pela
Fundação Raspberry Pi. 

ENIAC computador 
desenvolvido  em 1946, 
pelo Exército dos Estados 
Unidos.



Tipos de Computadores

Computador de 
mesa/desktop

Notebook Desktop com 
gabinete embutido 
no monitor



Dispositivos móveis

• Aparelhos de pequeno porte, portáteis com 
capacidade de processamento similar a 
computadores de mesa.

• Também conhecidos como Tablet e 
Smartphone.



Tablets e Smartphones

• A maioria dos dispositivos  móveis hoje 
possuem tela sensível ao toque (touch 
screen) e teclados digitais.



Tablets e Smartphones



Tablets e Smartphones

• Sistemas operacionais dominantes

iOS 



SmarTV



Smartwatch



Arquitetura da Informação, 
Usabilidade e Acessibilidade 

digital
• O conjunto Arquitetura da Informação,

acessibilidade e usabilidade devem ser
trabalhados em conjunto no desenvolvimento de
ambientes informacionais digitais, de forma que
uma área vá abrindo caminho para a outra.

• Neste contexto, as nossas aulas estão ligadas ao
projeto de pesquisa intitulado: “Arquitetura da
Informação e Usabilidade: um estudo da
contribuição teórica no contexto da Ciência da
Informação.



Planejando uma viagem



Atividade

• Ligar o computador;

• Acessar a internet 

• Acessar o Blog Internautis
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