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Caracterização e Ficha Técnica do dipity 
©

 

Nome dipity 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores Benjamin Garrett, BK Gupta, Derek Dukes e Zack Steinkamp para 

a Underlyng, Inc. 
©

 

Versão Online, com a primeira versão lançada em Abril de 2007 

Tipo de versão Gratuita, com necessidade criar um registo 

URL’s http://www.dipity.com/  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Criação de timelines – blogues e linhas de tempo/cronologias 

Recursos necessários Computador com ligação à Internet e browser 

  

Breve descrição O dipity é uma ferramenta que permite a qualquer utilizador criar 
e editar timelines. Estas timelines são barras cronológicas que 

podem ser editadas facilmente com a possibilidade de se 
adicionar recursos de múltiplas fontes e em vários formatos – 
texto, áudio, imagem, vídeo, etc. 

Para a utilização desta ferramenta apenas é necessário criar uma 
conta de utilizador e, em contexto de EVT, pode ser usada para 
criação de memórias descritivas ou mesmo portefólios digitais. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do dipity 
©

 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço: http://www.dipity.com/ 

Iremos então visualizar a página de entrada desta ferramenta. Normalmente aparece-

nos uma timeline escolhida pelo site mas, o que numa primeira fase é importante é a 

criação de um registo. Podemos aceder às ferramentas para criação dessa conta de 

utilizador através do menu horizontal superior, como se pode ver na Figura 1.  

 

Figura 1. Menu principal do dipity 

 

2. Para criarmos uma nova conta de utilizador devemos carregar no botão Sign Up. No 

caso de já termos uma conta criada, devemos autenticar-nos fazendo Log In. (Figura 

2).  

 

Figura 2. Menu principal do dipity 

 

3. O processo de criação de uma conta de utilizador é extremamente simples. Como se 

pode ver na Figura 3, apenas é solicitado que escolhamos um username e password 

(nome de utilizador e palavra-chave), o nosso e-mail e o primeiro e último nome. De 

seguida, é só marcar a caixa em como lemos e concordamos com os termos do serviço 

e fazer Create Account. No caso de já terem criado anteriormente uma conta, podem 

fazer Log In e apenas vos é solicitado o username e password (Figura 4). 

 

Figura 3. Página para Sign In (criação de conta de utilizador) no dipity 

 

http://www.dipity.com/
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Figura 4. Página para Log In no dipity 

 

4. Depois de realizado o Log In, entramos na nossa conta de utilizador. Essa página está 

dividida em várias secções. Na parte superior temos acesso aos menus Me, My 

Friends e My Topics (Figura 5). A secção Me dá-nos acesso aos dados da nossa 

conta, com opções de Topic Settings, Account Settings e Notifications onde 

podemos alterar e gerir algumas opções. Nesta secção aparece-nos também as 

ferramentas de Share (partilha de uma timeline pelas redes sociais) como pode ser 

visto na figura 6. Ainda temos outras opções, sempre presentes que são o Logout 

(para terminar a sessão na nossa conta) e uma caixa com Search que é 

verdadeiramente importante quando queremos encontrar outras timeline de outros 

utilizadores. 

 

Figura 5. Página para criação de uma nova conta no fontstruct 

 

 

Figura 6. Página da secção Me do dipity 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
4 

 

5. Na secção My Friends podemos encontrar timelines que queiramos seguir ou 

acompanhar ou ainda procurar outros utilizadores bastando carregar no botão Find 

Friends (Figura 7). Finalmente, na secção My Topics podemos seleccionar tópicos de 

interesse (por palavras-chave) que queiramos seguir no dipity, através de listas de 

todos os utilizadores ou então criarmos os nossos tópicos em Create one Now (Figura 

8). 

 

 

Figura 7. Página da secção My Friends do dipity 

 

 

Figura 8. Página da secção My Topics do dipity 

 

6. Na parte inferior da página inicial do dipity encontramos várias secções onde são 

listadas, em caixas, várias opções desta ferramenta como por exemplo os comentários, 

os nossos amigos, os nossos tópicos, e outras informações globais de utilizadores e 

tópicos do dipity (Figura 9). 

 

Figura 9. Secção de Comentários, Tópicos e Amigos no dipity 
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7. É especificamente nesta última secção e já tratada no ponto 5, chamada My Topics, 

onde vamos poder editar ou iniciar a criação de uma nova timeline. Se na secção My 

Topics carregarmos onde diz Create one now (ver Figura 8), abre-se uma nova janela 

onde podemos optar por vários tipos de timeline. Passamos a explicar: 

- Existem as opções de criação com Web Search, RSS Feed e Blank. Sendo que a 

primeira nos permite inserir, por exemplo, um site; a segunda um endereço RSS Feed 

ou, em último caso e a opção mais interessante em contexto de EVT, a chamada 

Blank que irá criar uma timeline sem quaisquer dados. 

 

Figura 10. Janela para se iniciar uma nova timeline no dipity 

 

8. Caso seleccionemos a opção Blank, abre-se uma extensão da janela para que 

possamos inserir as suas várias opções. Os dados a inserir (nem todos obrigatórios) 

são: título, descrição, imagem (ou URL – Link), tags, tema, Timezone e permissões. 

Naturalmente que o título e descrição são essenciais. Depois dos campos preenchidos, 

devemos fazer Create Topic. O sistema insere esse “facto” no presente dia e hora 

mas, pode posteriormente ser editado. 

 

Figura 11. Janela de edição do menu Add a Topic em formato Blank 
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9. Depois de criada uma primeira entrada na nossa timeline, somos remetidos para a 

nossa página de visualização global da mesma. O período de tempo a visualizar pode 

ser controlado na barra lateral esquerda em + e -. O modo de visualização pode ser no 

que é normal, em timeline, mas também em Flipbook, Lista e Mapa. Podemos 

visualizar em ecrã completo e obter o código embutido (Embed Widget) para adicionar 

no nosso blog ou outra qualquer aplicação que o permita (Figura 12).  

 

Figura 12. Visualização de uma timeline no dipity 

 

10. Mas as ferramentas mais importantes e que nos vão ser muito úteis na edição da 

nossa timeline são as que na figura 12 são representadas pelos botões Add a Source 

e Add an Event. Caso queiramos editar directamente algum dado da timeline, basta 

carregar na fonte (balão) respectiva e aparecer-nos-á uma caixa como a apresentada 

na Figura 13. Neste momento, já podemos alterar a data e outros dados bem como 

incluir um link/URL de um determinado vídeo já alojado nos vários serviços descritos. 

Sem dúvida, uma mais-valia mas que deve ser acompanhada da criação de uma conta 

num desses serviços para alojarmos os nossos vídeos. Caso queiramos adicionar um 

novo evento, deveremos fazer Add na Event e a janela que nos aparece é similar à do 

“Editar” com a função adicional de no final da edição podermos gravar o evento e criar 

de imediato um novo (Figura 14). 

 

Figura 13. Editar um evento no dipity 
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Figura 14. Criar um evento no dipity 

 

11. Como se pode verificar na Figura 12, se carregarmos no botão Add a Source, irá 

aparecer uma nova janela para que o utilizador possa adicionar recursos e fonte à sua 

timeline. Desde fotografias alojadas nas nossas contas do Picasa ou Flickr, Blogs, 

Música, Vídeos, Twitter e outros mais. Assim, esta funcionalidade irá permitir ao 

utilizador seleccionar recursos de todas as suas fontes. 

 

Figura 15. Adicionar recursos no dipity 

 

12. Para terminar, resta salientar que no final de todas as páginas do dipity existe uma 

barra de navegação horizontal que nos guia em várias secções desta ferramenta como 

blog, FAQ, Contactos, entre outras (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Barra de navegação nas várias informações sobre o dipity 
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Concluímos esta manual com uma referência ao contexto de aplicação desta ferramenta, o 

dipity, em EVT. Este recurso permite-nos, por exemplo, criar memórias descritivas dos 

projectos que vão sendo desenvolvidos ao longo do ano na disciplina. Aliás, em certos casos, 

pode mesmo constituir-se como uma ferramenta de portefólio digital. Mas, até a simples 

utilização como ferramenta de criação e edição de memórias descritivas é fantástica. Por 

exemplo para demonstrar (e mostrar) toda a riqueza do processo construtivo de um objecto, de 

um quadro, de um qualquer trabalho. E todos os que são docentes de EVT sabem bem que 

não poucas vezes o processo criativo é tanto ou ainda mais rico que o produto final. E sempre 

é uma forma de publicar e partilhar aquilo que se vai fazendo, com possibilidade de 

comentários por parte de professores (e não só!...). 

Um exemplo de trabalho criado no dipity sobre a história e os filmes de cinema de animação 

pode ser vista aqui: http://www.dipity.com/animationpodcast  

 

 

http://www.dipity.com/animationpodcast

