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CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA
.ARA7140 Pi-ogrcamação eln Computa

 
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIP
Bacharelado em Tecnologi

 
V. JUSTIFICATl\A
Esta dis(-inliil(l ó llp(-pqsiria nal'a f) nnr'imnínmí ..r- .Inç ,-,...-ait,.. ,i,. ...Esta dis(-iplina é necessária paí-a o aprimoramenro dos conceitos de p]ogEamaÇão en] compuia(loi
illio ilívcl. Forre(.c subsídios adicionais para permitir o desenvolvimento de sisrpmas ('r]mnij]aí-innniç r]p ...in. .-n-'.-.].d,].F'.--- '-'
 
XT' EMENTA

dc' piogiaillaçao em laboraLóno. - u-'''"---'---vJ -'' "-Õ-llulluD uc ulucii'lÇdu c ljcstlutsa ue utiuos. uso cle uma iinguagem l
 
VII.OBJETIVOS
Obietivos Gerais:

Proporcion'ir aos alunos conhecimcnlos cavançados cle programação em linguagem orientada a objetos de alto nívc'l cle modo club
sela possível o (iesenvolvinlento de sistemas(.onlplexos. l

Ob ietivos Específicos: l

- Aprimorar o laciochlio lógico e abstraEO do aluno; l
- ,z\primorar o entendimento do aluno a respeito do modelo se(luencial de computação;
.-\pi esentar lécni(as para a construção de algorítmos complexos:

- AI)rinlorar os (oílceitos de linguagc'ns de programação: l
- Ti minar e capacitar o aluno no processo de desenvolvimento de software. l

J



X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

ÍX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

1 . A disciplina será ministrada com aulas expositivras forno-cenclo os componentes teóricos. Material cle apoio postado no Moodle. l
Desenvolvimento de trabalho e exe$'cicios: l

2. .4tividades práticas no computador: utilizando ferramenta de desenvolvimento para a Linguagem Java. l

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas: l
1 . Datashow/projetnr funcionando e com cal)os HDMI/SVGA no comprimento adequado; l

3. Labor-atório de infonnática cona computadores funcionando e em númc'ro adequado a quantidade de alunos; l
4. Ambiente Virtual de Aoreladizaaelll - Moodie. l

VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Contendo Teórico seguido de Conteúdo Prático colha desenvolvimento de algoritnlos en] computador:

Unidade ] : introdução a Programação 0.0. [12 horas-au]a]
Introdtlção a Orientação a Objetos
Classes e Objetos
Tipos de dados

UNIDADE 2: Moduiarização [12 horas-au]a]
Deí:inição de módulos
Métodos
Escopo cle variáveis
Passagem de pal-âmetros

Porvaioi
Poi' !e felência

- Valor de retorno

UNIDADE 3: A]ocação dinâmica de memória 104 horas-au]a]
Funções de aloc-aç-ão e liberação de memória

- Alocução de vetores
.qiocação de n)at!'izes
.A locação de ObjeLos

UNIDADE 4: Tipo abstrato de dado [08 horas-au]a]
Tipos entmlerativos
Estruturas não-homogêneas
Classes e Objetos

UNIDADE 5: Estrutura de dados [12 horas-au]a]
Alocução de estruturas de dados
Exemplos de estrutui-as clc' dados

- Listas. Conjuntos e Tape'las Hash

UNIDADE 6: Recursividade [04 horas-au]a}
Algoritmos recursivos

- Funções recursivas

UNIDADE 7: Manipulação de arquivos 18 horas-au]a]
Arquivos textos e binários
Abertura e fechcamento
Leiturca e escriba

UNIDAS)E 8: Ordenação e pesquisa de dados [12 110ras-au]a]
Algoz-limos elementares
z\ lgoi-irmos oiimizaclos
Busca ein vetou'es e em estrutura de dados
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Xill.BIBLIOGRAFIABASICA

(:ORMEN. Thomas el al. Algoritmos: teoria e l)Fálica. Rio cle Janeiro: Campus, 2002. l

GoODRICH. Michael T.: TAF\4.z\SSI.A: RobcrLO. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 4. ecl. Porto Alegre: Bool<man. l

2í)t)7 xiii. (50(] P. ISBN 9788560013] 504. l
S.ANTES. Ralael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAvA. Rio cle Janeiro: (:amÍ)L]S. 200:3- 13 1 91). ISBN l

6 ] 2/'09 ca ] 6/09./1 6 11 Semana Acadêmica do T]C (]5/09)
Exercícios

7 ]9/09 a 23/09/16 UNIDADE3:
Fumções de alocução e liberação de memória
A locação de vetores

- Alocução cle matrizes
- Aloccacão de Obietns

8 26,'09 a 30/'09/]6
UNIDADE 4: Tipo Abstrato de Dado

I'ipos enunleiatlvos
Estruturas não-llomogêneas
Clcasses e Obietos

9 03.''}0 a 07/10/]6 Classes e Objetos ''
Avaliação } f07/10

}0 1 0/] 0 a ]4.'] 0,/1 6

UNIDADE 5: Estrutura de Dados
- Alocução de esLrulurds cle dados
- Exemplos de estruturas de dados
Exercícios

  17/10 a 21,10,']6
Exc mplos cle esrruluras de dados
Listas: Conjuntos e' Tabelas Hash

Exercícios

] 2 24./ ] 0 a 28/1 0/ 1 6 Exercícios
FERIADO Servidor Púbilco f28/]0

  31/'1 0 a 04,] 1 /'] 6

Exe:nplos cle estruturas de dados
Listas, Conjuntos e Tabelas Hash

UNIDADE 6: Manipulação de arquivos
Mlanipulacão de arquivos

Í4 07.'1 1 a 1 ] ,/] 1/] 6 \4aniÍ)ulação cle ar(ruivos
Exercícios
UNIDADE7:
Ordenação e pesquisa de dados
Exercícios

}5 14/]] a ]8/}]. 16 Ordenação e pescluisa de dados
Exercícios

}6 2 1.11 a 25;'i1,'} 6 Exel'cicios
Ava[iacão ll (2S/] l

]7 28/'11 a 02.r12,'16 Nova Avaliação (Prova de recuperação) Prova Prática compreendendo lodo o
conteúdo da disciolina rO]/] 2

]8 05,12 a 09.'12/]6 Divulgação de Notas



6 A veiificaçãn do rendimento escolar compreendeis frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser
atingi(los conjuntamente. Será obrigatória a fl-equência às ativiclades corresponclenLes a cada disciplina, no mínin)o a 75%
das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando nela reprovado o aluno blue não comparecer a mais de 25% Lias
ativi(lajes (Fre(luência Insuficiente - FI).
Serão realizadas duas avaliações escritas(AV):
AV] - Ava]]ação Esc:'ita ] será ]'efleiente aos conteúdos das Unidades l à 4.
/\V2 - Avaliação Escrita 2 será referente aos conteúdos das Unidades l à 8.
e/\ média das avaliaçõesAVI e AV2 Ecrã peso 7.
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Móclia do Traballlo (MT) será referente ao trabalho Prático cle programação em Linguagem Java e Listas cle Exercícios
( 1)es0 3)

A Média Final(M P) será calculadri da seguinte íornla:
MF = Í(AV] + AV2) / 2] + 0,7 + MT 'k 0,3

.A apresentação do Lraballlo l)rácico ó obrigatória. A avaliclção clo u-abalho prático é relia individualmente. mesmo (lue o trabalho
sc.i.i leito cm grupo. Desta coima. caso o aluno não cnpresenLe o Lrcablalllo. a nota MT é igual a 0 (zei-o).
e A Rola nlínimca pat'a aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) c Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 c 72 da Res. n'

1 7/CU n./ ] 997}.

e

8

O aluno com Frcquênci'a Suficiente(FS) e média das notLas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma movi.
avaliação no final do semestre(REC). exceto as atividades constantes no art.70, g 2'. A Nota Final(NF) será calculada por meio
da média aritmética enfie a média das notas das avaliações parciais(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Arr. 70 e 71
c[a Res. n' 17./CUn./] 997)

2

.Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero)
(.Art. 70. g 4' da Res. n' 1 7/CUn/1997)

Observações

Avaliação de recuperação
B Não llá avaliação de i-ecuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve ativiclades de lal)oratório (Rcs.1 7/CUn/97)

Nova avaliação

e Pedidos cle segtmda avaliação somente parra casos em clue o aluno, por motivo de foi'ça maior e plenamente juslificaclo.
deixar cle íealizrar avaliam'õcs previstas no pIcaDo de ensino, e cle.verá ser formalizado via recluerimento de cavalicação à
Se(-rclai-ia Académica do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação. ( Xll11:Jlzulll!!.iüo)

Horários de atendimento aos alunos:

(quarta-feira ]Gl:0(] 17:00. Jal-dim das Avenidas - Sala C-01 - Incubaclora - Centro Ararcanguá

(2uinla-feira 16:00 18:00. Jaidina das Avenidas - Sala C-01 - Incubadora - CentroAraranguá

X{. CRONOGjiAM:A TEOKiCO/PRATICO
AULA

(semana)
DATA ASSUNTO i

  08/08 a 12/08/16
Apresentação do plclno de ensino e visão geral de progrcanlação 11. Atividades em l
laboratório e teóricas. l
UNIDADES: i
[ntroducão a Proercamacão 0.0. 1

2 15/08 a 19/08/16
Classes e Objetos
Tipos cle Doados l

  22/08 a 26/08/]6
Classes e Objelos
Tipos de Dadas

4 29/08 a 02/09/]6

UNIDADE2:
Modularização: arividade prática. resolução de problemas e compilação e execução.
Uso cle ferramentas de de/)ug para verificar o ftmcionamento cle um
Drogram a/enconti'ar fcalhas.



DE[TEL, Harvey M.; DEITEL, Pau] J. Java como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall
ISBN 9788576055631

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados

Prentice Hall, 2009. 262 p. ISBN 9788576052074

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações ein Java e C++
ISBN 9788522105250

2010. xxix, 1144 P

com aplicações em Java. 2. ed. São Paulo

São Paulo: Cengage Learning, c2007. xx, 621 p

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de

computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 434p. ISBN 9788576051480

g and Searching. 2. ed. Addison-Wesley Professional, vo1. 3. 1998

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias também
podem ser encontradcas no cacervo da disciplina, via sistema Moodle.

Prof'Vinicius Faria Culmcant RáDIos

Aprovado na Reunião do Colegiada do Curso

t}Prof' Patrícia Jan
Coordenadora to curso


