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CÓDIGO l NOME 0A DISCIPLINA

Esta disciplina não possui pré-requisitos

I\'. C L RSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

GiadtJaÇão em Engeilharía de Computação

V.JU'STIFICATIVA

O azul)o ao final desta disciplina deverá ser capaz de transpor algoritmos, {al como apE'eendido eln lógica
programação, para uma lingtlagem de programação sob o paradigma da programação ol'ientddtâ por objetos.

vT FRAPIVT A

Fundamentos de uma linguagem orientada por objetos: nomes, variáveis, tipos de dadas, operadores, expressões:
estiuít,:ras de contlote de fluxo, regras de escapo Decomposição de problemas por objetos. Encapsulamento. Classes
Abstrata, Derivada, Geí3érica, Aninhada e Agregada. Mecanismo de herança. Polimorfismo. Interfaces. Objetos
(componentes. Interface Gráfica com o Usuário (GUI). Sistemas Orientados por Eventos. Mecanismo de resposta ã
eveíltos. Persistência: streams, entrada e saída de dados

Vi!.OBIETIVOS
Qbielives Gerais O aluno ao

Motivação

final desta díscip[ina deverá ser capaz de transpor a]goritmos, ta]. como apreenditi]o en!
l(igica de programação, para uma linguagem de programação sob o paradigma da programação orientada por objetos.

para a adoção do paradigma de orientação por objelos. Decomposição cle
problemas por ob.fetos. Paradigma Estruturado versus Orientado por Ob.fetos. Collceito de Classe. Enmpsulamento.
Abri!)usos e Comportamento e Modificadores de Acesso. Instância, Objetos e Método Collstttltor. Ponteiins veislls
Tqefel-êtlcias pala Objetos. Herança, Interfaces, Classes Abstratas, Classes Aninhadas e Classes Genéricas. Tilterface
:om o UstJálio em Sistemas Orienl:ados por Eventos. Entrada e Salda de dados em ante.rfaces com o Usuáíio.
Persistência de Objetos, Streams de Entrada e Saída de Dados para meios persistentes.

\'lll. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

]ljüidadg..L Motivação para a adição do paradigma de orientação por objetos. Decon3l30sição de problemas poi



Ê

obietos. Pa! adigma Estruturado \ ersus Orientado por Objetos. Fundamentos de uma linguagem orientada por objetos
omcs. varia\eis, tipos de dados: operadores. expressões. estruturas de controle de fluxo, regras de escopo. Conceito

cie Classe. Encapsulamento. Atributos e Comportamento e Modificadores de Acesso. !nstâncip, Objeto$ e Nletodo
Construtor. Ponteiros versus Referências para ObjeEos. Herança, Interfaces. Classes Abstratas: Classes .qninhaclas e
(:lassos (;enéricas

U11idade E= !nEet'face com o Usuário en] Sistemas Orientados por Eventos. Entrada e Saída de dados em Interfaces
cona o usuario. PersisEêllcla de Objetos. SEreams de Entrada e Saída de Dados para meios persisLenLes

IX. NIE'FONOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAAIA

A ix:ldütdes práticas no computador, utilizando o ambiente de desenvolvimento.
\filas exposlti\ as intercaladas com discussões. Desenvolvimento de trabalhos e exercícios
\presentação dos trabalhos

\laEeria} de apoio postado no bloodle

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
de\ ergo ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
dlsciplilla. no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando nela reprovado o aluno que
não comparecer a mais de 25% das atix idades (Frequência insuficiente - FI)

b Saião realizadas três avaliações, sendo

D qV[: Prova ] - prova escrita e indãvidua]
o Av2: 1'rabaJho pratico
D AV3: c e$:'il\.;o VÊI auto {le alivicl des in(lividunis c em gn:ii)os no (le(::ol'l-ci. clo selnestrc: tln

.], li] i.]b n \ l l :l( l;lS\(l

.\ htédia Final (f.tF) será calculada da seguinte forma
MP = (AV] + AV2 + AV3) / 3

\ nota !mínima para aprovação ]3a disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). ( Ar{. 69 e 72
da Res. n" ] 7 CUn'] 997)

p O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3:0 e 5:5 terá
dileiro a uma no\ a avaliação no final do semestre (REC), exceto as ati\idades constantes no art.70: 8 2:'. â
Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das a\ filiações parciais
ÍbIF) e a nota obtida na nova axa]iação (REC). (Art. 70 e 7] da Res. n' ]7'CUn.'] 997)

p Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será att'ibuída
nota 0 (zero). (Art. 70. g 4' da Res. n' ] 7.'CUil.'] 997)

Observações;

Avaliação derecuperação
b Não [lá avaliação de recuperação nas dÉsctp]inas de caráter prático que envolve at]vidades de ]aboratóiio

Res.1 7 CUn '97)

No\a avaliação

p Pai a pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e plenamente

ustificado. deixar de realizar ax dilações previstas no piano de ensino. deverá formalizar pedido de avaliação
à Direção do Campus Araranguá de11Lro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.(b:Ê!:lÍZj:El111áljQJ

X}. CRONOGRAMA PRATICO

AL L.q (semana) DATA ASSUNTO

  
06'03 a ] 1.'03 UN]DADE]

Apresentação da disciplina. Apresentação do plano de ensino
Motivação para a adição do paradigma de orientação por obietl)s
Decomposição de problemas por objetos. Paradigma Estruturado
versus Orientado por Obj fatos

       



  17/04 a 22/04 Atividades praticas
8 24/04 a 29/04 Primeira avaliação
9 01/05 a 06/05 Revisão e IJNIDADE 2

Interface com o Usuário em Sistemas Orientados por Eventos
10 08/05 a 13/05 Classes Genéricas. Interfaces Genéricas. Métodos Genéricos
11 L5/05 a 20/05 Classes Comuns: Manipulação de Caracteres, Manipulação de Strings

Classes Numéücas. Conversão de Tipos de Dados.
]2 22/05 a 27/05 Entrada e Saída de dados em Interfaces com o Usuário(Entrada e

Saída de Dados para Console)
13 29/05 a 03/06 Persistência de Objetos, Streams de Entrada e Saída de Dados para

meios persistentes. Serialização de Objetos (Interface Seriajizabje)
14 05/06 a l0/06 Atividades praticas: desenvolvimento de trabalho.
15 12/06 a 17/06 Atividades praticas: desenvolvimento de trabalho
16 19/06 a 24/06 Segunda avaliação: apresentação dos trabalhos.
17 26/06 a 01/07 Revisão e Nova Avaliação(Prova de recuperação)
L8 03/07 a 08/07 Revisão e Divulgação de Notas

Obs: O calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas

XII. FERIADOS PREVISTOS PARA O SEMESTRE 2017.1:

DATA  
03/04 Feriado: Aniversário da Cidade (Segunda)
14/04 Feriado: Sexta-Feira Santa(Sexta)
15/04 Dia nãoletivo(Sábado)
21/04 Feriado: Tiradentes (Sexta)

22/04 Dia nãoletivo (Sábado)
01/05 Feriado: Dia do Trabalhador (Segunda)
04/05 Feriado: Dia da Padroeira da Cidade (Quinta)
15/06 Feriado: Corpus Christí(Quinta)
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Urso campus A.ra nçuê

1. L ARhIAN. Graig. Uütizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientado a ol) elos c
ao desenx olvimento interatix o. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007

2. DEITEL, !]. Nã.; DEITEL, P.J. C+ 1. Como Programar. 5'. edição. Peafson. 2006

3. DEITEI. H. l\l.: DEITEL. P.J. lava. Como Programar. 6'. edição. Pearson. 200S

XI V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. B00CH. Grady. Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition), Addison Wesi)-,
!o{)T

2. GAN4h] q. E]:.]ch; SELF«]. Ricilard; JOHNSON. RaEph; VLISSIDES, John. Padrões de Projeto: soluções
eutilizáx eis de softw-aJ'e orientado a ob.jeto$. Porto Alegre: Bookpan, 2000. (18)

3 KRUCHTEN. Ph11ippe. Introdução ao RUP Rational Unified Process. Rio de Janeiro: Ciência !çloderna
2{)[)3

4 hlCL.\UGHI,IN* Breu: POLLICE, GaD: WEST, David. Use a Cabeça! Análise e projeto orientado ao
)bjeLO. São Paulo: Alta Books, 2007

5. BOR.q'r rt. [saías mamilo. Programação Orientada a Obje]os em Java. Visual Books. 2007

Os !ivros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algtlmas bibliograe:ias {ambéin
)odeia ser encontradas no acervo da disciplina: via sistema Moodle

xv. INFRAESTRUTURA E MATÉRIAS NECESSÁRIOS:
1 . Laboratório de infortnálica com, no mínimo. um computador por aluno
]. Espaço físico com mesas. cadeiras e tomadas em quantidades adequadas
3. Accesso a internet

4. DaEashow que possa ser operado de forma segura. sem risco de acidentes
5. 20 fol!)as de papel A4 por aillno
ú LO folhas piava por aluno

Quad!'o branco e canelas

B. Inlpt estão: monocrom8Lica e colorida

l Obs.: A indisponibilidade de Infraesüutura materiais listados pode causar prejuízos ao processo

pe(lqgógico. in\ iabilizando tanto as aEividades dos docentes como as dos alunos, podendo, ainda:
acan'etar em cailcelameilto de aulas em tlltimo caso

 


