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V.JUSTIFICATIVA

VÊ.;EMENTA

Objetivos Específicos

Desenvolver o raciocínio lógico e abstrato do aluno
Familiarizar o aluno cóm o modelo sequencial de computação
Apresentar técnicas e linguagens para representação e construção de algoritmos simples
Apresentar conceitos básicos de inguagens de programaçãot
Treinaro aluno no processo básico de desenvolvimento de software concepção, edição, execução e teste
de programas de computadorl
çepeçlleta.eluoa.ezulzqp uma linguagem de alto nível
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QIII.CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
UNIDADE [ - ]ntroduçãa [16 ha]

Conceito
Algoritmo
Funcionalidade de um algoritmo
Estrutura de algoritmo
Pseudó-código
Introdução a algoritmos em alto nível
Classificação das linguagens de programação com

linguagem de maquina
linguagem simbólica
linguagem de alto nível

Exemplos de algoritmos

relação à similaridade com a linguagem natural

UNIDADE 2 - Conceituação de elementos básicos para construção de um a]goritmo [16 ha]
Constante
Variável
Identificador
Palavra-reservada
Operadores aritméticos. de atribuição. relacionais e lógicos
Parâmetros
Tipos de dados primitivos

Lógico
- Caractere
-Inteiro

Real
Conceito de lógica
Método para construção de um algoritmo
Estrutura de um pseudocódigo
Construção de algoritmos em pseudocódigo
Estrutura de E/S de dados - teclado e monitor

UNIDADE 3 - Estruturas de contro]e de fluxo: se]eção [16 ha]
- Estruturas de seleção

Seleção simples
- Seleção composta

UNIDADE 4 - Estruturas de controle de f]uxo: repetição [16 ha]
- Estruturas de repetição

-enquantofaça
-parafaça

UNIDADE 5 -Variáveis compostas [1 2 ha]
- Vetores unidimensionais e multidimensionais

- caracterização. declaração e indexação

UNIDADE 6 - Conceitos básicos de Linguagens de Programação [16 ha]
- Conceituação de Linguagem. de Programação
- Atividades de programação com uma linguagem de. programação
- Codificação. compilação/interpretação e execução

UNIDADE 7 - Modu]arização [16 ha]
Modularização
Definição dé módulos
P rocedimentos/Fu nções/Métodos
Parâmetros (por valor e referência)



Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas
Datashow/projetor funcionan(io e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado

]
2 Acesso à Internet

3. Laboratório de informática com computadores funcionando e em número adequado a quantidade de
alunos

4. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades
correspondentes á cada disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS)
ficando nela reprovado o aluno que não comparecer a mais de 25% das atividades (Frequência
Insuficiente - Fl}.

© Serão realizadas três avaJíações. sendo:
- AVI : Avaliação Escrita 1 - referente a resolução de problemas utilizando algoritmosl
- AV2: Avaliação Escrita 2 - referente a resolução de problemas utilizando algoritmos e a linguagem

de programação Pythonl
- AV3: Avaliação 3 - Trabalho Prático ou Avaliação Escrita, conforme necessidade de

aprendizagem da turma, identificada pelo professor ao longo do semestre.

e A Média Final (MF) será calculada da seguinte forma

MF =[(AVI + AV2)/ 2] * 0,8 + AV3 * 0,2

A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art
69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

Caso seja encontrado Cópia(s) e/ou Plágio(s) em qualquer avaliação, seja em avaliação
individual (AVI e AV2) ou nos trabalhos e listas de exercícios (MT), o aluno estará
automaticamente reprovado como nota ZERO (caso não esteja reprovado por FI)

6 O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0
e 5,5 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes
no art.70. $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das
notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res.
n' 17/CUn/1 997)

(MF + R EC)NF-



Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no. prazo estabelecido
será atribuída nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Observações

nação de recuperação recuperação nas disciplinas de carátqr prático que envolve atividades de
laboratório.(Res.1 7/CUn/97).

Nova avaliação
Pedidos de segunda avaliação somente para casos em que o aluno, por motivo de força maior e
plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensinc}. e deverá ser
formalizado via requerimento de avaliação à Secretaria Acadêmica do Campus Araranguá dentro
do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação. (ye!.í91muláliie)

Horários de atendimento aos alunos
. Segunda-feira 17:00 -- 18:00. Jardim das Ave.nidas -- Sala 307

e Terça-feira 17:00 -- 1 8:00. Jardim das Avenidas -- Sala 307

XI.CRONOGRAMATEORICO/PRATICO
AULA

semana)

 
ASSUNTO

Apresentação do plano de ensino e da disciplina
UNIDADES:
Introdução a algoritmos
Estrutura de um algoritmo
Pseudo-código
Introdução a algoritmos em alto nível
Exercícios

2 18/03 a 23/03

UNIDADE 6: Conceitos básicos de Linguagens ae t'rogramaçao
Conceituação de Linguagem de Programação
Classificação das Linguagens de Programação com relação à similarldade
com a linguagem natural
Introdução ao ambiente de desenvolvimento IDLE - Codificação
Atividades de programação com uma linguagem de programação
Exercícios

3 25/03 a 30/03 SEATIC -- Semana Académica do Curso de !!Ç

4 O1/04 a 06/04

UNIDADE2:
Visão geral das linguagens de programação
Declaração de variáveis
Palavra-reservada
Operadores aritméticos, de atribuição, relacionais e lógicos
Parâmetros

5 08/04 a 13/04

Tipos de dados primitivos
Método para construção de um algoritmo
Estrutura de um pseudocódigo
Construção de algoritmos em pseudocódigo
Estrutura de E/S de dados - teclado e monitor
Exercícios

6 15/04 a 20/04

UNIDADE 3: Controle de Fluxo: seleção
Estrutura de seleção simples, composta e encadeada
Exemplos e exercícios
Estrutura de seleção de múltipla escolha
Exemplos e exercícios



Obs: O calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades
desenvolvidas e em função da Semana Acadêmica do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação.

XII. Feriados previstos para o semestre 201 9.1
DATA

03/04/2019
19/04/2019
20/04/2019
21/04/2019
01/05/20]9
04/05/2019
20/06/2019
21/06/2019
22/06/2019

Aniversário Araranauâ {Quarta
Sexta-feira SantafSexta
Dia nãoletlvo(Sábado
Tiradentes /, Páscoa om FO

Dia do Trabalhador (Quarta
Dia da Padroeira de Araranauá
Corous Christl iii ta
Dia nãoletivo(Sexta
Dia não letivo {Sábado

Sábado

XIII.BIBLIOGRAFIA B
roRBELLoNÊj"ÃHã

MCGUGAN, vVill. Beginn ng Game Development with Python and Pygame: From Novice to Professional. Berkeley.

cesso em: 9 out 20n9 ro i'+óuzuiz04 Disponível em: <http://dx.doi.org/lO.1007/978-1-4302-0325-4>.Acesso em: 9 out 2009. a' " -''.'uáuizo'+ ui puiiivel erra: ':nltp://ax.aoi.orç

MENEZES, Nulo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação parainiciantes.SãoPaulo:Novatec.2010.222p.ISBN97888575222508. ' ' ' ' ;'

7 22/04 a 27/04
UNIDADE 4: Controle de f:luxo: repet ção
Estrutura de repetição xo: repetiç

Enquanto -faça
f:vprnr\lne Q nvQrPín Ae

8 29/04 a 04/05
Estruturas de repetição
- Para - faça
Fvpmnlnc Q vnrpíni'he

9 C)6/05 a 11/05
Estrutura de repetição (Exerc c os)Estrutura ae repetrçãa(Exercícios.
Revisão(Estrutura de repetição)Kevisao (Estrutura de repetição
Avaliacãn l '

10 ]3/05 a 18/05
UNIDADE 5: Variáveis compostas
Vétores unidimensionais
Fxprníninn

1 1 20/05 a 25/05 Listas - Pilhas e Filas

]2 27/05 a 01/06 Revisão e Exercícios
Avaliacãn 9

13 C)3/06 a 08/06
UNIDADE 7: Moduiãi=iiãÕãÕ
Definição de módulos
Procedimentos/Funções/Métodos

14 l0/06 a 15/06 Parâmetros (por referência ê va or)Fv rcírinç:
  17/06 a 22/06 R vi án n Fiar.-Í,.iac

16 24/06 a 29/06 Entrega dos Trabalhos (caio seja a opção)critrega aos l ranainos (caso seja a opção)Avaliaram 3 nll Anracan+aPa.q HAO T..i...ii....

17 01/07 a 06/07
Y a RF vv\'#gL&«!f«v \4v l IÇIBJaillvD

Prova su bstitutiva (Soliliiiã€1ãi.jtl;iiã;;;i;re á r a)rr uva suoslílutíva (bollcitação Junto a secretária.Nrlva ó.valiam-ãín /l)rr\\r= rla rnPllnapnaXn\



XIV.BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

ARAÚJO, Everton Coimbrã de. Algoritmos Fundamentos e .Prática. Visual Books. 2007

HETLAND Maghus Líe Beginning Python: From Novice to Professional. Second Edition. Berkeley,. CA: Apress.
2008.

ISBN9781430206347 Disponível em: <http://dx.doi.org/lO.1 007/978-1-4302-0634-7>. Acesso em: 9 out. 2009.

MEDINA, Marcos FERTIG, Cristina. Alçjoritmos ê Programação Teoria e Prática. 2 ed. São Paulo: Novatec. 2006.

l ANGTANGEN. Hans Petter. Python Scripting for Computational Science. Third Edition. Berlih: Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2008 . (Texto in çomputational Science and Engineering. 1 61 1 -099413).

XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. Lógica de programação. 1 1 . ed. São Paulo (SP): SENAC São Pauld. 2007

LOPES. Anital. GARCIA. Guto. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: C
2002.469 p.ISBN 8535210199.

Araranguá. Algumas bibliografias

também podem ser encontradas na Biblioteca virtual da UFSC
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