
V.JUSTIFICATIVA
A visualização de dados é ideal para a análise exploratória de dados. Além disso, a visualização permite entender
o dado de uma forma melhor e permite comunicar e informar aos outros de uma forma efetiva.

@

U IVKn$X &ne#EDERAL

UNiVERS!.DA:DE:FE'DEDAL DE SANTA CATARiNA
CAMPUSARARANGUÂ;ARA

PLANO DEENSINO

$EME$TRE281:9.1

V!.:EMENTA

Introdução a visualização de dados. Fundamentos em visualização dâ informação. Processo de Visualização.
Representações visuais de dados multivariados. Representações visuais db hierarquias e árvores.
Representações visuais de grafos e redes. Representações visuais de textos e documentos. Prática didática com
dêséhvólviMéhtÓ dé: éiéteMàs e fÓrràMeótás:'dÓ ü :uàli2áçãÓ.

Vl!.OBJETIVO$

. Apresentar conceitos e melhores práticas com ferramentas e frameworks de visualização de dados.

. Propor e desenvolver pequenas soluções computacionais para os problemas identificados.
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Unidade 7: Prática didática com as ferramentas e frameworks de visualização

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Os assuntos serão apresentados em aulas expositivas. sempre com discussão e participação dos alunos. Estudos
dirigidos (leitura e discussão de textos) e exercícios. sempre como forma de estimular à participação dos alunos.alrlglaos (leitura e alscussao ae textos; e exeíçlçius. ueílipíe çunlv l\.'tília "u col"--u-a' a pa-"-'-payav uva a-u--vg,.
Aulas práticas em laboratório de Ensino de Sistemas Multimídia e Interfaces Humano-Computador e atividades de
aprendizagem postadas no Moodle. Desenvolvimento de trabalhos/ exercícios/ seminários

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:

1 . Datashow/projetor funcionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento.adequados
2 . Acesso à Internet:
3. Laboratório de informática com computadores funcionando e em número adequado a quantidade de alunosl
4. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão
ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina.
ficando nela reprovado o aluno que não comparecer. no mínimo a 75% dos encontros presenciais.

A nota do aluno será composta de 4 avaliações:

. Avaliações:
NI :Primeira avaliação: prova escrita e individual: peso 2,5
N2: Segunda avaliação: prova escrita e individual: peso 2.5
N3: Terceira avaliação: elaboração e apresentação de trabalho (prometo prático) em grupo: peso 3,0
N4:Tarefa:peso 2,0

* A avaliação poderá conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas

A média final(MF) será: MF =(NI * 0.25) +(N2 ' 0.25) +(N3 '0.3) +(N4 * 0.2)

. Critério para aprovação: Média Final (MF) >= 6 e frequência suficiente (FS)

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art.'69 e 7-2 da Res. n' 17/CUn/1 997).

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das'notas de avaliações dó semestre 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 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/1997)

NF = MF + REC

. 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:

Avaliação de recuperação
. Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

(Res .17/CU n/97)

Avaliação de segunda chamada:
+ Para pedido de. segunda avaliação somente em casos em que o aluno. por motivo de força maior e

plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. deverá formalizar
pedido de avaliação à Direção do Campus Araranguá dentro do prazo'de 3 dias úteis apresentando
comprovação



Obsl : O calendário está.sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividadesdesenvolvidas

XII. Feriados previstos para o semestre 2018.2
03/04/2019 Aniversário Araranguá(Quarta)
19/04/2019 Sexta-feira Santa(Sexta)
20/04/2019 Dia não letlvo (Sábado)
21/04/2019 Tiradentes / Páscoa (Domingo)

01/05/2019 Dia do Trabalhador (Quarta)

Dia da Padroeira de Araranguá (Sábado)

Corpus Christi (Quinta)

04/05/2019

20/06/2019
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Horário de âtendiúento âa aluno:
. Segunda-feira 17:00 -- 1 8:00. Jardim das Avenidas -- Sala 307
. Terça-feira 17:00 -- 1 8:00. Jardim das Avenidas -- Sala 307

 
XI.CRONOGRAMATEÓRICO/PRÁTICO

AULA
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DATA

]1/03 a 16/03
18/03 a 23/03
25/03 a 30/03

ASSUNTO

âP!:e9111©êP ] a@gU.gg.9.nPlngg..!n.!.EggU@P...WIU..P !.iZ.qÇ ê9..qg.Pega
1:1111g.gde 1 : Pri.Dcí.ocos de V sua ização de Dados
Undade 21 Fylldam.gntos do Processo de Visualizacãg
Unidade 2: Fundamentos do Processo de Vlsualizãcão
Unidade 3: Técnicas de Visualização de Dados Multivarlados

l
2

3
4 D1/04 ã 06/04
5 08/04 a 13/04
6 15/04 a 20/04

22/04 a 27/04
29/04 a 04/05
C)6/05 a 11/05
]3/05 a 18/05

Unidade 4: Técnicas..qg.y.lgyglEgçêg.gg.Hlglgllgylgg.g.8.W.g.[g!
Unidade 4: Técnicas de Visualizacão de Hierarauias e'Arvores
PiÉmeifa; Avaliacão: Prova
Unidade 5: Técnicas de Visualização de Grafos e Redes
Unidade 5: Técnicas de Visualização de Gfáfos ê Redes

7

8

9

]0
  20/05 a 25/05 Unidade 6: Técnicas de Visualização dõ Textos e Documentos

12 27/05 a 01/06 Unidade 6: Téchicàs de Visualiiacão de Textos e Documentos
Unidade 7: Prática c)om ferramentas e frãméworks dê visualização13 03/06 a 08/06

14 l0/06 a 15/06 Unidade 7: Píátlca com ferramentas e frameworks dõ visualização
15 17/06 a 22/06

24/06 a 29/06
Unidade 7: Prática com ferramentas e framewórks de visualização
Seguida Avaliação: Prova16

17 01/07 a 06/07 Terceira Avaliação: Apresentação detrabalhos práticos
18 08/07 a 13/07 Prova de repóéição, nova avaliação (reeupeÊãção)



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial deAraranguá. Algumas bibliografias
também podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.
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