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11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)

BXQ»Aê ,}».4 g) €

5-1420-2 Presencial

Pi'of. Mal'lon Oliveira
Email: !nal'ion.m.o} ivei!'a(@uBc.bl-
Horárío de atendimento: Tei'ças e Quintas-têiras das 1 3:20 às 1 4:2(]. sala 307.

iii. PKÉ-REQUISITO(S)
CÓDIGO NONIE D.4DISCIPLINA

Esta disciplina não possui pré-requisitos

IV CIJRSO(S) PARA O(S) QIJAI (IS) .4 DISCIPI,JNA É OFERECIA.4

Bacharelado em Engenharia de Computação

V.JUSTIFICATl\,;A M

Um bacharel em Engenharia de (.amputação que quciia tlaballlar com programação- certamente usa unl conlpiladoi
(ou um interpietadar) como ferramenta para traduzir um programa escrito em uma linguagem dc alto nível para um
programa escrito em linguagem de máquina. Assim. o estudo da construção cle compiladaies é tunclamcntal pata os
engenheftos de computadores. pt)is o domínio dessa ferramenta leva ao desenvolvimento dc programas poEtátcis dc
alta desempe1lho e qualidade.

': .'; ;. .

Linguagens-fode. oh.feto, de alto-nível e de [laixo-ní\e]. Especificação de ]ingnagens de pi'ogiamaçào. ('oml)i]açãt) e
interpretação. Processadores de lii guageils de f3iogra:nação. N'Íáqtlillas :Cais e vlrtilais. 13ootstla})})ing. Análise
si:atávica. AI alise de contexto. Amtlicntcs de execução. Get'anão de código. Otiinização dc ç( ( }go itldef)endcilte de
11)áquiila. Otitllização de código dependelltc de máqüiila.

O})êe ivo Ge!'êi!:
Capacitar o aluno na síntese. análise e manipulação de es})eciflcações cle linguagens de l)iogramação de alto 1lí\el
assim col 10 1 0 etnprego de técnicas dc Imt)ie ne:ração de plocessadorcs dc li:lguage11s

Ob e iv $ Espec o$

Estudar e conhecct- os princípios de um compilados'

Estudar o processo dc análise IÓNica e semântica em um conipilador:

Estudar o flroc'essa cle geração de código intermediário c código otlicto final

Estudar Q processo dc otimização de código intclmedíárlo e código olajcto final



ger ati:lgidos cona n t mente. Sela obl:!gatórla :a frequência ãs ãtivldades çorresponaentes a; caga:alscipiilla, no
íílínimo a 759â tias mesmas (Frequência Sullciente - FS), ficando nela reprovado o aluno que não comparecem' a
mais de 25% Lias atividacles (Frequência Insuficiente - l;l).
Serão realizadas duas avaliações indivi(duais PI e P2, e um trabalho prático E l . .
.« lçqédia, Filial (MF) sclrá caicuíadã da segui11te forrlla:

f\4F = PINO.33 -1- P2x0,33 -F EIXO,34
A nota míniiTla para aprovação na disciplina será l\4F Z 6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72 da
viés. !\' i 7/(:Un/1997}.
O aluno com Frecluência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e 5,5 terá
direito a unia nova avaliação no final do semestre (REC), excito as atividades constantes no art.70, $ 2'- A Nota
Fini31 (NF) sel-á 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' 1 7/CUn/1997).

NF = {MF «b REC) x 0,5

Ao aluno que nãü coi aparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota
0 (zei'o). kart. 70. 1 4' da Res. n' 1 7/CUn/1 997)

Obsel'Vâçõeg:
Avàlíaçãe de recüpe!'ação
- Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

(Res. i 7. CUn/97).
Nova :ãvüEãaÇão

C) aluno, que poi motivo de força maior- e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no l)largo de ensino. deverá fbimalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino, na Secretaria
Integrada de Departamento - SID, ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis,
apresentando documentação comprctbatória.
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(. onteucio le(5lico seguido de ('Q111ÊÉ11JÉ! Prát co cam desenvolvimento de problemas em computador:

UNIDADE ! : }íltrodtição
- Apresentação da disciplina(ementa. bibliografia, metodologia e avaliações)

Introdução ao$ compiladores
- Fases de um conlpilador

UNiOADE 2: ÃÓáÍise Léxico
p Expressão regular
n Reco1lheccdores
B .AutõiTlatos finitos para análise léxico

Unto,\DE 3: /\ilá ise Sintáti a
Grei éÍlcãs }ivrób de coi texto

ã ,z\Hálíse si11tática {op-dowí} G botto111-up

" : có!].juntos:];IRS]' e FQLLOR/
* ,\:laÍisãdQI' si: á ico Ll{
H Réconheccdoles

UNÍD.\oi1 4: .'\nál ise Semântica
* Ât! íbtitos semâ11ticõs 1lerdados e sintetizados
H Escluelllas S e L atj'itlutos

UNIDADE 5: Geração e Útil lização de Código
É Gel'ação de código i1lténllediário

.Otlmlzãção de código i! eernlediáiió
» Ge!'açãõ de código oqeto
- C)timização de código objeto

%l MÉVÓB;Q[6G À D$1 ãlN$iN<) /! IE$XNVOLVjlWENTO O: ROG&AMA

- .Aulas expositivo-(dialogadas com prática em laboratório.
- hlateiial de tipoio postado no À/ood/c.
* [)csetlvo]vin\ê11tó dó trabalhos e exercícios.

- Atividacles práticas eni laboral(brio visando a construção parcial de um compilaclor.

X: MEl:Q©:OLOG}'À E XN$TRU;ME;NTO$ DE iÇ$Ç L$AÇAO



XJ. CRONOGRAMA PRÁTICO

AllLA (semana) DAI'Á\

1 l05/08/2019a l0/08/2019 Unidade l

2 12.'08/2019 a 17/08/2019 SAE(. (Semana .\caclêmíca de Engenharia de ('oml)utaçãn)

3 19/08./2019 a 24/08/2019 Unidade2

26/08/2019 a 3 1/'08/2019 Unidade 2

02/'09,''ZO 1 9 a Q7/'0(?/2G 1 9 {Jnldade 2

09/00/20 19 a 14/09/20 19 Primeira avaliação

16/0o/:019 a 21,'09/3019 l Unidade 3

23/'00/'20 1 9 a 28/'0q/20 1 9 L nidade 3

30,'09,'20 i9 a 05/}0/2G19 Unidade 3

07/10/2019 a ]2/10/20{9 Unidade 3

14.,'10/3019 a 19/10/3019 Unidade 4

21/10,'2019 a 26/10/2019 Í Unidade 4

28/10/1019 a 02.'11.2019 Segunda avaliação

04.'] !./2019 a 09/11/'20}9 U:cidade 5

ií,'Í1,'2019a !6/11..'2019 Unidades

1 8/'1i./2Q i9 a 23.'j1,/20}9 Tiabaillo };iRaI

17 25/'1 1,/2019 a .30/'1 1,'2010 I'Fava sullstitutlva,' Piora dc tccupei'anão

18 02/'12/'2019 a 0(1/12/2019[)ivulgação das notas

Qb$: O caienciário está stlleiio a: pcqtiei o a.lusteg de acordo co T as 11ecessl(jades das at:ivi(jades dose;ilvoi\. idí\s

XÍll ,FERIADOS yReVi$V0$: PARA Q $gM E$T&e 28} $;2i
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D7.,'09,''2Qi9

12/;10,20i9

28/]0./2019

02.''Í},r20]9

i5,/1i,'2a1 9

16/ii.''2Q $ 9

lildellcndência do[3rasil(Sábado)

Nossa Seno,ora Aparecida(Sábados

l)ia do Servidor Pútliico {:l.eí n' 8. } 1 2 -- art. 236} {Sext:a}

Filiados(Sábado)

Pi-aclamação da República ( Sexta)

Dia não lei:iv;o (Soba,do >

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1 . AHC). Alfa-ed v. et al. Clompiladotes: Princípios. Técnicas e Fei'!'ementas. 2' ed. São I'quilo: I't:arsoíl '\ddison
Wesie\, 2008

2. PRECE. Ana b'leria de .'\.; TOSC.'\Nl: Simão S. Implementação (!c !,inguagens (le I'raBI'amaçiio:
C om!)iladores. 3' ccl. Porto .Alegre. Bookirlan: 2008.

3. .'\S(.F.NCIO, Ana demanda Comes;(. .AMPC)S, Edilene Aparecida Venci-uchi de. Fundamentos (la pt'ílg!'amaçãn
de computadni'es: algoz'irmos, Pascal, C/C-F-i- e lava. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice H:l11. 2008

Xl\( BIBLIOGRAFIA COb4PLEMENTAR:

1 . SEBESTA. Robeil W. (:onceitos de ]ingnagens de programação. 9. el]. Peito .Alegre: Bcjokman. 21) 11.

2. PATTERSON, Davld A.; HENNESS\'. John l-. Organização e pro.leio dc cnmlluladores: a intei'face
h r vale/safware. 3. ed. Río de Janeiro: Esse\rica. 2i){)5.

3. S.ANTES. Rafael. Introdução à })rograrnação oi'ientnda a ob.ietos usam(!o .l..\v\. Rio de .l:lneiro: ('alTtpus.

Os li\,ros acima citados coilstat na Biblioteca }.)l i\.ei'sitária c Sel:oiiai de Ara:a lgttá. .'\ gt:i las i)ii)ilograílas :a li)éíl}
podem ser encorltradas no acervo tJâ disciplina: via sistema b/loodle.
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Assinado de forma digital
por Marlon de Matos de
Oliveira:00369028023
Dados:2019.06.06
12:00:23 -03'00'

Professor da Disciplina

Aprovado na Reunião do Colegiada do Curso em: k/.aZ/.

1 . Lal)'oratório de informática com, no mínimo, um computador por aluno
2. Espaço físico com mesas, cadeiras e tomadas em quantidades adequadas
3. Acesso à .internet
4. Projetor multimídia que possa sel' operado de forma segura, sem 'risco cic acidentes
5. 20 folhas de papel A4 por aludo
6. 10 folhas prova poraluno
7. Quadro branco e canetas
8. Impressão: monocromática e colorida

Obs.: A indisponibilidade de infraestrutura/materiais listados pode causar prquízos ao processo pedagógico,
inviabilizando tanto as atividades dos docentes como as dos alunos, podendo, ainda, acarretar em cancelamento de
aulas em último caso.


