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Objetivos
Objetivos gerais: que o aluno adquira familiaridade com uma linguagem de programação
estruturada de nível intermediário com gerenciamento explícito de memória. Que o aluno
aprofunde suas habilidades de modelagem e implementação de algoritmos para solucionar problemas computacionais.

Ementa*
Apresentar noções básicas e intermediárias sobre algoritmos, programação em linguagens
compiladas, compilação, programas em execução (processos), ponteiros, alocação estática
e dinâmica de memória, vetores e matrizes, funções e passagem de parâmetros, registros,
arquivos e recursividade. Aplicar todos os conceitos apresentados no contexto da resolução de problemas clássicos e novos da computação.
* Retirada da página 1030 do c atálogo de disciplinas 2019-2020 da UFABC.
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Carga de trabalho e recomendações
A carga de trabalho semanal estimada para a oferta tradicional desta disciplina é de 2
horas em com aulas teóricas, 2 horas com aulas práticas e 4 horas de estudos individuais.
Esta disciplina possui uma disciplina recomendada: Processamento da Informação.
Eventuais deficiências nessa disciplina irão impactar diretamente no tempo de estudo
necessário para você passar no curso.

Regras de oferecimento
O oferecimento desta disciplina no quadrimestre suplementar seguirá as regras definidas
no Anexo I da Resolução nº 240/2020 do ConsEPE (veja a página 11 do Boletim de Serviço
Nº 963 de 15 de julho de 2020).

Calendário*
Período de aulas

11 semanas

1º de fevereiro a 18 de abril

Período de recuperação

1 semana

19 a 25 de abril

* Veja o Calendário Acadêmico da Graduação 2021 da UFABC para mais detalhes.

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
Usaremos o site 2021.PE no Moodle do CMCC (note que não é o Moodle padrão da UFABC)
para divulgar o material com o conteúdo do curso, links para as videoaulas, links para a
entrega das listas de exercício semanais (com correção automática) e para entrega de
outras atividades avaliativas que eventualmente venham a ser realizadas.
Se você nunca utilizou o Moodle do CMCC, você recebeu um convite em seu email
institucional no site no dia 27 de janeiro para fazer a sua inscrição. Por favor verifique sua
caixa de spam, se não encontrar o e-mail convite. Ao se inscrever no Moodle do CMCC com
seu e-mail institucional (via o email convite), você já estará automaticamente inscrito no
site da nossa disciplina.
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Mapa de atividades e abordagem do curso
Todas as semanas o professor irá disponibilizar no AVA os seguintes materiais e atividades:
●
●
●
●

videoaula com explicações da teoria do tópico previsto para aquela semana;
tarefa de leitura para que o aluno complemente e afixe na memória o que foi visto
na aula teórica;
videoaula com atividades guiadas pelo professor, com enunciados, dicas e
resoluções de exercícios;
exercício-programa (EP) para o aluno implementar em casa.

Ao final de cada semana, o aluno deverá entregar os EPs que foram disponibilizados e que
serão corrigidos para nota automaticamente pelo módulo VPL do Moodle. Nenhum prazo
será adiado.

Tirando suas dúvidas
O professor fará plantões via Google Meet, toda semana, nos seguintes horários:
Dia / Período

Matutino

Noturno

Terças-feiras

--

20:00 -- 21:30

Sexta-feiras

--

20:00 -- 21:30

O link para o plantão é https://meet.google.com/pvp-eqoa-rjv, que também ficará disponível na
página inicial do nosso site no Moodle. Você também pode enviar suas dúvidas pelo
Telegram, para @danielmmartin, ou para o email daniel.martin@ufabc.edu.br, colocando
o prefixo [2021.PE] no assunto da mensagem.

Código de honra
Será adotado o código de honra descrito na página mantida pelo prof. Emilio Francesquini.
Uma versão em PDF pode ser encontrada na primeira seção do nosso site do Moodle.
Resumindo: se você colar em alguma atividade avaliativa, você receberá 0 em todas
as atividades avaliativas regulares do curso, sejam elas a presente, as passadas ou as
futuras e estará sumariamente reprovado com média final 0. No entanto, poderá
fazer a REC se assim desejar.
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Avaliações
Exercícios-programas
Toda segunda-feira o professor irá disponibilizar o material de estudo da semana: as
videoaulas (teórica e prática), a tarefa de leitura e o exercício-programa (EP) -- às vezes
mais de um -- que você deverá entregar resolvido (via Moodle) até a quinta-feira da
semana seguinte. Portanto, você terá 10 dias para fazer a tarefa de implementação de
cada aula. Não serão contados para nota os programas entregues fora do prazo! Se o
Moodle ou o módulo VPL (que faz a correção automática dos programas) estiver indisponível durante o prazo de entrega, você deve reportar esse fato para mim, por e-mail,
imediatamente, para que eu faça os testes, conserte eventuais problemas, e estenda o
prazo de entrega.

O módulo VPL
As atividades de implementação que chamamos de exercícios-programas (EPs) serão
corrigidas automaticamente pelo módulo VPL do Moodle. Você submete seu código fonte
na linguagem C, que será a linguagem usada na disciplina, e o módulo VPL compila seu
programa e (se ele compilar corretamente) executa uma bateria de 100 testes e verifica,
para cada uma das 100 entradas de teste, se a saída do seu programa é igual à saída
esperada. A sua nota será proporcional ao número de testes em que seu programa passar.
Você pode submeter quantas vezes quiser, até obter nota máxima. Porém só será contada
na média final a última nota obtida dentro do prazo de entrega.
O módulo VPL conta com um sistema de detecção automática de plágio que compara seu
programa com os dos colegas. Ele pode (e será) alimentado com programas entregues por
alunos em ofertas anteriores desta disciplina. Resumindo: não tente colar, pois você
será pego com alta probabilidade!

Compto da média final (MF)
A média final será a média aritmética das notas obtidas nas atividades (EPs) atribuídas ao
longo do quadrimestre.

Substitutiva
Não haverá.
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Recuperação
Quem ficar com média final (MF) inferior a 5.5, poderá fazer uma avaliação de recuperação
(REC) com duração de 72h que deverá ser entregue até o dia 25 de abril. Para quem decidir
entregar a recuperação, a nota final do curso (NF) será obrigatoriamente NF = (MF + REC) /
2, ainda que este cálculo resulte numa nota inferior à MF. Para quem não entregar a prova
de recuperação, a nota final do curso será NF = MF. Poderá fazer a recuperação, uma única
vez, quem obtiver conceito final D ou F (ou seja, MF < 5.5).

Controle de frequência e reprovação por faltas
Não haverá.

Atividades e avaliações presenciais
Não haverá.

Conceito final
Nota final* (NF)

Conceito

8.5 ≤ NF ≤
 9.9

A

7.0 ≤ NF < 8.5

B

5.5 ≤ NF < 7.0

C

4.5 ≤ NF < 5.5

D

0.0 ≤ NF < 4.5

F

* Nenhuma nota será arredondada.
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Programa por semanas
I.

Introdução

II.

Funções

III.

Vetores e Matrizes

IV.

Recursão

V.

Ponteiros

VI.

Alocação dinâmica de memória

VII.

Alocação dinâmica de matrizes

VIII.

Listas Ligadas I

IX.

Listas Ligadas II

X.

Arquivos

XI.

Tópicos variados

