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Ementa:  Introdução  à  computação;  Noções  de  lógica;  Conceitos  e  representação  de  algoritmos;
Constantes e variáveis; Estruturas de controle; Vetores; Matrizes; Registros e uniões; Procedimentos,
Funções com passagem de parâmetros por valor e referência; Recursividade; Introdução à linguagem
de programação.

Conteúdo programático:  Introdução a computação; Introdução a lógica de programação; Noções de
lógica; Algoritmos; Pseudocódigos e fluxogramas; Teste de mesa. Elementos básicos de algoritmos:
Constantes,  variáveis  simples  e  compostas;  Tipos  enumerados;  Comandos  de  entrada  e  saída;
Expressões, estruturas sequenciais e condicionais; Estruturas de repetição; Funções. Linguagem de
programação  C  (padrão  ANSI):  Sintaxe  da  linguagem;  Modularização:  procedimentos  e  funções
(passagem de parâmetros por valor e referência); Funções recursivas. Vetores, matrizes, registros e
uniões; Busca sequencial e binária em vetores.

Objetivos: 

Gerais: está matéria está relacionada com o aprendizado de programação de computadores. Nela, os
alunos e as alunas aprenderão o básico sobre desenvolvimento de algoritmos. Esta unidade curricular
prepara os alunos e as alunas principalmente para a unidade curricular de aprendizagem de algoritmos
e estruturas de dados.

Específicos: ao final desta unidade curricular, é esperado dos alunos um entendimento sobre criação
de algoritmos e programas em linguagem C.

Metodologia  de ensino: Utilização da linguagem C no contexto de programação estruturada;  Aulas
expositivas  sobre  o  desenvolvimento  de  algoritmos  e  aulas  práticas  em  laboratório  para
implementação  dos  algoritmos.  Extensa  prática  de  programação  extra  classe,  coordenada  com o
auxílio de ferramenta de ensino e com o apoio de monitores. A metodologia de ensino baseada na
resolução  de  problemas  (Problem  Based  Learning)  será  amplamente  utilizada.  O  professor,  após
apresentar a teoria necessária, irá propor problemas e atuará apenas como facilitador/problematizador



junto aos alunos na resolução do problema.

Avaliação  dividada em três  provas,  com peso de 25% para  cada prova e 25% para  trabalhos  de
programação.
Se nota final >= 6 será aprovado(a); se nota final < 6 será reprovado(a).
Frequência:  poderá  haver  chamada  em cada  uma  das  duas  aulas  de  cada  encontro.  Poderá  ser
atribuída ausência ao(à) discente que se ausentar por mais de 15 minutos em cada uma das duas
aulas de cada encontro. O(a) discente será reprovado(a) se a frequência for menor que 75%.
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