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Detalhes da DisciplinaDetalhes da Disciplina

Código CMP1060
Nome da Disciplina INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO

Carga Horária 60
Créditos 4

Ementa
Conceitos básicos que envolvem a computação. Princípios básicos da estrutura
e funcionamento dos computadores. Iniciação à linguagem algorítmica e às
diversas linguagens de programação.

Objetivos GeraisObjetivos Gerais

Preparar e capacitar o aluno para a adequada utilização de ferramentas computacionais necessárias
para o bom desempenho das atividades profissionais do futuro engenheiro.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

Conhecer os fundamentos de hardware e software que possibilitem o desenvolvimento de
aplicações no computador;
Conhecer os conceitos e as técnicas de desenvolvimento de algoritmos;
Capacitar o aluno para analisar problemas e desenvolver programas em linguagem algorítmica;
Capacitar o aluno para mapear algoritmos em uma linguagem de programação.

Conteúdo ProgramáticoConteúdo Programático

1. Conceitos básicos de um computador digital:

    1.1.  Estrutura de um computador digital: memória, unidade central de processamento, entrada e
saída, e periféricos;

    1.2.  Conceitos de hardware e software;

    1.3.  Representação e armazenamento da informação;

1.4.Histórico, evolução e perspectivas da computação.

2. Técnicas básicas de programação:

    2.1.  Itens fundamentais:

            2.1.1. Constantes, variáveis, expressões aritméticas e comando de atribuição;

            2.1.2. Comandos de entrada e saída;

            2.1.3. Estrutura de fluxo sequencial.

    2.2. Estruturas de controle de fluxo condicionais;

    2.3. Estruturas de controle de fluxo de repetição.

3. Introdução à estrutura de dados  

    3.1. Variáveis compostas homogêneas unidimensionais.

Atividades Externas da Disciplina (AED)Atividades Externas da Disciplina (AED)
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·        Revisar os conteúdos estudados em sala de aula;

·        Proporcionar um momento de aprendizado, de forma interativa;

·        Aplicar os conceitos estudados em sala de aula para a resolução de problemas;

·        Empregar, adequadamente, as estruturas aplicadas a programação estudadas em sala de aula
para a resolução de problemas.

 

Descrição da Atividade

Utilizar ferramentas interativas online com os conteúdos ministrados em sala de aula, com o objetivo de
estimular a participação dos alunos a realizarem a AED. Sugestão: utilizar aplataforma
online Edmodo (https://www.edmodo.com/?language=pt-br).

 

A AED será dividida da seguinte maneira:

·        o professor de Preleção será responsável pela AED do 1° bimestre, valendo 50% das
frequências de AED do semestre (4 horas/aula) e 1,0 ponto referente à AED, conforme descrito no
item Avaliação;

·        o professor de Laboratório será responsável pela AED do 2° bimestre, valendo 50% das
frequências de AED do semestre (2 horas/aula) e 1,0 ponto referente à AED, conforme descrito no
item Avaliação.

Cronograma

 

·        Serão reservados os 30 minutos finais da aula dos dias 13, 20 e 27/03 para orientação da
resolução da AED; 

·        A data final de entrega é 03/04/2018

Forma de Registro

 

Entrega online através da plataforma.

 

Critérios de Avaliação

 

Como descrito no item Avaliação, o valor da atividade AED é de 1,0 ponto, que será computado no
valor das atividades que comporão a nota N1 (Preleção) e N2 (Laboratório).

 

MetodologiaMetodologia

Aulas expositivas e dialogadas;
Resolução de problemas em sala de aula;
Implementação de problemas em laboratório utilizando linguagem de programação C++;
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Recursos didáticos: data show, computadores, Internet, quadro-giz e giz, quadro branco e pincel.

AvaliaçãoAvaliação

A nota final (NF) da disciplina será resultante da média ponderada de dois conjuntos de notas –
 N1 e N2 – conforme a expressão NF = 0,4*N1+ 0,6* N2, sendo que, tanto N1 quanto N2 serão
compostas por no mínimo quatro  notas resultantes de: (a) uma avaliação individual, e (b) uma ou mais
atividades definidas pelo professor, sendo uma delas a AED (Atividades Externas da Disciplina) com
valor de 1,0 ponto. Todas as atividades serão avaliadas de 0,0 a 10,0.

A N1 e a N2 da preleção e do laboratório serão calculadas conforme a expressão:

 

N1PRE = N1LAB = Avaliação*0,8 + Atividades*0,2

N2PRE = N2LAB = Avaliação*0,8 + Atividades*0,2

 

A N1 final será composta pela média aritmética das N1 de Preleção e N1 de Laboratório, conforme a
expressão:

N1FINAL = (N1PRE + N1LAB)/2

 

A N2 final será composta pela média aritmética das N2 de Preleção e N2 de Laboratório e ainda a nota
da Avaliação Interdisciplinar (AI) seguindo o critério estipulado pela PROGRAD, conforme a
expressão:

 

N2FINAL = [(N2PRE + N2LAB)/2]*0,9 + AI

 

A frequência será computada em cada encontro através de chamada feita durante as aulas acumulando-
se as frequências de Preleção e Laboratório.

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver a frequência mínima de 75% e a Nota Final
(NF) igual ou superior a 6 (seis).

 

Obs: A avaliação de laboratório será individual sem acesso a Internet e/ou dispositivos eletrônicos. 

CronogramaCronograma

 Aulas de Preleção

  

AULA Data Conteúdo/Atividades/Avaliações



05/02/2018 PUC Goiás

http://sistemas.pucgoias.edu.br:8080/plano-ensino/professor/show/5025612 4/6

1 06/2/2018 Apresentação do Plano de Ensino. Conceitos básicos de um
computador digital. Conceitos básicos de fluxograma e algoritmo.
Itens fundamentais (constantes, variáveis, expressões aritméticas e
comando de atribuição).

2 20/2/2018 Comandos de entrada e saída. Estrutura sequencial, utilizando
algoritmos e fluxogramas.

3 27/2/2018 Estrutura sequencial: resto, quociente, funções pré-definidas.

4 06/03/2018 Expressões lógicas. Estrutura condicional simples, utilizando
algoritmos e fluxogramas. Orientação da AED

5 13/03/2018 Estrutura condicional simples, utilizando algoritmos e fluxogramas.
Orientação da AED.

6 20/03/2018 Estrutura condicional composta, utilizando algoritmos e fluxogramas.
Orientação da AED

7 27/03/2018 Estruturas condicionais compostas aninhadas, utilizando algoritmos e
fluxogramas. Orientação da AED

8 03/04/2018 Avaliação teórica N1.

9 10/04/2018 Estrutura de repetição (para).

10 17/04/2018 Estrutura de repetição (enquanto).

11 24/04/2018 Estrutura de repetição (faça-enquanto).

12 08/05/2018 Estrutura de repetição, utilizando flag.

13 15/05/2018 Estrutura de repetição, utilizando flag.

14 22/05/2018 Estruturas de repetição aninhadas utilizando algoritmos e fluxogramas.

15 29/05/2018 Variáveis compostas homogêneas unidimensionais (vetores).

16 05/06/2018 Revisão para Prova

17 12/06/2018 Avaliação teórica N2.

18 19/06/2018 Entrega e discussão de resultados.
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19 26/06/2018 Entrega e discussão de resultados.

 

 AED = 1 AULA

 

 Aulas de Laboratório

AULA Data Conteúdo/Atividades/Avaliações

1

 

09/02/2018 Apresentação do laboratório: ambiente Windows e Dev-C++.

Mostrar como salvar, compilar e executar um programa com a
saída: Bem Vindo à PUC.

2 16/02/2018 Conceitos básicos da linguagem C++. Estrutura geral de um
programa.

3 23/02/2018 Comandos cin/cout, expressões aritméticas, comando de
atribuição e estrutura sequencial.

4 02/03/2018 Estrutura sequencial: resto, quociente, funções pré-definidas.

5 09/03/2018 Expressões lógicas. Estrutura condicional simples.

6 16/03/2018 Estrutura condicional composta.

7 23/03/2018 Estruturas condicionais compostas aninhadas.

8 06/04/2018 Avaliação prática N1.

9 13/04/2018 Estrutura de repetição (for).

10 20/04/2018 Estrutura de repetição (while).

11 27/04/2018 Estrutura de repetição (do-while).

12 04/05/2018 Estruturas de repetição, utilizando flag.

13 11/05/2018 Estruturas de repetição aninhadas.
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14 18/05/2018 Variáveis compostas homogêneas unidimensionais (vetores).

15 25/05/2018 Orientação da AED-2

16 08/06/2018 Revisão. Data limite para entrega da AED-2.

17 15/06/2018 Avaliação prática N2.

18 22/06/2018 Entrega e discussão de resultados.

  AED - 2 aulas

Bibliografia BásicaBibliografia Básica

1. DEITEL, Harvey M. C++: como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 1164 p. +
1 CD-ROM

2. GOTTFRIED, Byron S. Programando em C. São Paulo: Makron Books, c1993.

3. MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C++. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2006.
234 p. ISBN 9788576050452 (broch.).

Bibliografia ComplementarBibliografia Complementar

1. FARRER, Harry. Algoritmos estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1999. 284 p. (Programação
estruturada de computadores) ISBN 9788521611806 (broch.).

2. GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Albertro de Castilho. Algoritmos e estruturas de
dados. Rio de Janeiro: LTC, c1985. 216 p. (Ciência de computação) ISBN 8521603789 (broch.).

3. KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. The c programming language. 2. ed. Upper Saddle
River: Hall PTR, 1988. 272 p.

4. MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e prática. São Paulo:
Novatec, c2005. 384 p.

5. SCHILDT, Herbert. C completo e total. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Makron, 1996. 827 p. ISBN
8534605955.

Material de ApoioMaterial de Apoio

O software DEV C++ é gratuito e pode ser baixado direto do site de seu fabricante em : www.
bloodshed.net
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