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OBJETIVO GERAL DO CURSO 
O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, 
criativos, investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, 
no desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e 
gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e comunicação), 
dados e sistemas que abordam processos administrativos e de negócios das organizações. 
 
 
EMENTA:  
Aulas expositivas sobre os elementos fundamentais da lógica de programação com prática a partir 
da resolução de problemas propostos (construção de algorítmos).  
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
O aluno estará apto a aplicar os comandos aprendidos em sala de aula na construção de algorítmos 
estruturados simples e complexos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: Possibilitar ao aluno: 
- conhecer elementos básicos da lógica de programação 
- discernir sobre sua aplicabilidade na resolução dos problemas de lógica 
- familiarizar-se com a prática de programação de computadores 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 

30/07  1. INTRODUÇÃO AO PORTUGOL 
Será apresentado a origem do portugol ,sua aplicação prática e a estrutura 
básica dos algoritmos 

30/07  2. ELEMENTOS DA SINTAXE (CONSTANTES, VARIAVEIS E 
TIPOS DE DADOS) 
Serão apresentados os conceitos de constantes e variáveis, sua  aplicação 
na construção de algoritmos. Em seguida, serão apresentados os tipos de 



dados 
06/08  3. OPERADORES E COMANDOS DE ATRIBUIÇÃO 

Serão apresentados os operadores aritméticos, relacionais e lógicos e sua 
aplicação. Serão desenvolvidas exercícios em sala de aula  visando 
aprimorar o aluno 

13/08 
 

(P1 
10/09) 

 4. ESTRUTURAS CONDICIONAIS 
Serão apresentadas as estruturas condicionais SE ENTÃO e CASO 
FAÇA e sua aplicação na construção dos algorítmos. Em seguida, como 
complementação para os condicionais será apresentado o comando 
SENÃO e introduzido o conceito e o funcionamento dos condicionais 
aninhados. Serão desenvolvidos exercícios visando a aprimorar o aluno. 

17/09 
 

(P2 
22/10) 

 5. ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO 
 Serão apresentados os comandoS de repetição (ENQUANTO FAÇA, 
REPITA ATÉ, PARA FAÇA) e sua aplicação na construção de 
algoritmos. Serão desenvolvidas atividades visando aprimorar o aluno 

29/10 
 

(P3 
26/11) 

 6. VETORES   
Será introduzido o conceito de vetores, comandos para sua construção, 
operação e sua aplicação na construção dos algoritmos. Serão 
desenvolvidas atividades visando aprimorar o aluno. 

 
METODOLOGIA PROPOSTA:  
Aulas expositivas com prática ostensiva em sala de aula. 
 
AVALIAÇÃO:  
Serão aplicadas provas teóricas em sala de aula num mínimo de três e num máximo de cinco. A 
média será calculada pela média aritmética simples das notas obtidas pelo aluno. 
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