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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. Além disso, 
deverão ser capazes de atuar em ambientes gerais de informática, como no desenvolvimento, 
análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelagem e gestão de projetos. 
Inclusive, os profissionais deverão ter a capacidade de desenvolver soluções apoiadas em 
tecnologias de informação (computação e comunicação), dados e sistemas que abordem processos 
administrativos e de negócios das organizações. 
 
EMENTA: Métodos (procedimentos e funções), passagem de parâmetros por valor e por 
referência, arrays unidimensionais (vetores), matrizes, arrays multidimensionais, registros, arquivos, 
modularização. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Proporcionar aos graduandos conhecimentos geraiss 
para desenvolver algoritmos para solução de problemas através do uso de computadores, 
possibilitando a construção de algoritmos estruturados simples e complexos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: Possibilitar ao aluno: i) continuar a aprendizagem 
dos elementos básicos da lógica de programação; ii) discernir sobre a aplicabilidade dos algoritmos 
na resolução de problemas utilizando lógica de programação; iii) familiarizar-se com a prática de 
programação de computadores; iv) raciocinar, desenvolver e aplicar lógica para resolução de 
problemas computacionais através de linguagem de programação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aula Horário Conteúdo 

1 16/02 
Introdução: Apresentação do plano de ensino. Discussão de métodos 

avaliativos. Visão geral da disciplina. Definição de blocos, Escopo das 
variáveis, sub-rotinas, procedimentos e funções, exemplos 

2 17/02 Funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, exemplos 
- 23/02 Feriado escolar 

- 24/02 Feriado 

3 02/03 Funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, exemplos 
4 03/03 Funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, exemplos 
5 09/03 Funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, exemplos 
6 10/03 Funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, exemplos 
7 16/03 Funções recursivas, exemplos, exercícios de fixação 
8 17/03 Funções recursivas, exemplos, exercícios de fixação 
9 23/03 Primeira prova escrita – P1 
   
10 24/03 Arrays unidimensionais (vetores), exemplos, exercícios de fixação 
11 30/03 Arrays bidimensionais (vetores), exemplos, exercícios de fixação 
12 31/03 Arrays multidimensionais (matrizes), exemplos, exercícios de fixação 
13 06/04 Revisão de arrays unidimensionais e multidimensionais, exemplos 
14 07/04 Classificação de elementos em estruturas de dados homogêneas 
15 13/04 Métodos de pesquisa, exemplos, exercícios de fixação 
16 14/04 Revisão de classificação e métodos de pesquisa, exercícios de fixação 
- 20/04 Feriado escolar 

- 21/04 Feriado nacional 

17 27/04 Segunda prova escrita – P2 
   
18 28/04 Estruturas de dados heterogêneas (registros), exemplos 
19 04/05 Atribuição de registros 
20 05/05 Leitura e escrita de registros 
21 11/05 Registro de conjuntos, exemplos, exercícios de fixação 
22 12/05 Atribuição, leitura e escrita de registro de conjuntos, exemplos 
23 18/05 Conjunto de registros, exemplos, exercícios de fixação 
24 19/05 Atribuição, leitura e escrita de conjunto de registro, exemplos 
25 25/05 Trabalho sobre estruturas de dados heterogêneas – T1 
26 26/05 Trabalho sobre estruturas de dados heterogêneas – T1 
27 01/06 Terceira prova escrita – P3 
   

28 02/06 
Introdução a arquivos, declarações, exemplos, exercícios de fixação, 
manipulação de arquivos, abertura, fechamento, cópia, guardar 

29 08/06 Manipulação de arquivos, procura e eliminação de registros 
30 09/06 Modos de acesso a arquivos, exemplos, exercícios de fixação 
31 15/06 Exercícios de aprendizagem sobre registros e arquivos 
32 16/06 Programação estruturada ou modular, método top-down, exemplos 
33 22/06 Refinamentos, exemplos, exercícios de fixação 
34 23/06 Modularização, exemplos, exercícios de fixação 
35 29/06 Quarta prova escrita – P4 
36 30/06 Revisão da P4, definição de alunos aprovados e para Exame final, revisão 
 13/07 Exame final 

 
 
 
 



METODOLOGIA PROPOSTA: Explicar o conteúdo baseado numa aula expositivo-dialogada. 
Em cada aula, iniciarei abordando os pré-requisitos e a motivação para o conteúdo da aula. Em 
seguida, farei uma apresentação no quadro (e eventualmente no Power Point) abordando o conteúdo 
da disciplina. A cada explicação, exemplos serão apresentados para melhor entendimento. Ao final 
de cada aula, exercícios de fixação serão apresentados. Exercícios poderão servir como avaliação 
dos alunos. Pois, para aprender Algoritmos, é necessário uma atitude ativa, isto é, a resolução de 
problemas é fundamental. Assim, a avaliação servirá para determinar qual conteúdo deverá ser 
aprofundado ou melhor esclarecido. Outros exercícios poderão ser deixados como exercícios para 
casa e resolvido na aula posterior. Será utilizada a linguagem de programação C para 
implementação de exercícios e trabalhos. 
 
AVALIAÇÃO: 
Exercícios (peso 0,1) - EX 
4 (quatro) provas escritas individuais sem consulta (peso 0,8) 
Trabalho – T1 (peso 0,1) 
 
Cálculo da média: 
(P1 * 0.12) +  (P2 * 0.17) + (P3 * 0.23) + (P4 * 0.28) + (ME *  0,1) + (T1 * 0,1), 
onde P1: prova 1; P2: Prova 2; P3: Prova 3; P4: Prova 4; 
ME: Média dos Exercícios  = (Soma das notas dos exercícios / nº de exercícios); 
T1: Trabalho 1. 
Obs.: Os alunos (as) que não realizarem as avaliações na data estabelecida deverão preencher 
requerimento junto à secretaria para realização de avaliação em nova data. 
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