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COMPETÊNCIAS:
• Conhecer os fundamentos de programação de computadores.
• Elaborar códigos em linguagem C para resolver problemas de engenharia.

BASES
TECNOLÓGICAS:

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

C-H
ESTRATÉGIAS

DE ENSINO
 (teóricas e práticas)

RECURSOS
DIDÁTICOS

AVALIAÇÃO

• Introdução a lógica de 
programação e 
algoritmos;

• Constantes, variáveis e 
tipos de dados;

• Operadores aritiméticos,
relacionais e lógicos;

• Concepção de 
fluxograma e 
pseudocódigo;

• Estruturas de decisão e 
repetição;

• Introdução a linguagem 
C;

- Fluxogramas e 
Algoritmos;

- Operadores aritméticos, 
relacionais e lógicos;

- Estruturas de decisão e 
repetição;

- Introdução a 
programação C;

- Vetores;

- Ponteiros;

6h

3h

6h

18h

9h

9h

Aulas expositivas 
dialogadas, com auxílio 
de equipamentos de 
multimídia. Exercícios e
projetos feitos em sala 
de aula, com 
apresentação de 
problemas específicos 
de computador aplicados
a engenharia, visando 
desencadear reflexões 
individuais ou debates 
em grupo. Também 
exercícios on-line na 
wiki, para assimilação e 

- Quadro.

- Retroprojetor.

- Microcomputador.

- Slides.

- Folha de referência.

- WiKi da Unidade 
Curricular.

1a. Etapa: Duas avaliações teóricas 
(AT1 e  AT2) individuais e sem 
consulta, versando sobre a 
resolução de problemas associados 
a lógica e programação de 
computadores, cuja nota pode variar
de 1,0 a 10,0 (arredondado à 
primeira decimal). Uma atividade 
prática (AP1), realizada em equipe 
composta por até dois alunos, com 
avaliação incidindo sobre o 
resultado de um projeto envolvendo
programação, apresentados pelos 
alunos e que deve ter, 
necessariamente, a participação 



• Vetores de caracteres e 
multidimensionais;

• Ponteiros e aritmética de
ponteiros;

• Funções: chamada por 
valor e por referência;

• Chamada recursiva de 
funções;

• Tipos de dados 
compostos;

• Operação com arquivos 
textos e binários. 

- Tratamento de arquivos. 9h
fixação de conteúdo. 
Aulas práticas em 
laboratório de 
informática com 
apresentação de 
exemplos de programas 
utilizados para soluções 
de problemas propostos  
reais.

ativa dos dois membros da equipe, e
que também receberá uma nota de 
1,0 a 10,0 (arredondado à primeira 
decimal). 
2a. Etapa: No final, a média final 
(antes da REC) será calculada pela 
média aritmética das três avaliações
e será inteira. os alunos que tiverem 
média menor que 6 (seis), farão a 
recuperação (REC) teórica. Em 
sendo maior, essa nota (REC) 
substituirá uma das avaliações 
teóricas (AT1 ou AT2) em sendo 
menor. A nota final será composta 
pela média aritmética de AT1, AT2 e
AP1.
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