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EMENTA  

              Elementos de uma linguagem algorítmica. Comandos básicos da linguagem. Como 
raciocinar usando lógicas estruturais na programação de computadores. Técnicas básicas de 
programação. Cálculos científicos utilizando uma linguagem de programação.  

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 2021/1  

1. Introdução  
a. Conceitos de algoritmos e estruturas de dados  
b. Linguagens de programação de computadores, tradutores e programas de 

computador  
c. Ferramentas de apoio à programação de computadores  

2. Algoritmos  
a. Comandos de entrada/saída de informações  
b. Comandos de repetição  
c. Comando de atribuição  
d. Comando de seleção  

3. Estruturas de Dados  
a. Variáveis e tipos de dados  
b. Tipos básicos de dados  
c. Tipos Estruturados: Arrays e Registros  

4. Ferramentas de Apoio à Programação de Computadores  
a. Pascalzim  
b. MatLab  
c. Linguagem R  



  
  
  

 

OBJETIVOS  

Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de desenvolver o pensamento lógico no escopo 
das técnicas computacionais; conhecer técnicas de organização do pensamento 
computacional, aplicando-as na solução de problemas; conhecer e aplicar técnicas de 
formalização do pensamento algorítmico; aplicar algoritmos a problemas matemáticos, 
buscando soluções sistematizadas.  

METODOLOGIA  

O Curso será desenvolvido por Ensino Remoto, prevendo dois encontros remotos síncronos 
por semana, com o seguinte planejamento: no primeiro encontro, o conteúdo será apresentado 
em 2 tempos de no máximo 20 minutos, cada um deles seguido de uma prática de 
programação realizada pelos alunos em seus equipamentos; no segundo encontro remoto 
síncrono semanal, o docente fará um plantão de atendimento para resolver conjuntamente as 
tarefas propostas para a semana. Estas tarefas deverão ser realizadas pelos discentes de 
forma assíncrona, completando as horas solicitadas pela coordenadoria, perfazendo o total de 
6 h.a. semanais. O aluno deverá realizar uma prática de programação e, portanto, deverá ter 
à sua disposição um computador ou celular ou tablet com um programa tradutor da linguagem 
Pascal. Os encontros síncronos deverão ser realizados com o uso do Meet/UFSJ, bloco de 
notas, Pascalzim e Microsoft WhiteBoard. Outros recursos poderão ser utilizados ao longo do 
curso, quando se mostrarem valorosos para o ensino da unidade acadêmica. O aluno 
participante não terá nenhum custo pois os softwares necessários são gratuitos. Obs. Por se 
tratar de uma unidade acadêmica cujo objetivo é o desenvolvimento de raciocínio lógico, as 
notas de aula do docente e os arquivos de ajuda dos programas tradutores serão suficientes 
para promover um bom aproveitamento do curso. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

A frequência será verificada através da entrega dos trabalhos semanais, não considerados 
para a avaliação do aprendizado. A avaliação será realizada pelo desenvolvimento de três 
trabalhos, com valores 35, 35 e 30 pontos cada, ao longo das 14 semanas previstas, cada qual 
consistindo no desenvolvimento de um programa de computador na linguagem Pascal. Serão 
aprovados os alunos que alcançarem 60 pontos na soma dos trabalhos. Haverá, ao término 
do curso, uma avaliação substitutiva para os alunos que não alcançaram o mínimo de pontos 
necessários para a sua aprovação; a avaliação substitutiva será de livre escolha do aluno e 
deverá substituir a avaliação regular de mesmo conteúdo e mesmo valor.  
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