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PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO PELO DIMAp, 
EXCLUSIVO PARA A RETOMADA DO PERÍODO LETIVO 2020.1 (COMO 2020.6) NO 

FORMATO REMOTO 

Dados do Componente 
Unidade responsável Departamento de Matemática e Informática Aplicada 
Código DIM0117 
Nome ESTRUTURAS DE DADOS BÁSICAS II 
Carga horária teórica 60h 
Carga horária prática 0h 

Dados do docente 
Nome: Guilherme Fernandes de Araújo SIAPE: 3967165 
Cargo: Professor Substituto (20h) 
Unidade de exercício: Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Celular:  email: guilherme134@gmail.com 

Conteúdo 

Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino >                
Consulta > Componentes curriculares 

1. Complexidade assintótica 2. Análise de algoritmos 3.
Recorrências e soluções de recorrências. 4. Árvores. 5. Listas de 

Prioridade. Heap. 6. Árvores de busca. Árvores binárias de 
busca. 7. Árvore balanceadas 8. Árvores digitais 9. Conjuntos 

disjuntos 

Metodologia 

Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem              
utilizadas.  

Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no Art. 2º "Os componentes              
curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser             
adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o              
período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de              
Curso." 

Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao                 
formato remoto. 

● A disciplina terá momentos de estudo dirigido, onde o aluno
deve seguir roteiro de estudo disponibilizado através do SIGAA
- apresentações, links, vídeos, entre outros que o professor ou
aluno venha a sugerir

● Haverão momentos síncronos obrigatórios via aplicativo de
conferência (Google Meet) para atividades de apresentação de
trabalhos e avaliações, assim como informes sobre a disciplina

● Outros momentos síncronos serão opcionais, para discussão
acerca dos estudos dirigidos e esclarecimentos sobre atividades
avaliativas e projetos
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Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. 

Desenvolvimento de projetos relacionados à disciplina, e elaboração de 
apresentação de relatório diante da turma. 
Avaliações através de questionário online (Google Forms) 

 

 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes.  
 
(Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o                
acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.") 

25/08 - Encontro para apresentação da dinâmica da disciplina 
27/08 - Estudo dirigido - Complexidade 
01/09 - Encontro de orientação e estudo dirigido - Recorrências e 
teorema mestre 
03/09 - Mini-prova (opcional) 
08/09 - Resultado e revisão 
10/09 - Avaliação 1ª unidade 
15/09 - Estudo dirigido - Árvores 
17/09 - Encontro de orientação 
22/09 - Estudo dirigido - Árvores binárias de busca e Lista de 
prioridades 
24/09 - Encontro de orientação 
29/09 - Estudo dirigido - Heap e Heapsort 
01/10 - Encontro de orientação 
06/10 - Estudo dirigido - Conjuntos disjuntos 
08/10 - Encontro de orientação e informes sobre projeto 
13/10 - Projeto 
15/10 - Apresentação de projetos 
20/10 - Apresentação de projetos 
22/10 - Avaliação 2ª unidade 
27/10 - Estudo dirigido - Árvore AVL e rubro-negra 
29/10 - Encontro de orientação 
03/11 - Estudo dirigido - Árvores digitais 
05/11 - Encontro de orientação 
10/11 - Estudo dirigido - Árvore B 
12/11 - Encontro de orientação e informes sobre o projeto 
17/11 - Projeto 
19/11 - Apresentação de projetos 
24/11 - Apresentação de projetos 
26/11 - Avaliação 3ª unidade 
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01/12 - Apresentação de resultados 
03/12 - Revisão final 
08/12 - Prova de reposição 
10/12 - Resultados finais e encerramento da disciplina 
 

 
A assiduidade dos discentes será verificada através do envio de 
tarefas e avaliações e participação em encontros virtuais da 
disciplina (apenas os obrigatórios). 

 
 

Datas e horários 
das atividades 

síncronas 

Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo               
com o cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua              
participação na turma. 
 
Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado            
para a turma, conforme indicado no Art. 3º, §2º "Para as atividades de interação online síncronas                
com os discentes, previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários                
registrados para a turma no SIGAA". 

25/08 - Encontro para apresentação da dinâmica da disciplina - 
9h00 - Obrigatório 
01/09 - Encontro de orientação e estudo dirigido - Recorrências e 
teorema mestre - 9h00 - Opcional 
03/09 - Mini-prova (opcional) - 9h00 - Opcional 
08/09 - Resultado e revisão - 9h00 - Opcional 
10/09 - Avaliação 1ª unidade - 9h00 - Obrigatório 
17/09 - Encontro de orientação - 9h00 - Opcional 
24/09 - Encontro de orientação - 9h00 - Opcional 
01/10 - Encontro de orientação - 9h00 - Opcional 
08/10 - Encontro de orientação e informes sobre projeto - 9h00 - 
Opcional 
15/10 - Apresentação de projetos - 9h00 - Obrigatório 
20/10 - Apresentação de projetos - 9h00 - Obrigatório 
22/10 - Avaliação 2ª unidade - 9h00 - Obrigatório 
29/10 - Encontro de orientação - 9h00 - Opcional 
05/11 - Encontro de orientação - 9h00 - Opcional 
12/11 - Encontro de orientação e informes sobre o projeto  - 9h00 
- Opcional 
19/11 - Apresentação de projetos - 9h00 - Obrigatório 
24/11 - Apresentação de projetos - 9h00 - Obrigatório 
26/11 - Avaliação 3ª unidade - 9h00 - Obrigatório 
01/12 - Apresentação de resultados - 9h00 - Opcional 
03/12 - Revisão final - 9h00 - Opcional 
08/12 - Prova de reposição - 9h00 - Apenas para os que forem 
participar da reposição 
10/12 - Resultados finais e encerramento da disciplina - 9h00 - 
Opcional 
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Compensação 
de Conteúdo 

Descrição de como o conteúdo já ministrado nas semanas antes da suspensão das aulas será               
compensado, quando for o caso. 
 
(Art. 3º §5º "Para turmas já iniciadas, deverá ser realizada a compensação de conteúdo.") 

O conteúdo será compensado nas aulas dos dias 27/08 e 01/09 
 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem utilizados 

Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das             
atividades. 

Disponibilização de materiais didáticos através do SIGAA 
(Apresentações, links, vídeos, apostilas etc.) 
Google Meet para encontros virtuais 

 

Recursos 
necessários para o
acompanhamento 

da turma pelo 
discente 

Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades da             
turma de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos            
computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas. 

 
Dispositivo eletrônico com acesso à internet, que permita: 

● Acesso ao SIGAA 
● Leitura de materiais e sites disponibilizados pelo professor 
● Uso do Google Meet (celular, tablet, computador, etc) 
● Escrita de código de computador: C++ ou Java ou Python 

- preferencialmente em computador desktop ou notebook, 
mas existem alternativas online que podem ser utilizadas 
em celulares e tablets também. O professor pode orientar 
o aluno neste sentido. 

● Acesso ao Google Forms - um navegador basta 
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Materiais e 
Referências 

Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das              
atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes.  
 
Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a             
materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. 
 
(Art. 5º Os materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período,              
considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da            
COVID-19. 
 
§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação             
devem ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com               
necessidades educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e           
Acessibilidade (SIA).) 

 
● Materiais de autoria própria disponibilizados via SIGAA. 
● The C++ Resources network. https://www.cplusplus.com/ 
● Java Platform Standard Edition 8 Documentation. 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ 
● The Python Language Reference. 

https://docs.python.org/3/reference/ 
● Geeksforgeeks. https://www.geeksforgeeks.org/ Seções: 

○ Tutorials > Algorithms > Analysis of Algorithms 
○ Tutorials > Data Structures 

● Estruturas de Dados - IME/USP. 
https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/ 

 
 

Informações 
adicionais: 

Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das              
atividades da turma. 

 
Insira as informações aqui. 

 

 

 

 
Em, 31 de julho de 2020.  

 
 

 
 _______________________________________ 

Nome e assinatura do(a) docente 
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