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Anexo I 

 
MODELO DE 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 Informática e Matemática Aplicada 
Código DIM0119 
Nome Estrutura de Dados Básicas I 
Carga horária teórica 60h 
Carga horária prática 0h 
 

Dados do docente* 
Nome: Selan Rodrigues dos Santos SIAPE: 2497950 
Cargo: Professor do Magistério Superior 
Unidade de exercício: Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Celular:  email: selan@dimap.ufrn.br 
*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado. 
 

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

Conteúdo 
 
1. Algoritmos de busca. 2. Algoritmos de ordenação. 3. Complexidade de 
algoritmos (abordagem experimental). 4. Verificação de corretude e término. 5. 
Listas sequenciais e encadeadas, casos especiais: filas, pilhas e deque 6. 
Tabelas de dispersão. 

 

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. 

Metodologia 

A metodologia de ensino adotada nesse componente curricular compreende o 
uso de atividades síncronas e assíncronas. 

O conteúdo será exposto utilizando combinações de modalidades de ensino 
como aula expositiva, aula invertida, ensino baseado em projetos e 
produção de material didático pelos alunos como vídeos, tutoriais, 
quizes, e/ou slides interativos. A escolha de cada uma dessas modalidades 
dependerá principalmente da progressão do conteúdo ao longo do curso. 
Inicialmente predominará as aulas expositivas tradicionais, para 
estabelecermos um padrão de estudo e trabalho, de acordo com uma 
orientação maior do professor. Em seguida, passaremos para aulas no modo 
invertido (estudante tem um papel protagonista maior), e a utilização de 
projetos de implementação para consolidar os conhecimentos. 

Semanalmente serão realizados encontros síncronos, os quais serão 
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 gravados e posteriormente disponibilizados para a turma. Além dos encontros 
síncronos nos horários regulares das aulas, serão definidos horários de 
atendimentos semanais para (a) tirar dúvidas dos aluno, (b) solucionar 
exercícios, comentando os principais erros e acertos, ou (c) para realização de 
mediação ou consultoria (durante o desenvolvimento dos projetos e material 
didático).  

Além das atividades de projetos de implementação de médio a longo prazo, 
serão realizados atividades compreendendo pequenas listas de exercícios de 
forma semanal, para permitir uma avaliação contínua do progresso dos 
estudantes e seu nível de engajamento com o curso. 

 
 

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

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

Os alunos serão avaliados em diferentes níveis: 
i) Curto prazo: a cada conclusão de um tópico de aula, através das listas de 

exercícios e/ou desafio de programação;  
ii) Médio prazo: por meio dos projetos de programação e elaboração de 

material didático, que serão entregues aproximadamente a cada 2 
semanas e meia; (4 projetos de implementação) 

iii) Longo prazo: por meio de um trabalho final da disciplina, cujo enunciado 
será divulgado na metade do curso. (1 projeto final) 

 
Ao final de cada unidade didática, essas avaliações comporão a nota da 
unidade, na forma de uma média aritmética simples entre a média dos 
trabalhos de curto prazo e a nota do trabalho de médio prazo. Na última 
unidade o projeto final terá peso 6 e a média dos demais trabalhos peso 4. 
 
Considerando as dificuldades de adaptação ao ensino remoto e uma maior 
carga de trabalho em função dessa nova modalidade de ensino, no qual o 
estudante assume um papel de maior protagonismo, os estudantes poderão 
enviar, com atraso, até 2 dos trabalhos de curto prazo e 1 dos trabalhos de 
médio prazo, sem prejuízo na nota. 
 
[EXPERIMENTAL] Outra forma de optativa de avaliação será através da 
produção, por parte dos alunos, de material didático na forma de vídeo, ou em 
algum outro formato a definir. O objetivo é permitir uma maior apropriação do 
conhecimento que ocorre quando o estudante se compromete a ensinar o 
que aprendeu para outra pessoa. A produção desse matéria poderá substituir 
1 trabalho de médio prazo, ou 2 trabalhos de curto prazo, dependendo da 
complexidade do material produzido. Alternativamente, poderá ser utilizada 
como mecanismo de demonstração dos conhecimentos já adquiridos 
anteriormente em 2020.1. 

 
Além das avaliações por meio das atividades entregues descritas acima, 
serão selecionados de maneira amostral alguns estudantes no decorrer do 
curso para uma entrevista avaliativa virtual na qual o estudante precisará 
demonstrar conhecimento sobre os trabalhos submetidos ao longo do curso. 
Os objetivos desse tipo de entrevista seria o de permitir um contato pessoal 
maior entre professor e aluno (que certamente será afetado por não haver 
contato presencial) e para verificar a verdadeira autoria dos trabalhos de 
maneira a minimizar o problema de plágio ou de desequilíbrio de carga de 
trabalho, no caso de trabalhos em equipe. As entrevistas serão realizadas de 
forma síncrona, ao final de cada unidade didática. 
Importante: o resultado da entrevista pode causar um ajuste para baixo na 
nota do trabalho correspondente, caso seja constatado plágio parcial ou total. 
 

	



UFRN/DIMAp	

Departamento	de	Informática	e	Matemática	Aplicada	–	DIMAP	
Centro	de	Ciências	Exatas	e	da	Terra	-	CCET	
Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Norte	-	UFRN	

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.") 

 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

 
Semana #1 (24/set/2020 – 30/ago/2020) – Metodologia, conceitos e 
terminologia 
• 25/ago (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: apresentação da disciplina e explicação da metodologia adotada. 
• 25/ago (4h dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Publicação da descrição do Trabalho 01, planejado para permitir 
uma revisão e consolidação dos conteúdos já apresentados em 2020.1. O 
formato do trabalho, seja implementação ou elaboração de material didático 
(vídeo) será definido no início das aulas, dependendo das limitações dos 
estudantes identificadas no primeiro encontro. 

• 27/ago (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: dúvidas sobre os conteúdos já ministrados, sendo possível fazer 
revisão de conceitos básicos e terminologia, de acordo com a demanda dos 
estudantes. 

 
Semana #2 (31/ago/2020 – 06/set/2020) – Acompanhamento Trabalho 01 
• 01/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: aula para acompanhamento e/ou assistência no desenvolvimento 
do Trabalho 01. [compensação de conteúdo] 

• 03/set (4h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: Desenvolvimento do Trabalho 01. 

• 06/set: Data limite para entrega do Trabalho 01. 
 
Semana #3 (07/set/2020 – 13/set/2020) – Introdução a Análise de 
Complexidade (continuação) 
• 07/set (4h de dedicação): Atividade virtual assíncrona 

Conteúdo: Leitura do material sobre análise de complexidade. Modalidade 
de aula invertida [revisão]. 

• 08/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Segunda parte da aula invertida, consolidação do conhecimento 
e dúvidas. 

• 08/set (4h de dedicação): Atividade virtual assíncrona 
Conteúdo: Leitura do material sobre análise de complexidade, em especial a 
notação Big-o. Modalidade de aula invertida. 

• 10/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Segunda parte da aula invertida, consolidação do conhecimento 
e dúvidas. Resumo e consolidação do tema análise de complexidade, 
introduções a notações Big-oh. 

• 13/set (4h de dedicação): Data limite para entrega do exercício semanal. 
 
Semana #4 (14/set/2020 – 20/set/2020) – Algoritmos de Ordenação 
• 14/set (4h de dedicação): Atividade virtual assíncrona 

Conteúdo: Disponibilidade de material de leitura referente ao tópico 
ordenação. Lançamento do desafio de programação (para motivar o tópico 
ordenação). 

• 15/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Apresentação do tópico ordenação, com exemplo introdutório. 
Sugestões de estratégias de implementação. 

• 15/set (1h dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: Publicação e leitura do documento que descreve o 1º projeto de 
implementação com o tema análise empírica de algoritmos de ordenação, 
com elaboração de relatório técnico. 

• 17/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Apresentação do algoritmo de ordenação por inserção, seleção e 
bolha. 

• 20/set (4h de dedicação): Data limite para entrega do exercício semanal. 
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Semana #5 (21/set/2020 – 27/set/2020) – Algoritmos de Ordenação (cont.) 
• 21/set (3-4h de dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Disponibilidade de material de leitura referente ao tópico 
ordenação, em particular quicksort e mergesort. Lançamento do desafio de 
programação da semana.  

• 22/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Apresentação do funcionamento dos algoritmos quicksort e 
mergesort. Sugestões de estratégias de implementação. 

• 24/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono. 
Conteúdo: Assistência na implementação do quicksort e mergesort. Dúvidas 
e orientação geral sobre o trabalho de médio prazo sobre análise empírica 
comparativa de algoritmos de ordenação. 

• 27/set (4h de dedicação): Data limite para entrega do 1º projeto de 
programação (publicado em 15/set). 

 
Semana #6 (28/set/2020 – 04/out/2020) – Consolidação da Unidade I 
• 29/set (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Oportunidade de apresentação de trabalho pendentes da 
unidade. Entrevista sobre os trabalho entregues. 

• 1º/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Realização de avaliação parcial via sistema multiprova da UFRN (ou 
plataforma equivalente). Este tipo de avaliação pode servir como reposição 
de algum trabalho pendente. 

 
Fim da Unidade I 
 
Semana #7 (05/out/2020 – 11/out/2020) – Tipo Abstrato de Dados, 
Contêineres  sequenciais com memória sequencial –Vetor estático e 
dinâmico. 
• 05/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Leitura sobre conceito de TAD e contêineres sequenciais. 
• 06/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Discussão sobre diferença entre Estrutura de Dados e TAD. 
Apresentação da ED array, ou vetor estático na forma de classe. 

• 06/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: Divulgação do trabalho sobre implementação de vetor dinâmico, 
que corresponde ao 2º projeto de programação. 

• 08/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono  
Conteúdo: Orientação sobre o 2º projeto de programação, implementação 
de um vetor dinâmico. Sugestões e estratégias de implementação. 
 

Semana #8 (12/out/2020 – 18/out/2020) – Contêineres sequenciais com 
memória sequencial – casos especiais: Pilha, Fila, Deque 
• 12/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Leitura sobre conceito de TAD pilha, fila e deque (aula invertida). 
• 13/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Discussão sobre o entendimento das ED Pilha, Fila e Deque, 
com ênfase na sua implementação. 

• 13/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: divulgação da lista de exercício sobre implementação de pilha ou 
fila. 

• 15/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Discussão sobre aplicações que requerem utilizar pilhas, filas ou 
deques para sua solução. 

• 18/out (4h dedicação): Entrega final do 2º projeto de programação. 
 

Semana #9 (19/out/2020 – 25/out/2020) – Contêineres sequenciais com 
memória encadeada – Listas encadeadas 
• 19/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
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 Conteúdo: Leitura + vídeo sobre listas encadeadas. 
• 20/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Discussão sobre o entendimento das ED listas encadeadas, com 
ênfase na sua implementação. 

• 20/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: divulgação da lista de exercício sobre implementação de lista 
encadeada simples. 

• 22/out (9h00-10h30): Atividade síncrono 
Conteúdo: Discussão sobre aplicações que requerem utilizar pilhas, filas ou 
deques para sua solução. 

• 25/out (2h dedicação): Entrega da lista de exercícios sobre listas 
encadeadas. 
 

Semana #10 (26/out/2020 – 01/nov/2020) – Contêineres sequenciais com 
memória encadeada – Listas duplamente encadeada 
• 26/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Leitura + vídeo sobre listas duplamente encadeadas. 
• 27/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Discussão sobre o entendimento das ED listas duplamente 
encadeadas, com ênfase na sua implementação. 

• 27/out (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: divulgação do trabalho sobre implementação de lista encadeada, 
que corresponde ao 3º projeto de programação. 

• 29/out (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Discussão sobre aplicações que requerem utilizar listas 
encadeadas para sua solução. Assistência com o 3º projeto de 
programação. 
 

Semana #11 (02/nov/2020 – 08/nov/2020) – Consolidação da Unidade II 
• 02/nov (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: divulgação do trabalho para implementar uma aplicação 
envolvendo as EDs aboardadas até o momento. Essa atividade corresponde 
ao projeto de programação final. 

• 03/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Oportunidade de apresentação de trabalho pendentes da 
unidade. Entrevista sobre os trabalho entregues. 

• 05/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Realização de avaliação parcial via sistema multiprova da UFRN (ou 
plataforma equivalente). Este tipo de avaliação pode servir como reposição 
de algum trabalho pendente. 

• 08/nov (4h dedicação): Entrega final do 3º projeto de programação. 
 
Fim da Unidade II 

 
Semana #12 (09/nov/2020 – 15/nov/2020) – Contêineres associativos – 
Tabela de dispersão 
• 09/nov (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 

Conteúdo: Leitura + vídeo sobre tabelas de dispersão (aula invertida). 
• 10/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Discussão sobre o TAD container associativo e o entendimento 
das ED tabela de dispersão, com ênfase na sua implementação. 

• 10/nov (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: divulgação do trabalho sobre implementação da ED tabela de 
dispersão, que corresponde ao 4º projeto de programação. 

• 12/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Orientação sobre a implementação do 4º projeto de 
programação. 
 

Semana #13 (16/nov/2020 – 22/nov/2020) – Contêineres associativos – 
Dicionários com vetor ordenado e não ordenado 
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 • 16/nov (1-2h de dedicação): Atividade assíncrona 
Conteúdo: Leitura + vídeo sobre dicionário implementado com vetor 
(dinâmico ou não) com chaves ordenadas ou não (aula invertida). 

• 17/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Discussão sobre o TAD container associativo do tipo Dicionário 
com vetor ordenado e não ordenado. 

• 19/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Orientação sobre a implementação do 4º projeto de 
programação. 

• 22/nov (4h dedicação): Entrega final do 4º projeto de programação. 
 
Semana #14 (23/nov/2020 – 29/nov/2020) – Consolidação da Unidade III 
• 24/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Orientação sobre trabalhos pendentes, e em especial, o projeto 
de programação final. 

• 26/nov (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 
Conteúdo: Atendimento aos alunos para oferecer orientação e/ou 
assistência para os trabalhos pendentes. 
 

Semana #15 (30/nov/2020 – 06/dez/2020) – Consultoria Projeto Final 
• 01/dez (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues anteriormente e pendentes. Atendimento aos alunos 
para oferecer orientação e/ou assistência para o projeto de programação 
final. 

• 02/dez: Data final de entrega do projeto de programação final. 
• 03/dez (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues, em particular o projeto de programação final. 

 
Semana #16 (07/dez/2020 – 13/dez/2020) – Consolidação final do curso 
• 08/dez (9h00-10h30): Encontro virtual síncrono 

Conteúdo: Conteúdo: Realização de entrevistas para validação dos 
trabalhos entregues, em particular o projeto de programação final. 
 

Fim da Unidade III 
 
Avaliação de assiduidade 
 
Atividades síncronas – presença verificada durante a interação no servidor 
Discord associado com a turma. 
 
Atividades assíncronas – cumprimento das atividades de lista de exercícios, 
projetos de programação e projeto de programação final. 
 

 

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". 
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Todos os encontros serão no horário: 9h00-10h30 
 
Datas: 

• Agosto: 25 e 27 
• Setembro: 1º, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29. 
• Outubro: 1º, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29. 
• Novembro: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26. 
• Dezembro: 1º, 03 e 08. 

 

	

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.") 

Compensação 
de Conteúdo 

 
Inicialmente a turma será consultada e avaliada sobre o conteúdo já 
apresentado, visando identificar o nível de apropriação dos conhecimentos. 
Dependendo do resultado, a compensação será realizada por meio de um 
trabalho que requer a utilização das habilidades já ensinadas como forma de 
consolidação e/ou elaboração de material didático ou vídeo sobre o assunto. 
 
Para a realização desse trabalho, serão reservadas as primeiras 2 semanas 
do semestre, com consultoria/orientação/suporte síncrona realizada nos 
horários de aula. 
 

 

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

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

 
• Transmissões síncrona através da plataforma Discord ou Google Meet, com 

interação ao vivo por meio de áudio e/ou vídeo. 
• Organização de conteúdo e da disciplina via plataforma Sigaa (repositório 

do curso). 
• Vídeos instrucionais disponibilizados via plataforma YouTube ou Google 

Drive. 
• Livros didáticos livres na Internet. 
• Material produzido durante o curso. 
• Tutoriais online disponíveis na Internet. 
• Screencast de soluções de problemas. 
• Utilização de plataformas de competição de programação, como URI ou 

Leetcode. 
• Resolução de exercícios de programação com correção automática na 

plataforma repl.it 
• Utilização de sistema de testes unitários para validação das Eds 

desenvolvidas durante o curso. 
 

 

Recursos 
necessários para o 

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. 
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acompanhamento 
da turma pelo 

discente 

 
• Computador com acesso à Internet, preferencialmente com Linux ou 

sistema operacional similar. 
• Acesso a plataforma Discord. 
• Acesso a plataforma Sigaa. 
• Ferramenta para edição de programas. 
• Compilador g++ ou similar (para linguagem C++). 
• Ferramenta para depuração de código, como gdb (opcional). 
• Ferramenta para controle de versões git (opcional). 
• Acesso a plataforma G Suite, em especial Google Meet (segunda opção 

para transmissão síncrona aula). 
• Acesso a plataforma YouTube para visualização de vídeos. 

 
 

 

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 e 
Referências 

 

• SEDGEWICK, R., WAYNE, L. Algorithms, 4th ed., Addison-Wesley 
Professional, 2011, https://algs4.cs.princeton.edu/home/ 

• MORIN, P. Open Data Structures (in C++), https://opendatastructures.org 

• MELHORN, K, SANDERS, S. Algorithms and Data Structures – The Basic 
Toolbox, Springer-Verlag GmbH, 2007, 
https://www.freetechbooks.com/algorithms-and-data-structures-the-
basic-toolbox-t871.html 

• [geeksforgeeks] Website com várias questões de programação voltadas 
para entrevistas: https://www.geeksforgeeks.org 

• WEISS, Mark Allen. Algorithms, data structures, and problem solving with 
C++. Reading, Mss: Addison-Wesley, 1996. 820 p. ISBN: 0805316663. 

• DROZDEK, Adam. Data structures and algorithms in C++. 3nd ed. Boston: 
Thomson, c2005. xvi, 758 p. ISBN: 0534375979. 

• SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e 
seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xv, 302 p. ISBN: 
9788521617501. 

• DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. 1. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2002. xviii, 579 p. ISBN: 8522102953. 

• CORMEN, Thomas H et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 926 p. ISBN: 9788535236996. 

• SKIENA, Steven S. The algorithm design manual. 2. ed. London: Springer, 
2008. 730 p. ISBN: 9781848000698. 

• Site para treinar competição de programação: https://leetcode.com 
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Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das 
atividades da turma. 

Informações 
adicionais: 

 
n/a. 
 

 

 

 
Em, 08 de agosto de 2020.        

 
 
 

 _______________________________________ 
Nome e assinatura do(a) docente	


