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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 DIMAp 

Código DIM0133 

Nome Introdução a Técnicas de Programação  

Carga horária teórica 60h 

Carga horária prática 30h 

 

Dados do docente* 

Nome:  André Maurício Cunha Campos SIAPE:  1363515 

Cargo:  Professor 

Unidade de exercício:  DIMAp 

Celular:   email:  andre@dimap.ufrn.br 

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado. 

 

Conteúdo 

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

 1. Introdução ao computador. 2. Ferramentas de programação. 3. 
Variáveis e operadores. 4. Estruturas de controle. 5. Funções. 6. 

Ponteiros. 7. Arranjos, matrizes e strings. 8. Registros, enumerações e 
uniões. 

 

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. 

 
Descrição geral da Metodologia 
 
A disciplina será dividida em duas etapas. Na primeira, mais voltada à 
assimilação do conteúdo, os alunos terão acesso a um conjunto de 
materiais disponibilizados pelo professor, como instrumento de 
aquisição do conhecimento, e irão exercer seus conhecimentos e 
habilidades através da resolução de problemas pontuais, progredindo 
nos conteúdos tratados. Na segunda, mais voltada à consolidação do 
conhecimento, os alunos irão colocar em prática o que foi previamente 
trabalhado em um projeto de pequeno porte. 
 
A primeira etapa será executada no formato de sala de aula invertida, 
onde os alunos terão acesso antecipado ao conteúdo teórico (lista de 
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materiais online selecionados pelo professor) a ser utilizado na 
resolução de uma lista de problemas semanais. Esta será usada como 
mecanismo contínuo de avaliação e corresponderão à carga horária 
prática da disciplina.  
 
Os encontros semanais ocorrerão para discutir o conteúdo teórico e 
para discutir assuntos relativos à lista de exercícios da semana 
corrente. Os encontros de discussão do material e de correção das 
listas de exercícios serão gravados e disponibilizados para visualização 
de forma assíncrona pelos alunos. 
 
Na segunda etapa, referente à realização do projeto, não haverá 
encontros online com toda a turma, com exceção de uma aula inicial na 
qual o projeto será apresentado, de forma a dirimir eventuais dúvidas 
sobre seu documento descritivo. Ao longo das semanas dessa etapa, o 
professor irá acompanhar de forma assíncrona o desenvolvimento do 
projeto, auxiliando os alunos na sua realização. 
 
Semanalmente, os discentes deverão responder um formulário de 
acompanhamento, que servirá como feedback para o docente sobre o 
andamento da turma. 
 
Formato dos encontros semanais 
 
Dependendo da semana podem existir três formatos de encontro: 
 

• Formato 1, Aulas de discussão do conteúdo teórico: visto o 
conteúdo os discentes se encontrarão com o professor para 
uma aula remota onde exercícios de exemplo serão resolvidos 
e o material teórico será discutido. 

• Formato 2, Encontro para Tirar dúvidas a respeito da Lista: 
Destinado à dúvidas a respeito da lista do conteúdo corrente. 
Esse encontro ocorre no dia que a lista é divulgada. 

• Formato 3, Encontro de Correção de Lista de Exercício: 
Destinado a apresentação das correções da lista entregue na 
semana corrente. Todas as questões da lista da semana terão 
suas respostas divulgadas através de vídeo, os alunos terão 
acesso a esse material antes desta aula. O encontro segue com 
discussões a respeito das resoluções da lista corrente e pode 
contar com novos exercícios-exemplo a serem resolvidos. 

 
Cada encontro terá duração máxima de 1:40 e ocorrerá no horário de 
aula listado no SIGAA. 
 
Haverá, em média, três encontros por semana (algumas semanas tem 
feriado, por isso a média é um pouco menor que 3):  

• Encontro 1: relacionado a discutir o material teórico da 
semana, no formato 1;  

• Encontro 2: destinado a tirar dúvidas a respeito da lista 
corrente, usando o formato 2, para esse encontro o professor 
ficará disponível, mas a interação deve partir dos alunos;  

• Encontro 3: destinado a discutir a correção da lista corrente e 
discutir possíveis dúvidas relacionadas à correção. 
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Execução da Sala de Aula Invertida 
 
No início de cada assunto, o aluno terá disponível um conjunto de 
materiais abordando o conteúdo corrente, esse conjunto será 
composto por aulas gravadas(de autoria dos professores ou não) e 
material de texto, bem como um conjunto de questões previamente 
definidas (questões obrigatórias) que devem ser respondidas antes do 
encontro síncrono que aborda o conteúdo teórico relacionado com 
aquele assunto. 
 
As questões obrigatórias terão como objetivo ajudar o aluno realizar 
uma autoavaliação sobre o aprendizado do conteúdo da semana bem 
como ajudar a direcionar a aula remota da semana. 
 
Avaliação semanal do feedback dos alunos 
 
Através de formulários, os alunos serão acompanhados 
semanalmente, a fim dos professores terem um feedback contínuo a 
respeito do andamento da turma e das aulas. 
 

 

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

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

 
A avaliação será realizada em três momentos: Avaliação por meio das 
entregas das listas de exercícios semanais; Avaliação por meio de 
entrevistas com os alunos; Avaliação por meio do(s) trabalho(s) final(is) 
ao fim da disciplina. 
 
Avaliação usando entregas das listas 
 
Ao todo, serão 11 listas de exercício valendo nota. Cada lista com os 
assuntos semanais. Os alunos terão que entregar a lista até o fim do 
dia seguinte à divulgação da mesma. 
 
Com base nos acertos, será calculada uma nota proporcional que será 
divulgada via SIGAA. 
 
Entrevista com os alunos 
 
Para evitar que a avaliação seja executada no formato totalmente 
assíncrono, antes do trabalho final será realizada uma entrevista 
individual avaliativa com os alunos. 
 
O objetivo desta entrevista é avaliar o aprendizado de conhecimentos 
considerados como blocos indispensáveis para o egresso desta 
disciplina. 
 
Avaliação usando trabalho final 
 
Ao final da disciplina, os alunos deverão desenvolver um trabalho que 
será dividido em 4 etapas (cada etapa compreende 1 semana). Ao fim 
de cada etapa os alunos serão entrevistados à respeito do 
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desenvolvimento de funcionalidades específicas. 
 
Cada etapa tem uma nota correspondente, os alunos irão acompanhar 
suas notas em cada etapa via SIGAA. 

 

 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.") 

 
Cronograma detalhado 

Assunto Data Conteúdos e Formato 

Apresentação da 
disciplina; 
Suporte à 
instalação e 
acesso de 
ferramentas; 
Recapitulação 
de condicionais 

seg., 24/ago. 

Síncrono - Apresentação da 
Metodologia; Ferramentas online 
utilizadas; Ferramentas Offline 
Utilizadas; Exemplos de Sala 
(condicionais e C básico) 

qua., 26/ago. 
Lista 0 (condicionais, tipos, expressões 
e comandos básicos) 

sex., 28/ago. 

Síncrono - Correção da Lista 0(vídeos); 
Dúvidas na Correção; Exemplos de 
Sala 

Laços 

seg., 31/ago. 

Síncrono - Sala Invertida - Loops; Lista 
Obrigatória - Loops; Exemplos de 
Sala 

qua., 02/set. Lista Loops 

sex., 04/set. 

Síncrono - Correção da Lista Loops 
(vídeos); Aula de Dúvidas da(s) 
Lista(s); Exemplos de Sala 

Vetores 

qua., 09/set. 

Síncrono - Sala Invertida - Vetores; 
Lista Obrigatória - Vetores; Exemplos 
de Sala 

sex., 11/set. Lista Vetores 

seg., 14/set. 

Síncrono - Correção da lista de Vetores 
(vídeos); Aula de Dúvidas da(s) 
Lista(s); Exemplos de Sala 

Strings qua., 16/set. Síncrono - Sala Invertida - Strings; Lista 
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Obrigatória - String;  Exemplos de 
Sala 

sex., 18/set. Lista Strings 

seg., 21/set. 

Síncrono - Correção da Lista Strings 
(vídeos); Aula de Dúvidas da(s) 
Lista(s); Exemplos de Sala 

Funções 

qua., 23/set. 

Síncrono - Sala Invertida - Funções; 
Lista Obrigatória - Funções; Exemplos 
de Sala 

sex., 25/set. Lista Funções 

seg., 28/set. 

Síncrono - Correção da Lista Funções 
(vídeos); Aula de Dúvidas da(s) 
Lista(s); Exemplos de Sala 

Recursão 

qua., 30/set. 

Síncrono - Sala Invertida - Recursão; 
Lista Obrigatória - Recursão; Exemplos 
de Sala 

sex., 02/out. Lista Recursão 

seg., 05/out. 

Síncrono - Correção da Lista; 
Recursão(vídeos); Aula de Dúvidas 
da(s) Lista(s); Exemplos de Sala 

Matrizes 

qua., 07/out. 

Síncrono - Sala Invertida - Matrizes; 
Lista Obrigatória - Matrizes; Exemplos 
de Sala 

sex., 09/out. 
Lista Matrizes 

qua., 14/out. 

Síncrono - Correção da Lista 
Matrizes(vídeos); Aula de Dúvidas 
da(s) Lista(s); Exemplos de Sala 

Ponteiros 

sex., 16/out. 

Síncrono - Sala Invertida - Ponteiros; 
Lista Obrigatória - Ponteiros; Exemplos 
de Sala 

seg., 19/out. Lista 1 Ponteiros 

qua., 21/out. 

Síncrono - Correção da Lista 1 
Ponteiros (vídeos); Aula de Dúvidas 
da(s) Lista(s); Exemplos de Sala 

sex., 23/out. 
Lista 2 Ponteiros + Funções + 
Vetores/Strings 

seg., 26/out. 

Síncrono - Correção da Lista 2 
Ponteiros (vídeos); Aula de Dúvidas 
da(s) Lista(s); Exemplos de Sala 



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 

Registros e 
enumerações 

sex., 30/out. 

Síncrono - Sala Invertida - Registros e 
Enumerações; Lista Obrigatória - 
Registros e Enum; Exemplos de Sala 

 qua., 04/nov. 

Síncrono (apenas para os alunos 
entrevistados) - Lista Registros e 
Enumerações / Entrevistas Individuais 

 sex., 06/nov 

Síncrono - Correção da Lista  Registros 
e Enumerações(vídeos); Aula de 
Dúvidas da(s) Lista(s); Exemplos de 
Sala 

Alocação 
dinâmica e 
Gerenciamento 
de Memória 

seg., 09/nov. 

Síncrono - Sala Invertida - Alocação 
dinâmica e Gerenciamento de 
Memória; Lista Obrigatória - Alocação 
Dinâmica e Gerenciamento de Mem; 
Exemplos de Sala 

qua., 11/nov. 

Síncrono (apenas para os alunos 
entrevistados) - Lista Alocação 
Dinâmica e Gerenciamento de Memória 
/ Entrevistas Individuais 

sex., 13/nov. 

Síncrono - Correção da lista Alocação 
Dinâmica e Gerenciamento de Memória 
(vídeos); Aula de Dúvidas da(s) 
Lista(s); Exemplos de Sala 

Conteúdos 
extras (boas 
práticas, 
argumentos do 
programa etc, 
Compilação de 
múltiplos 
arquivos (.h, .c)) 

seg., 16/nov. 

Síncrono - Sala Invertida - Conteúdos 
Extras; Apresentação do Projeto; Lista 
Obrigatória - Conteúdos Extras; 
Exemplos de Sala 

qua., 18/nov. 

Síncrono (apenas para os alunos 
entrevistados) - Lista Conteúdos Extras 
/ Entrevistas Individuais 

sex., 20/nov. 

Síncrono - Correção da lista Conteúdos 
Extras (vídeos); Aula de Dúvidas da(s) 
Lista(s) Exemplos de Sala 

 seg., 23/nov. 
Síncrono (apenas para os alunos 
entrevistados) - Entrevistas Individuais 

 

qua., 25/nov. 
Síncrono (apenas para os alunos 
entrevistados) - Entrevistas Individuais 

Projeto 
Checkpoint 1 

sex., 27/nov. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 

 seg., 30/nov. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 



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 

Projeto etapa 2 

qua., 02/dez. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 

 

sex., 04/dez. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 

Projeto etapa 3 

seg., 07/dez. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 

 qua., 09/dez. 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 

Projeto etapa 4 

sex., 11/dez. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entrevistas de Checkpoint de Projeto e 
Desenvolvimento do Projeto 

Atrasados 
seg., 14/dez. 

Síncrono (se houverem entrevistas) - 
Entregas de resultados atrasados dos 
projetos (com pontuação reduzida) 

Reposição 
qua., 16/dez. 

Síncrono - Entrevista de Reposição, 
nos moldes da entrevista avaliativa. 

 
A assiduidade será aferida por dois mecanismos: 

• Presença nos encontros síncronos de discussão dos conteúdos 
ou de correção das listas de exercícios ou acesso a esses 
conteúdos via SIGAA na semana correspondente. 

• Entrega da lista de exercícios do conteúdo corrente dentro do 
período estipulado. 

 
  
 

 

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". 

 
  
As atividades síncronas ocorrerão no horário reservado para as aulas 
no SIGAA. 
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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 já apresentado em 2020.1 será compensado através do 
material a ser disponibilizado associado ao atendimento individual nos 
horários previstos. Nesses horários, os alunos que tiverem dúvida 
sobre o conteúdo previamente ministrado poderão consultar o 
professor. 

  
 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

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

 
Plataforma de Correção das Listas de Exercício 

• Multiprova (https://multiprova.ufrn.br) 
• LOP (https://lop.ect.ufrn.b) 

 
Plataforma de Codificação online 

• Repl.it 
• Online GDB 

 
Plataforma de Comunicação para as Aulas Remotas 

• Google Meets 
• Zoom (plano B) 
• Discord 

 
Plataforma de Comunicação Assíncrona 

• Discord 
• Sigaa 
• Google Classroom 

 

 

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. 

• Computador ou Tablet com acesso à internet 
• Celular com câmera ou computador com Webcam + Microfone 

(para as entrevistas avaliativas) 
• Internet 
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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).) 

 
As principais fontes de consulta bibliográfica serão: 
 
PINHO, Márcio Sarroglia. Material de consulta de Linguagem C. 
Disponível em: https://www.inf.pucrs.br/~pinho/LaproI/ 
 
MARTINEZ, Fábio Henrique Viduani. Programação de 
Computadores I. Disponível em: 
http://www.facom.ufms.br/~montera/progiv2.pdf 
  
Outros materiais serão disponibilizados ao longo do curso. 

 

 

Informações 
adicionais: 

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

 
  

 

 

 

 
Em, 09 de agosto de 2020.        

 
 
 

 _______________________________________ 
Nome e assinatura do(a) docente 

https://www.inf.pucrs.br/~pinho/LaproI/
http://www.facom.ufms.br/~montera/progiv2.pdf



