
UFRN/DIMAp

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 DIM0410

Nome Treinamento para Competições de Programação

Carga horária teórica 60h

Carga horária prática 0h

Dados do docente*

Nome: Sérgio Queiroz de Medeiros. SIAPE: 1845280

Cargo: Professor do Magistério Superio

Unidade de exercício: ECT

Celular: . email: sqmedeiros@gmail.com

*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

Elementos de C++ : strings, iteradores, vetores, algoritmos, objetos 
função, entradas e saídas, tokenização, formatação, pair, map, set. 
Representação e composição de números inteiros com tamanho 
arbitrário. 
Elementos de combinatória. 

Testes de primalidade, fatoração. 
Algoritmos em grades. 
Elementos de geometria computacional 
Técnicas algorítmicas: Programação dinâmica; branch & bound; 
backtracking; memoização. 

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
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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 é baseada na metodologia de resolução de problemas.

Usaremos como ferramenta sites de resolução de problemas como o 
Virtual Judge.

Para cada tópico da disciplina, daremos uma breve introdução teórica 
e apresentaremos um problema relacionado ao tópico para os alunos 
resolverem. Durante a resolução os alunos podem integarir entre si ou 
com o professor. 

Discutiremos em um segundo momento as soluções dos alunos em 
relação à eficiência de tempo, eficiência de espaço, simplicidade e 
corretude.

Os momentos assíncronos serão voltados para ler/assistir o material 
disponibilizado sobre um dado tópico, e resolver os exercícios 
relacionados.

Os momentos síncronos (Zoom/Google Meet) serão voltados para tirar 
dúvidas e para as avalições do final da unidade.

Procedimentos
de avaliação da
aprendizagem

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

Os alunos serão avaliados de acordo com o rendimento deles em 
exercícios semanais (40%) e em uma prova no final de cada unidade 
(60%).

 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." )

O cronograma das atividades  será o seguinte. Para ter a
frequência das aulas de uma semana o aluno deve enviar pelo
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menos um exercício do tópico da semana no prazo estabelecido
pelo professor.

28/08/2020 Retomada

04/09/2020 Ordenação

11/09/2020 Avaliação I

18/09/2020 Algoritmos Gulosos

25/09/2020 Programação Recursiva I

02/10/2020 Programação Recursiva II

09/10/2020 Programação Dinâmica I

16/10/2020 Programação Dinâmica II

23/10/2020 Avaliação II

30/10/2020 Introdução a Grafos

06/11/2020 Menor Caminho em Grafos

13/11/2020 Árvore Geradora Mínima

20/11/2020 Conjuntos Disjuntos

27/11/2020 Avaliação III

04/12/2020 Reposição

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
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horários registrados para a turma no SIGAA".

As atividades síncronas serão às sextas-feiras, das 13h30 às 15h30.

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." )

Na primeira semana da retomada do curso iremos revisar o contéudo 
que foi abordado antes da suspensão.

Detalhamento
dos recursos
didáticos a

serem
utilizados

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

Iremos utilizar sites de resolução de problemas (e.g., Virtual Judge), o SIGAA, 

uma ferramenta para encontros virtuais (e.g., Zoom, Google Meet), e-mail , e 

uma ferramenta de chat (e.g., Discord, Slack).

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.

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN



UFRN/DIMAp

acompanhamento
da turma pelo

discente

O aluno deve ter acesso a um computador (notebook, desktop) com
internet para poder  resolver os exerícios e poder ler/assisitr os
materiais disponibilizados e participar dos momentos síncronos.
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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).)

Site de resolução de problemas https://vjudge.net/

Material em PDF a ser disponibilizado semanalmente pelo professor.

Livro Competitive Programming de Steve Halim e Felix Halim. A 
segunda edição do livro pode ser baixada no site do autor:

https://www.comp.nus.edu.sg/~stevenha/myteaching/
competitive_programming/cp2.pdf

Informações
adicionais:

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

Insira as informações aqui.
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Em, _28__ de _julho____ de 2020.       

 _______________________________________
Sérgio Queiroz de Medeiros
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