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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 DIM0501 
Nome Boas Práticas de Programação 
Carga horária teórica 0 
Carga horária prática 30 

 
Dados do docente* 

Nome: Frederico Lopes SIAPE: 2510306 
Cargo: Professor Associado 
Unidade de exercício: IMD 
Celular:  email: fred@imd.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 

 
Organização de código em classes e pacotes. Critérios de qualidade de rotinas. 
Programação defensiva. Programação com pseudo-código. Padrões de 
comentários, nomenclatura de elementos de programas e formatação de 
programas. Uso de tipos de dados fundamentais, ponteiros, estruturas e 
arranjos. Organização de estruturas de controle de código. Automação do 
processo de compilação. Automação de testes. Análise de cobertura do código. 
Análise experimental de desempenho e detecção de gargalos. Técnicas de 
depuração, depuração de memória. 

 

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 metodologia de ensino a ser adotada na condução deste componente 
curricular estrutura-se fundamentalmente em (i) aulas teóricas expositivas em 
momentos síncronos através do Google Meet, nas quais serão apresentadas 
técnicas e boas práticas de programação; (ii) estudos dirigidos individuais a 
serem realizados em momentos assíncronos, que procuram incentivar uma 
atividade intelectual e autodidata para promover maior capacidade de raciocínio 
e compreensão dos conteúdos; e (iii) Trabalho de análise, em grupo de três 
alunos, com alguns momentos síncronos e outros assíncronos, de trechos de 
softwares previamente selecionados para discussões em grupo relacionadas 
aos conceitos vistos no decorrer da disciplina. Tal discussão fará uso da 
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ferramenta Discord para facilitar a comunicação isolada entre os grupos em 
alguns momentos e a comunicação em massa em outros momentos. 

 

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

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

A avaliação da aprendizagem dos alunos será realizada através de: (i) uma 
prova em grupo de trabalho realizada a distância; (ii) estudos dirigidos 
individuais a serem submetidos pelo SIGAA; e (iii) de um projeto final de análise 
de um software predefinido para cada grupo, análise essa a ser apresentada 
via videoconferência para o restante da turma. 

 

 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 (AS – Aula Síncrona; AA – Aula Assíncrona): 
 
Seg, 24/08 
– (AS) Revisão das aulas anteriores e Nomenclatura de Código Fonte 
 
Seg, 31/08 
– (AS) Documentação de Código Fonte 
 
Seg, 07/09 
– (AA) Estudo Dirigido 1.2 – Organização de Instruções em Código Fonte 
 
Seg, 14/09 
– (AS) Métricas de Software – Complexidade 
 
Seg, 21/09 
– (AS) Métricas de Software – OO 
– (AA) Estudo Dirigido 2 - Qualidade de Software 
 
Seg, 28/09 
– (AS) Testes de Software 
 
Seg, 05/10 
– (AS) Depuração de Software 
– (AA) Estudo Dirigido 3 - Programação Defensiva 
 
Seg, 12/10 
– Feriado Nacional (sem atividades)  
 
Seg, 19/10 
– (AS) Anomalias e Refatoração  
 
Seg, 26/10 
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– (AS) Prova  
– (AA) Estudo Dirigido 4 - Desempenho e Otimização 
 
Seg, 02/11 
– Feriado Nacional (sem atividades) 
 
Seg, 09/11 
– (AA) Trabalho: Análise de um software real, por grupo 
 
Seg, 16/11 
– (AA) Trabalho: Análise de um software real, por grupo 
 
Seg, 23/11 
– (AS) Apresentação dos Trabalhos 
 
Seg, 30/11 
– (AS) Apresentação do Trabalhos 
 
Qui, 07/12 
– (AS) Prova de Reposição 
 
Presença nas aulas síncronas, além da participação / entrega das atividades 

assíncronas. 
 

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 aulas síncronas serão realizadas uma vez por semana (2T12), sempre nas 
segundas, das 13 às 14h10. O restante da carga horária da disciplina será 

assíncrona. 

 

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 ministrado será revisado na primeira aula após retomada. 
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Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

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

O Google Meet será usado para as aulas síncronas. O Discord será usado para 
a comunicação geral e intra-grupo, uma vez que a turma será dividida em 
grupos para a execução de algumas das atividades. 

O docente utilizará as mesmas ferramentas que os alunos, disponibilizará os 
slides utilizados nas aulas síncronas, passará estudos dirigidos e outras 
atividades para as aulas assíncronas. O docente indicará ainda material 
(artigos, vídeos, etc.) com o objetivo de diversificar as fontes de informações 
sobre cada assunto estudado. 
 

 

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. 

Os estudantes necessitarão de: computador, smartphone ou tablet; 

Softwares e afins: Navegador web, acesso ao Google Meet, acesso ao Discord. 

. 
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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).) 
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MCCONNELL, Steve. Code complete. 2. ed. Redmond, Wash.: Microsoft 
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de Janeiro: Alta Books, 2009. xv, 412 p. (Série de Robert C. Martin) ISBN: 
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Martin Fowler web site. https://martinfowler.com/ 

 

Informações 
adicionais: 

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

A avaliação dos alunos se dará da seguinte forma: 
 
- Primeira Unidade: 30% participação nas aulas e nas discussões no 
Discord + 70% dos Estudos Dirigidos 1 e 2 
 
- Segunda Unidade: 30% participação nas aulas e nas discussões no 
Discord + 30% dos Estudos Dirigidos 3 e 4 + 40% Prova Oral 
 
- Terceira Unidade: 100% Trabalho de análise de um software real, por 
grupo 

 
 

Em, 01 de agosto de 2020.        
 
 
 

 _______________________________________ 
Frederico A S Lopes 




