
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Estruturas de Dados I Código: DS130 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD     

(  )  15h 33% EaD* ( X ) Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

Prática Específica (PE): 

0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo de estruturas de dados: tipos abstratos de dados e estruturas lineares. Formas de representação 
das estruturas lineares em memória. Operações e aplicações com estruturas lineares. Métodos de 
pesquisa e de classificação. Organizações e manipulação de arquivos. 
 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 

Manipulação de memória primária e secundária; 
Introdução à Estrutura de Dados: Tipos de Dados Abstratos (TDA); 
Manipulação de Listas Lineares estáticas, dinâmicas e encadeadas: operações, procedimentos e 
aplicações; 
Manipulação de Lista Circular Encadeada; 
Manipulação de Lista Duplamente Encadeada; 
Manipulação de Lista Circular Duplamente Encadeada; 
Trabalhando com cabeçalhos em listas encadeadas; 
Tipos particulares de listas: pilha e fila; 
Manipulação de Pilha estática, dinâmica e encadeada: operações, procedimentos e aplicações; 
Manipulação de Fila estática, dinâmica e encadeada: operações, procedimentos e aplicações; 
Métodos de Pesquisa de Dados; 
Métodos de Classificação de Dados; 
Avaliação e Comparação de Algoritmos de Busca e Ordenação; 
Organização e manipulação de Arquivos. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Estudo das principais técnicas de representação e manipulação de dados na memória principal, com foco 
nas estruturas de dados lineares. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Apresentar aos alunos técnicas de Estruturas de Dados para a manipulação de Tipos de Dados 
Abstratos (TDA); 
Capacitar o aluno para manipular dados na memória primária e secundária do computador; 
Capacitar os alunos para desenvolver programas que manipulem estruturas lineares estáticas, 
dinâmicas e encadeadas: Listas, Filas e Pilhas; 
Discutir diversos cenários de aplicação das diferentes estruturas de dados lineares; 
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Apresentar aos alunos os principais algoritmos de busca e ordenação de dados; 
Capacitar os alunos para manipular as diferentes formas de organização de arquivos. 
 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
**Procedimentos Didáticos à Distância Assíncronos ** 

As atividades da disciplina são 100% assíncronas (4 horas semanais). 

a) Sistema de comunicação: a comunicação entre professores/aluno e aluno/aluno  se dará pelo 
ambiente virtual de aprendizado Moodle, disponível no SEPT (via fóruns e chat). 

b) Modelo de Tutoria: O docente da disciplina exercerá o papel de tutor. O tutor tem as seguintes 
atribuições: (1) esclarecer dúvidas relacionadas a disciplina via o recurso de mensagem do Moodle; 
(2) mediar discussões temáticas via fórum; (3) analisar e dar feedback das tarefas; (4) organizar os 
conteúdos; (5) disponibilizar Roteiro de Estudo. O tempo reservado para tutoria é de no mínimo 4 
horas semanais para cada turma da disciplina. 

c) Material didático específico: em cada unidade será disponibilizado para o estudante: material 
didático produzido pelo professor com o conteúdo da disciplina (no formato de texto), links externos 
de vídeo aulas curtas que abordam os conceitos e as operações de estruturas de dados e indicações 
de leituras complementares. Além disso, junto com o conteúdo é entregue um roteiro com a 
sequência didática de estudos da semana vigente. O roteiro também traz indicações de leituras extras 
e reforça a importância da interação do professor/aluno e aluno/aluno nos fóruns de discussão. 

d) Organização semanal das atividades: as atividades da disciplina nesse modelo de ensino 
remoto está dividida em 2 fases, totalizando 3 módulos de conteúdos: 

 
FASE 1 (03/11/2020 a 08/02/2021): 
Módulo I: Listas lineares e suas variações  
Semana 1: 03 a 09 de novembro – contextualização e conceitos gerais de Estruturas de Dados. 
Semana 2: 10 a 16 de novembro – Listas lineares estáticas e dinâmicas. 
Semana 3: 17 a 23 de novembro – Listas lineares encadeadas. 
Semana 4: 24 a 30 de novembro – Listas lineares encadeadas - continuação. 
Semana 5: 01 a 07 de dezembro – Lista circular. 
Semana 6: 08 a 14 de dezembro – Lista dupla. 
Semana 7: 15 a 18 de dezembro – Lista com cabeçalho/header; especificação do trabalho prático I. 
Semana 8: 02 a 08 de fevereiro – apresentação do Trabalho Prático do Módulo I e avaliação teórica 
do Módulo I. 
 
FASE 1 (09/02/2021 a 27/03/2021): 
Módulo II: Tipos particulares de listas 
Semana 9: 09 a 15 de fevereiro – Estrutura de Dados Pilha. 
Semana 10: 16 a 22 de fevereiro – Estrutura de Dados Lista. Especificação do Trabalho Prático do 
Módulo II. 
 
Módulo III: Introdução a complexidade de algoritmos; algoritmos de busca e ordenação 
Semana 11: 23 de fevereiro a 01 de março – Complexidade de Algoritmos. 
Semana 12: 02 a 08 de março – Algoritmos de Ordenação. 
Semana 13: 09 a 15 de março – Algoritmos de Busca. 
Semana 14: 16 a 22 de março – Finalização das atividades. 
Semana 15: 23 a 27 de março – apresentação do Trabalho Prático do Módulo II e avaliação teórica 
do Módulo II e III. 
Observação: 
29/03/2021 a 03/04/2021 – período de Exame Final. 
 
e) Identificação do Controle de frequência das atividades: a frequência das atividades no ensino 
remoto será registrada da seguinte maneira: participação nos fóruns e/ou tarefas semanais. A 



participação em cada fórum ou tarefa equivale a 2 ou 4 presenças semanais. A informação da 
quantidade de presenças a serem registradas estará inclusa nos enunciados dos fóruns e das tarefas. 
O aluno precisa registrar, no mínimo, 75% de presença nos fóruns e/ou tarefas para não ser 
reprovado por falta na disciplina. Observação: para validar a presença no fórum e/ou tarefa o aluno 
precisa atender os critérios que serão divulgados junto com os enunciados das atividades. 

 
**Procedimentos Didáticos à Distância Síncronos** 

Dependendo da demanda dos alunos poderão ser realizados encontros síncronos para 
esclarecimento de dúvidas e para apresentação de trabalho. Esses encontros serão agendados 
conforme a demanda.  Os encontros síncronos serão realizados via Sistema Teams.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será composta pela média ponderada das notas obtidas pelos alunos em 2 categorias 
de atividades:  

(1) 40% Avaliação teórica (2 provas)  

(2) 60% Trabalhos práticos (2 trabalhos) 
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Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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