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Plano de Ensino 
 

 

Disciplina: Projetos de Algoritmos e Prática de 
Programação 

Código: DS110 T 

Natureza: (x) Obrigatória     (  ) Optativa (X) Semestral      (  ) Anual ( ) Modular Ver 2020 

Pré-requisito: - Co-requisito: -  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (x) 100% ERE 

CH Total: 90 

CH semanal:  6 

Padrão  
(PD):90  

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

EMENTA 

1. Conceitos de Algoritmos e Projeto Estruturado. 
2. Declaração de variáveis, expressões, estruturas para controle do fluxo de execução; 
3. Estruturas de Controle. 
4. Modularização. 
5. Vetor e matriz 
6. Registro e arquivo 

 

OBJETIVO GERAL 

Ao concluir a disciplina, o estudante deverá compreender e abstrair a lógica de um problema e construí-la em 
forma de algoritmo, sendo capaz de programar em uma linguagem de programação estruturada. 

 

DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO  

 

A disciplina será ministrada conforme proposição a seguir: 

De acordo com a Resolução 65/2020 - CEPE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso de Tecnologia em Secretariado 
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Professora: LUIZ ANTONIO PASSOS CARDOSO      AULAS ON LINE (SÍNCRONAS) VIA MICROSOFT TEAMS: 4h /semanais 
Início: 03/11/2020  Término (previsto): 25/03/2021                                                                   AULAS ASSÍNCRONAS VIA E-MAIL E UFPR DIGITAL: 2h/ semanais 
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VÍDEOS + TEXTOS 
OBRIGATÓRIOS + 

ATIVIDADES 
 

 
 

CONTEÚDO  
ABORDADO 

 
OBJETIVO  

ESPECÍFICO 
O aluno deverá  
ser capaz de: 

 
ESTRATÉGIA/ 

 METODOLOGIA  
DE 

ENSINO 

 
ATIVIDADE  

PARA  
AVALIAÇÃO  

DA  
APRENDIZAGEM 

 
FERRAMENTA(S) 
TECNOLÓGICAS, 

AVALIAÇÃO/ 
PRAZO 

EXECUÇÃO 
 

 
05/11/2020 

 
14h 30 
18h 30 

 
4 h 

 Conceitos de algoritmos 
e Projeto Estruturado, 
noções de lógica de 
programação e de 
algoritmos e concepção 
básica de Projeto 
estruturado 

Descrever problemas do 
cotidiano em forma de 
algoritmo estruturado 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

Exercícios  

 
06/11/2020 

   
2h 

Conceitos de algoritmos 
e Projeto Estruturado 

Descrever problemas do 
cotidiano em forma de 
algoritmo estruturado 

Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Responder questionário  

 
12/11/2020 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Programação 
Estruturada: 
processamento 
sequencial, declaração 
de variáveis, instruções 
de desvio e de repetição 
(pascalzim) 

Descrever o 
funcionamento de 
levar/trazer informações 
para/da Memória 
Principal 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

Exercícios   

 
13/11/2020 

  
 

 
2h 

Declaração de variáveis, 
expressões, tipos de 
dados 

Descrever o 
funcionamento das 
variáveis com seus tipos 

Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Responder questionário  

 
19/11/2020 

 
 

 
 

 
6h 

Resolver exercícios 
utilizando o Pasclazim 

Resolver os problemas 
através de linguagem de 
programação 
estruturada 
 

Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Resolver lista de exercícios  

 
26/11/2020 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 
 

Programação 
Estruturada: 
processamento 
sequencial, declaração 
de variáveis, instruções 
de desvio e de repetição 
(pascalzim) 

Resolver problemas 
com algoritmos 
estruturado (programa) 
usando as instruções de 
desvio e repetição 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 01 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
01/12/2020 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

Projetos de Algoritmos e Prática de Programação – 1° período Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

PLANEJAMENTO DE ENSINO  
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27/11/2020 

  
 

 
2h 

Uso do Pascalzim Praticar a construção de 
programas simples 
usando o Pascalzim 

Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 01, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
30/11/2020 

 

 
03/12/2020 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 
 

Programação 
Estruturada: instruções 
de repetição e de 
controle 

Resolver problemas 
com programa 
estruturado usando as 
instruções de repetição 
e de controle 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 02 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
08/12/2020 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
04/12/2020 

  
 

 
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 02, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
07/12/2020 

  

 
10/12/2020 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Programação Modular 
Funções e 
procedimentos  

Implementar módulos 
físicos a partir da 
identificação dos 
módulos lógicos e criar 
bibliotecas 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 03 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
15/12/2020 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
11/12/2020 

   
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 03, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
14/12/2020 

 

 
17/12/2020 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Estrutura de dados vetor 
e matriz 

Resolver problemas 
utilizando a estrutura de 
dados vetor e/ou matriz 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 04 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
26/01/2021 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
18/12/2020 

  
 

 
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Responder questionário para 
auxiliar na solução do trabalho 
04 

 

 
28/01/2021 

   
6h 

Estrutura de dados vetor 
e matriz e programação 
modular 

Entender os conceitos 
da estrutura de dados 
vetor/matriz e a 
diferenciar função de 
procedimento 

Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 04, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
25/01/2021 

 

 
04/02/2021 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Programação em 
estrutura de dados, 
ordenação, pesquisa 

Resolver problemas de 
ordenação e pesquisa 
criando bibliotecas e 
utilizando os módulos 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 

 
Trabalho 05 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
09/02/2021 para 
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da biblioteca auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
05/02/2021 

   
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 05, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
08/02/2021 

 

 
11/02/2021 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Estrutura de dados 
registro. Noções de 
arquivo de acesso 
sequencial, direto e 
indexado. 

Entender os conceitos 
da estrutura de dados 
registro, arquivos de 
acesso sequencial, 
direto e indexado 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 06 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
23/02/2021 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

12/02/2021    
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 06, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
22/02/2021 

 

 
 
25/02/2021 

 
 

14h 30 
18h 30 

 
 

4h 

 Arquivos tipo texto, 
acesso sequencial e 
formatados, acesso 
direto/indexado 

Resolver problemas, 
envolvendo arquivos.  

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 07 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
02/03/2021 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
26/02/2021 

   
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 07, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
01/03/2021 

 

 
04/03/2021 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Arquivos formatados, 
acesso direto/indexado. 
Atualização de registros. 
Uso de ordenação 

Resolver e escrever 
programas utilizando a 
estrutura de dados 
registro 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 08 
Valor 10 pontos 
 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
09/03/2021 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
05/03/2021 

   
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 08, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
08/03/2021 

 

 
11/03/2021 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Arquivos formatados, 
acesso direto/indexado. 
Atualização de registros 
Uso de ordenação e 
pesquisa 

Resolver e escrever 
programas utilizando a 
estrutura de dados 
registro 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 

 
Trabalho 09 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
16/03/2021 para 
o e-mail: 
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audiovisuais e 
participação dos alunos 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

12/03/2021    
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 09, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
15/03/2021 

Trabalho a ser 
entregue até 
12/08 

 
18/03/2021 

 
14h 30 
18h 30 

 
4h 

 Arquivos formatados, 
acesso direto/indexado. 
Atualização de registros. 
Uso de ordenação e 
pesquisa. 

Resolver e escrever 
programas utilizando a 
estrutura de dados 
registro 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS 
Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos 

 
Trabalho 10 
Valor 10 pontos 

 
Trabalho a ser 
entregue até 
23/03/2021 para 
o e-mail: 

Lcardosocx 
@gmail.com 
 

 
19/03/2021 

   
2h 

Uso do Pascalzim Construir programas Aula gravada, material de 
apoio entregue via e mail 

Execução do trab. 10, dúvidas 
através de e-mail até o dia 
22/03/2021 

 

 
25/03/2021 

 
14h 00 
19h 00 

 

 
6h 

 Defesa dos trabalhos 
06, 07, 08, 09 e 10 para 
médias >=40 e <70 

Explicar as soluções 
apresentadas nos 
trabalhos 

Defesa final dos alunos, 
individual ou equipe 

 Nota entre 0 e 
100 

01/04/2021 14h30 
18h 30 

4 h  Prova de segunda 
chamada. Individual 

Responder as perguntas 
de uma prova 
abordando todo o 
conteúdo 

VIA MICROSOFT TEAMS 
com a participação dos 
alunos 

Prova Nota entre 0 e 
100 
 

total 54 36      
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a. Sistema de comunicação: e-mail pessoal, e Plataforma Microsoft TEAMS. 

b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em pdf, textos em pdf, livros em pdf, 

artigos disponibilizados em plataformas distintas e gravação das aulas síncronas, exercícios 

disponibilizados e-mail pessoal do aluno. 

c. As mídias e os recursos tecnológicos: Tanto o professor quanto os estudantes têm acesso ao 

suporte tecnológico pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantes (PRAE) por: 

 empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton 

Santos de Acesso ao Ensino Superior) e/ou PROBEM (Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção aos 

Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não 

beneficiários dos programas da PRAE, com comprovada fragilidade econômica, matriculados em curso de educação 

superior, profissional e tecnológica da UFPR; 

 aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior, profissional e 

tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa 

de Bolsa Permanência do MEC); 

 doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos doados, com a participação 

da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC); 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades 
que serão realizadas ao longo da oferta da disciplina, conforme segue abaixo: 
 
a) Resolução de listas de exercícios, individualmente ou em dupla; 
b) Desafios de programação e produção de trabalhos sobre tópicos do programa; 
c) Avaliações teóricas e práticas; 
d) Os pesos para a resolução de listas de exercícios, desafios de programação e pesquisa bibliográfica serão 
apresentados em sala. 
 
O processo de avaliação será formado pela: 
((soma das notas dos trabalhos 1, 2, 3, 4 e 5) multiplicado por 2) = nota1. 
((soma das notas dos trabalhos 6, 7, 8, 9 e 10) multiplicado por 2) = nota2.  
A média será igual a (nota1 + nota2) / 2. 
 
Para quem não obtiver a média superior ou igual a 70, mas superior ou igual a 40 poderá fazer a defesa dos 

trabalhos 6, 7, 8, 9 e 10 na data indicada no cronograma. 

 

Para quem não obtiver média final (média + nota defesa) / 2 superior ou igual a 50, poderá fazer prova de 

segunda chamada na data indicada no cronograma 

 

O registro de frequência será computado pela realização dos exercícios enviados por e-mail. A frequência de 

100% será adquirida se todos os exercícios solicitados forem entregues até o penúltimo dia da vigência da 

disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Forbellone, Andre L Villar; Eberspächer, Henri Frederico. Lógica de Programação – A Construção de 
algoritmos e estrutura de dados. Pearson Prentice Hall 

2. .Puga, Sandra; Rissetti, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados. Pearson Prentice Hall 
3. Villas, Marcos Vianna; VillasBoas, Luiz Felipe P. Programação – Conceitos Técnicas e Linguagens. 

Editora Campus 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CELES FILHO, Waldemar. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C / 
Waldemar Celes, Renato Cerqueira, José Lucas Rangel, Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 
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2. PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações, São Paulo: 
Érica, 2008. 

3. Apostila de Pascalzim, baixada junto com software em https://pascalzimbr.blogspot.com/p/blog-page.html 

 

 

Data da aprovação no colegiado:  __/  / 2020 

 Conforme ata de reunião no processo n° 23075.000 000/2020-00 

 

Professor responsável da Disciplina: Luiz Antonio Passos Cardoso 
Contato por e-mail: lcardosocx@gmail.com 

 
 

 

O original está assinado 

https://pascalzimbr.blogspot.com/p/blog-page.html

