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EMENTA

Estudo de uma linguagem de programação estruturada:  vetores,  matrizes registros;  tipos
definidos pelo usuário; modularização; manipulação de dados em memória e em arquivos.

PROGRAMA

1. Introdução a Linguagem C

2. Vetores, matrizes e Strings

3. Ponteiros em C

4. Conceito, aplicações e aritmética de ponteiros;

5. Funções e passagem de parâmetros por valor e por referência em C

6. Funções: conceito, variável global e local, retornando valores de

funções;

7. Alocação Dinâmica de memória;

8. Aplicações com estruturas de dados simples: vetores, matrizes e

registros;

9. Manipulação de arquivos

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O desenvolvimento  da  disciplina  irá  ocorrer  em momentos  síncronos  e  assíncronos.  Os
conteúdos e aulas teóricas serão disponibilizadas em vídeos de no máximo 30 minutos, no
qual os alunos deverão assistir  antes dos encontros presenciais.  Os encontros síncronos
terão duração de duas aulas (2 horas), nos quais os primeiros 20 minutos serão utilizados
para rever os slides, solicitando que indiquem dúvidas para serem esclarecidas. Seguida de
discussão  de  aplicação  dos  conceitos  e  exemplos  desenvolvidos  em  C.  Em  todos  os
encontros,  serão  destinados  de  20  a  40  minutos  finais,  para  tirar  dúvidas  e/ou  discutir
exercícios propostos. Nos momentos síncronos, será solicitado que os alunos compartilhem
suas telas e apresentem seus exercícios desenvolvidos.

O conteúdo será fornecido na forma de slides, vídeos, manuais e tutoriais disponíveis no
man do Linux e no site da GNU.

As  atividades  assíncronas  serão  mediadas  pela  plataforma  moodle  do  curso,  onde  o
conteúdo, os vídeos ficarão disponíveis, bem como o recebimento das atividades, fóruns e
envios de programas a serem desenvolvidos pelos alunos. 



Nas atividades  assíncronas,  utilizaremos  o  farmaalg  para  realização  dos  exercícios,  que
contabilizarão a carga horária assíncrona.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação irá ocorrer de quatro formas:

1) Participação, apresentação e explicações de exercícios através do compartilhamento de
tela e programas desenvolvidos pelo aluno;

2) Entrega das listas de exercícios via moodle (trabalhos);

3)  Através de questionários  que serão abertos por  tempos limitados e/ou nos encontros
síncronos.

4)  Uma avaliação  formal,  na  qual  o  aluno  terá  um tempo  fixo  para  desenvolver  3  a  5
exercícios de programação.

Para os alunos que ficarem em exame final,  será solicitado o desenvolvimento de 3 a 5
exercícios, de forma síncrona com o compartilhamento das telas.

(1)*0,15 + (2)*0,30 + (3)*0,15 + (4)*0,4

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GNU C: https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html

RITCHIE,  D.  Laboratórios  Bell.  “O  Desenvolvimento  da  Linguagem  C”.  https://www.bell-
labs.com/usr/dmr/www/chistPT.html

Básica (disponível na biblioteca)

SCHILDT, Herbert. C completo e total. 3o. ed. rev.atual. São Paulo: Makron Books do Brasil,
c1991. 827 p. Indice: p.811-27. ISBN 8534605955 (broch). (12 exemplares na biblioteca)

DAMAS, Luís. Linguagem C. 10. ed. São Paulo: LTC, 2007. x, 410 p., il. Inclui bibliografia e
índice. ISBN 8521615191 (broch.). (13 exemplares na biblioteca)

KERNIGHAN,Brian W.; RITCHIE, Dennis M. C: a linguagem de programação padrão ANSI.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

Objeto Digital de Aprendizagem: Slides em PDF para leitura. Sítios especializados. 

Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem:  Será  usado  o  Moodle  para  disponibilização  dos
conteúdos, operacionalização das entregas de tarefas. 

Canais  de  Comunicação:  Sala  de  aula  aberta  no  Microsoft  Teams  para  os  encontros
síncronos e interação entre os alunos. 

Ferramentas  de  Trabalho:  Editores  de  texto  para  a  confecção  dos  trabalhos,  IDE  de
desenvolvimento.

Como ferramentas alternativas para os encontros síncronos, temos o jitsi e o webconference
da RNP.

CRONOGRAMA

No anexo I

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Listas de exercícios



Anexo I – Cronograma da Disciplina DS121 – Linguagem de Programação – UFPR/TADS

Professor: Dieval Guizelini

Data
CH 
Sínc

CH 
Assínc Programa/conteúdo

17/05/20
21 2 6 Introdução a Linguagem C: histórico, compiladores, modelos de memória, IDEs, oi mundo

24/05/20
21 2 6

Introdução a Linguagem C: declaração de variáveis, tipos de dados, estruturas do controle do 
fluxo de execução

31/05/20
21 2 6 Vetores, matrizes e Strings

07/06/20
21 2 6 Declaração, chamada de funções e passagem de parâmetros

14/06/20
21 2 6 Tipos definidos pelo usuário (struct, typedef e enum)

21/06/20
21 2 5 Ponteiros em C, conceitos, aplicação e aritmética de ponteiros

28/06/20
21 2 5 Alocação dinâmica em C

05/07/20
21 2 5 Passagens de parâmetros por referência (ponteiros)

12/07/20
21 2 5 Introdução a arquivos - funções de manipulação a arquivos

02/08/20
21 2 5 Arquivos textos / Arquivos binários

09/08/20
21 2 Avaliação formal


