
Planejamento da Disciplina – Linguagem de Programação Orientada a Objetos II

Responsável: Prof. Rafael Romualdo Wandresen

1 Ementa da Disciplina

Estudo prático e teórico da construção de aplicações utilizando uma Linguagem de

Programação Orientada a Objetos, banco dados, multi-thread, comunicação por meio

do protocolo de rede e padrões de projeto.

2 Perfil da Turma

A  turma  é  composta  por  estudantes  do  curso  de  Análise  e  Desenvolvimento  de

Sistemas.  Observando-se diretamente em sala  de aula,  90% da turma possui  seu

próprio notebook e o traz para sala de aula. Os demais afirmam terem computadores

desktop em casa.

3 Recursos Tecnológicos

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

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 (Netbeans, Eclipse, IntelliJ, etc).

4 Programa da Disciplina

 Estudo  e  programação  com  classes  genéricas,  aninhadas,  anônimas  e

wrappers. 

 Estudo  e  programação  com  biblioteca  e  componentes  para  linguagem  de

programação  orientada  a  objetos  para  persistência  em  banco  de  dados

relacional. 

 Estudo e prática com mapeamento objeto-relacional  por meio de padrão de

projeto DAO (Data Access Object). 

 Programação  com várias  linhas  de  execução  (multi-threads):  conceituação,

criação  de  threads,  sincronização,  prioridade,  problemas  de  divisão  e

conquista. 

 Estudo e programação com fluxos de entrada e saída de dados: arquivos, rede,

memória. 

 Estudo e programação de alguns padrões de projeto para programação. 

 Estudo e programação de uma aplicação com interface gráfica e persistência

em banco dados utilizando os padrões e conceitos da disciplina.

5 Procedimentos Didáticos

Aulas  expositivas  dialogadas  ministradas  sincronamente  por  meio  da  plataforma

Teams.  Utilização  de  material  produzido  em slides  e  PDF para  esses  momentos.

Nesses momentos os alunos poderão interagir e fazer questionamentos. Os conteúdos

serão disponibilizados na plataforma Moodle. Para cada tópico abordado os alunos

deverão realizar (em grupo ou individualmente) exercícios propostos de programação,

leituras e estudos específicos que ocuparão a carga horária assíncrona da disciplina.



Os  exercícios  realizados  deverão  ser  postados  na  plataforma  moodle  e  serão

utilizados  para  compor  parte  da  nota  do  aluno.  Em alguns  momentos  poderá  ser

utilizado o recurso de programação em grupo nas aulas síncronas, com demonstração

realizada pelo professor ou pelos alunos. 

6 Cronograma da Disciplina

Data Carga 
Horária

Conteúdo Método

16/7/2
0 3

Estudo e programação com biblioteca e componentes 
para linguagem de programação orientada a objetos para 
persistência em banco de dados relacional. 

Síncrono

17/7/2
0 5

Estudo e programação com biblioteca e componentes 
para linguagem de programação orientada a objetos para 
persistência em banco de dados relacional. 

Assíncro
no

23/7/2
0 3

Estudo e prática com mapeamento objeto-relacional por 
meio de padrão de projeto DAO (Data Access Object). 

Síncrono

24/7/2
0 5

Estudo e prática com mapeamento objeto-relacional por 
meio de padrão de projeto DAO (Data Access Object). 

Assíncro
no

30/7/2
0 3

Estudo e programação com classes genéricas, aninhadas,
anônimas e wrappers. 

Síncrono

31/7/2
0 5

Estudo e programação com classes genéricas, aninhadas,
anônimas e wrappers. 

Assíncro
no

6/8/20 3

Estudo e programação de uma aplicação com interface 
gráfica e persistência em banco dados utilizando os 
padrões e conceitos da disciplina.

Síncrono

7/8/20 5

Estudo e programação de uma aplicação com interface 
gráfica e persistência em banco dados utilizando os 
padrões e conceitos da disciplina.

Assíncro
no

13/8/2
0 3

Estudo e programação de alguns padrões de projeto para 
programação. 

Síncrono

14/8/2
0 5

Estudo e programação de alguns padrões de projeto para 
programação.

Assíncro
no

20/8/2
0 3

Programação com várias linhas de execução (multi-
threads): conceituação, criação de threads, sincronização,
prioridade, problemas de divisão e conquista.

Síncrono

21/8/2
0 5

Programação com várias linhas de execução (multi-
threads): conceituação, criação de threads, sincronização,
prioridade, problemas de divisão e conquista.

Assíncro
no

27/8/2
0 3

Estudo e programação com fluxos de entrada e saída de 
dados: arquivos, rede, memória. 

Síncrono

3/9/20 5
Estudo e programação com fluxos de entrada e saída de 
dados: arquivos, rede, memória. 

Assíncro
no

4/9/20 4 Apresentação de Trabalhos Síncrono

18/9/2
-

Exame Final - Apresentação das Melhorias
Síncrono

Total 60 horas

* As presenças dos alunos nas atividades assíncronas serão computadas de acordo

com a entrega dos exercícios propostos.

As aulas síncronas terão início as 19:30 e duração de 3 horas.

Data da Entrega do Trabalho Final: 27/08/2020 até 19:00



7 Método de Avaliação

Para cada tópico da disciplina será proposto um conjunto de exercícios que terá um

peso de acordo com a sua complexidade.

Ao final da disciplina os alunos deverão apresentar a implementação de um software

escrito  na  linguagem  Java,  com  os  conceitos  de  orientação  a  objetos  visto  na

disciplina. As funcionalidades do software serão propostas pelo professor no início do

curso e fornecidas aos alunos por meio de um documento em PDF no Moodle no início

do curso.

A composição da nota se dará da seguinte maneira:

Nota Final = Nota Trabalho * 0,6  + Nota Exercícios * 0,4

O exame final  será  a  implementação  das  melhorias  apontadas  pelo  professor  no

Trabalho final da disciplina.


