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Dinâmica

▪ Apresentação da sala;



Apresentação docente
http://lattes.cnpq.br/6574670665110929

▪ Mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela 

Universidade de Taubaté (UNITAU, 2012).

▪ Especialista de MBA em Gestão Estratégica de Negócios (2007).

▪ Bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo (2005). 

▪ Professor, em regime integral, do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (FATEC - Guaratinguetá).

▪ Coordenador suplente do curso de ADS.

▪ Consultor e desenvolvedor de sites na plataforma .NET.

http://lattes.cnpq.br/6574670665110929


Apresentação docente
http://lattes.cnpq.br/6574670665110929

http://lattes.cnpq.br/6574670665110929




Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas

▪ Perfil profissional

–O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, 

projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém 

sistemas computacionais de informação. Esse profissional 

trabalha, também, com ferramentas computacionais, 

equipamentos de informática e metodologia de projetos na 

produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens 

de programação e de metodologias de construção de projetos, 

preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, 

integridade e segurança de programas computacionais são 

fundamentais à atuação desse profissional.



Objetivo da disciplina

▪ Analisar problemas e projetar, validar soluções 

computacionais para os mesmos, através do uso de 

metodologias, técnicas e ferramentas de 

programação envolvendo elementos básicos da 

construção de algoritmos e programas de 

computador.



Ementa

▪ Método para desenvolvimento de algoritmos.

▪ Modularidade e abstração.

▪ Tipos de dados básicos e representações gráficas dos 

principais comandos em uma linguagem procedural.

▪ Expressões aritméticas, lógicas e literais.

▪ Estruturas básicas de programas (seqüência, iteração, 

seleção simples e múltipla).

▪ Algoritmos para manipulação de estruturas básicas.



Frequência e pontualidade

▪ Será reprovado o aluno que não atingir o mínimo de 

75% de presença da disciplina;

▪ Horário: Quarta: 15h05 às 16:45h  e 16h50 às 18h30;

▪ Atestados devem ser entregues na secretaria 

acadêmica;

▪ Na primeira aula, em caráter excepcional, serão 

tolerados atrasos de, no máximo, 10 minutos;



Conceito

▪ Critérios de avaliação compreendem:

–Conhecimento

–Habilidade

–Atitude

▪ A avaliação do rendimento é expressa por meio de 

notas de 0 (zero) a 10 (dez), computadas até a primeira 

casa decimal;



Conceito

▪Serão condições de aprovação na disciplina 

Algoritmos:

–Obter média final igual ou superior a 6,0 (seis);

–Ter frequência mínima de 75%;

▪Forma de cálculo da média final:

–(EX + (N1 * 2) + (N2 * 3) + (N3 * 4) + Atit.)/11;



Conhecimento

▪ Três avaliações e listas de exercícios;

▪ Não valorizarei a “decoreba” mas sim a retenção dos 

conceitos importantes para compreensão do 

conteúdo da disciplina;



Habilidade

▪Avaliações individuais:

–Cumprir o prazo estabelecido para a atividade;

–Texto compreensível e organizado;

–Construção da lógica de programação;



Atitude

▪Comprometimento do aluno com a disciplina;

▪Em avaliações individuais:

–Não colar;

–Entregar a prova dentro do tempo previsto;

–Dispor do material indicado pelo professor para a execução da 
atividade;



Atitude

▪Em sala de aula:

–Respeitar as regras do jogo devidamente esclarecidas 

no primeiro dia de aula;

–Atenção e participação durante as aulas;

–Ter educação, não ficar de cochicho, bilhetinhos, 

risadas, distrair colegas, conversa paralela, não usar 

bonés, fones de ouvido;

–É proibido o uso de celular;



Estratégias de recuperação

▪Conhecimento e Habilidade:

–Lista de exercícios;

–Reforço aos alunos nos horários de atendimento;

▪Atitude:

–Conversa com os alunos nas 6ª e 12ª semanas;



http://www.allbert.com.br



Bibliografia

▪ BÁSICA

– ARAUJO, E C. DE. Algoritmos – Fundamento e Prática. Visual Books, 2007.

– ASCENCIO, A. F. G, CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da Programação de 

Computadores: algoritmos, Pascal e C/C++ e Java. Longman, 2007.

– FORBELLONE, L. V., EBERSPACHER, H. F. Lógica de Programação: a 

construção de algoritmos e estruturas de dados. Prentice Hall, 2005.

▪ COMPLEMENTAR

– AVILLANO, I. C. Algoritmos e Pascal: manual de apoio. 2.ed. Ciência 

Moderna, 2006.

– FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Campus, 2009.

– SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCILIO, R. Algoritmos 

e Lógica de Programação. 2 ed. Cengage Learning, 2011


