
1ª Série

2ª Série

5MAT069  CÁLCULO A

5FIS001  FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO

5COP015  INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

5MAT070  MATEMÁTICA DISCRETA E FINITA

5COP016  METODOLOGIA DE PESQUISA PARA A COMPUTAÇÃO

5COP008  SISTEMAS DIGITAIS

5COP086  TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO A

5MAT068  ÁLGEBRA LINEAR

Revisao de algebra elementar e trigonometria. Curvas no plano e no es-
paco. Calculo diferencial de funcoes de uma variavel e aplicacoes. Al-
gebra vetorial. Calculo diferencial de funcoes de varias variaveis   e
aplicacoes. Calculo diferencial vetorial. Calculo integral de  funcoes
de varias variaveis. Calculo integral vetorial bidimensional.  Calculo
integral vetorial tridimensional.                                     

Carga elétrica, Campo Elétrico, Potencial Elétrico, Capacitância e Dielé-
tricos, Corrente elétrica, Resistência elétrica, força eletromotriz, cir-
cuitos de corrente contínua.

Historico da Computacao. Conceitos iniciais sobre computadores: estru-
tura funcional, perifericos, organizacao basica da UCP, tipos de  ins-
trucoes, hardware, software, memorias e dispositivos de E/S.  Conceito
de programas, compiladores, interpretadores, montadores, editores.  A-
tualidades em informatica. A profissao, atributos pessoais e  necessa-
rios para o seu desempenho: qualidades humanas e qualidades  tecnicas.
Areas de atuacao. Etica profissional. Questoes do sigilo,   restricoes
da liberdade individual e direitos autorais.Estrutura do curso de com-
putação.

Introducao a logica. Logica proposicional. Algebra Booleana. Logica de
predicados. Inducao Matematica. Conjuntos. Teoria de Grafos.  Relacoes
e Funcoes. Reticulados e Estruturas Algebricas. Elementos de  Combina-
toria. Teorema da deducao.                                            

Métodos de pesquisa bibliográfica, elaboração de projeto de pesquisa cien-
tífica, desenvolvimento de projetos de pesquisa, normas para elaboração de
trabalhos técnicos e científicos.

Conceitos básicos de eletrônica. Dispositivos semicondutores: Diodos tran-
sitores, circuitos integrados. Conversor A/D e D/A. Sistemas de  numeração
aritmética binária, decimal, representação de caracteres. Circuitos  Lógi-
cos: Máquinas combinacionais  e máquinas  sequênciais.Memorias:   Tipos  e
organização.                                      

Conceitos iniciais: variaveis e instrucoes de atribuicao.   Estruturas
basicas de controle. Conceito rigoroso de algoritmo. Representacoes de
algoritmos. Algoritmos que utilizam operacoes sobre vetores e   matri-
zes. Desenvolvimento de programas estruturados. Conceito de    modulo,
funcoes e procedimentos dentro de um programa. Integracao de  modulos.
Desenvolvimento de algoritmos para resoucao de problemas reais.  Ambi-
ente computacional. Desenvolvimento e implementacao de programas    em
linguagem de alto nivel. Modularidade, depuracao, testes,   documenta-
cao.                                                                  

Matrizes, sistemas lineares e determinantes. Espacos vetoriais.  Retas
e planos. Transformacoes lineares. Diagonalizacao de operadores. Clas-
sificacao de conicas.                                                 



2ª Série

3ª Série

5COP090  ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

5COP098  COMPUTAÇÃO ALGÉBRICA E NUMÉRICA

5MAT071  CÁLCULO B

5COP087  ESTRUTURA DE DADOS A

5COP011  LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO

5COP089  LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS

5COP001  PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

5EMA082  PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

Arquitetura dos principais microprocessadores. Programacao em  lingua-
gem de maquina e linguagem simbolica. Enderecamento, interrupcoes, co-
municacoes, interfaces. Microprogramacao. Computadores  tipicos.   Ar-
quiteturas paralelas. Topicos avancados.                              

Metodos de resolucao de sistemas lineares e nao lineares.  Aproximacao
e ajustes de dados. Analise de erros de maquinas digitais.    Software
numerico e computacao simbolica. Condicionamento de algoritmos.  Arit-
metica racional, com polinomios. Manipulacao de series formais. Trans-
formada de Fourier discreta. Funcoes Splines.                         

Sequencia e series infinitas reais. Series de potencias.  Sequencias e
series de numeros complexos.  Integrais improprias versus series infi-
nitas. Integrais improprias   dependendo de um parametro. Transformada
de Laplace. A funcao Gama e a funcao Beta. Series de Fourier e funcoes
ortogonais.   Integracao e diferenciacao de series de Fourier. A inte-
gral de Fourier e relacoes de reciprocidade. Equacoes diferenciais or-
dinarias.   Equacoes diferenciais a coeficientes constantes e a coefi-
cientes variaveis. Calculo diferencial e integral de funcoes de    uma
variavel complexa. Introducao as equacoes diferenciais parciais.      

Estruturas de informacoes: conceito de listas lineares (filas e    pi-
lhas), arvores e grafos. Formas de armazenamento: estatica e  dinamica
(utilizacao de ponteiros). Metodos de pesquisa, tabela hashing, utili-
zacao de recursividade. Algoritmos de classificacao, ordenacao, inter-
calacao e organizacao de arquivos.                                    

Paradigma de programação orientada a objeto: Classe, objeto e herança;
C++; Orientação à Objeto com linguagem de programação Java e UML; Pro-
gramação para WEB. Programação Paralela.

Automatos finitos e gramaticas   regulares. Gramaticas livres de  con-
texto e automato de pilha. Linguagens sensiveis ao contexto.  Gramati-
cas irrestritas e maquinas de Turing.                                 

Apresentacao dos conceitos de linguagens de programacao modernas. Lin-
guagem e seus diferentes paradigmas de programacao. Estudo  comparati-
vo de linguagens: estrutura de dados, de nomes, de controle e de   ti-
pos. Ambiente de execucao. Sintaxe e Semantica. Selecao de  linguagens
para aplicacoes especificas.

Análise exploratória de dados.  Introdução à  probabilidade.  Variáveis
aleatórias discretas e contínuas. Principais distribuições de  probabi-
lidades. Processos estocásticos. Cadeias de Markov a parâmetros discre-
tos e contínuos. Processo de Poisson. Testes de hipóteses. Correlação e
regressão linear.



3ª Série

4ª Série

5COP009  BANCO DE DADOS

5COP093  COMPILADORES

5COP094  ENGENHARIA DE SOFTWARE A

5COP097  REDES DE COMPUTADORES

5COP010  SISTEMAS OPERACIONAIS A

5COP096  TEORIA DA COMPUTAÇÃO

5COP091  EMPREENDEDOR DE INFORMÁTICA

Conceitos básicos. Modelos de dados e técnicas de projeto de banco de
dados. Linguagens de definição e manipulação de dados. Arquitetura de
banco de dados, organização e indexação de  dados,  processamento  de
consultas e processamento de transações. Aplicações e tópicos de pes-
quisa em gerenciamento de dados.
          

Organizacao e estrutura de compiladores e interpretadores. Analise le-
xica, sintatica e semantica. Formas internas de programa fonte.  Gera-
cao e otimizacao de codigo. Geracao de relatorios de compilacao. Recu-
peracao de erros. Desenvolvimento do projeto e implementacao de     um
compilador para uma linguagem de alto nivel tipica.                   

Qualidade no processo de desenvolvimento de software. Qualidade     de
software. Modelos de ciclo de vida. Especificacoes. Metodos de especi-
ficacao. Planejamento de projetos. Projeto de arquitetura e    projeto
detalhado. Construcao de programas. Testes. Manutencao de    software.
Metodologias de analise e projeto de software. Ambientes de  desenvol-
vimento de software, ferramentas de analise e projeto de software. De-
senvolvimento de um sistema de software.                              

Fundamentos de transmissao de sinais. Tipos de sinais. Tipos de  enla-
ce, codigos, modos e meios de transmissao. Modems. Protocolos.  Estru-
turas basicas de redes. Topologias. Modelo de referencia OSI/ISO.  In-
terconexao e gerenciamento de redes. Aplicacoes.

Conceito de Sistemas Operacionais. Conceito de processos:  concorrência,
regiões críticas, escalonamento. Gerenciamento de memória: memória vir-
tual, paginação, segmentação. Sistemas de arquivos: hierarquia, organi-
zação, segurança. Gerenciamento de Entrada/Saída. Princípios de  siste-
mas distribuídos: comunicação entre processos,  sistemas  de  arquivos,
serviços de nomes, coordenação, replicação, segurança. Tópicos em  sis-
temas operacionais. Estudos de casos.
     

Sistemas Formais. Procedimento efetivo. Maquina de Turing e outras ma-
quinas abstratas. Problema da Parada. Revisao de Grafos. Funcoes   re-
cursivas. Solubilidade de problemas. Introducao ao Calculo Lambda. Es-
tudo de complexidade de algoritmos via metodos de desenvolvimento. No-
coes de intratabilidade; classes P, NP e NP-completa. Algoritmos apro-
ximativos.                                                            

Desenvolvimento da capacidade empreendedora na area de    informatica,
com enfase no estudo do perfil do empreendedor e no desenvolvimento de
tecnicas de planejamento e analise do negocio da informatica, sistema-
tizados atraves do Plano de Negocio.                                  



4ª Série

5EST314  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO A

5COP099  FUNDAMENTOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

5COP007  GOVERNANÇA DE TIC

5SOC091  HUMANIDADES

5COP012  INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

5TCC300  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

5COP006  TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO

Desenvolvimento de um software que atenda as necessidades de um deter-
minado usuario, contendo a documentacao completa de seu processo    de
desenvolvimento.                                                      

Visao geral de inteligencia artificial. Linguagens de programacao para
IA. Metodos para resolucao de problemas. Sistemas de producao.  Estra-
tegias de busca. Sistemas de deducao baseados em logica. Processamento
de linguagem natural e sua implementacao. Representacao do conhecimen-
to. Reconhecimento de padroes. Processamento de figuras.   Programacao
em logica e sistemas especialistas.                                   

Governança Coorporativa; Governanca de TIC; Frameworks para Governança de
TIC.

Informatizacao, globalizacao e transformacoes na sociedade contempora-
nea. Desenvolvimento tecnologico e transformacoes no processo de  tra-
balho. Inteligencia Artificial (IA) e as Ciências Cognitivas. As  con-
sequencias do desenvolvimento da informatica na esfera socio-cultural.

Conceitos basicos de processamento de imagens e computacao    grafica.
Algoritmos basicos: recorte, ocultacao de objetos, transformacoes  ba-
sicas (rotacao, translacao, escalonamento). Modelagem de objetos, som-
breamento, iluminacao. Estruturas de dados para computacao    grafica.
Softwares e hardwares especificos para computacao grafica.  Aplicacoes
de processamento de imagens.                                          

Elaboração de Monografia aplicando, de forma integrada, os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante o curso nas disciplinas e nos
estágios.

Tópicos e conceitos atuais em computação relacionados às tecnologias re-
centes da área.


