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1 Entrega dos trabalhos e relatório

1. O trabalho deve ser entregue na Quinta-feira 2/6 de 2011, na aula.

2. Deve-se entregar um relatório em papel carta de, no máximo, 15 páginas no formato sugerido.

3. Deve-se entregar um DVD com todo o código desenvolvido e os dados utilizados para os experimentos acompa-
nhado de instruções (README) de como compilar e executar o código.

2 Apresentação do trabalho

1. Cada grupo deverá apresentar a solução desenvolvida em seção na Segunda 6/6, Terça 7/6 ou Quarta 8/6.

2. Deve-se trazer a solução funcionando e mostrar sua compilação, execução etc.

3. Cada apresentação terá duração de uma hora, no máximo, sendo até 30 minutos para apresentação da solução
desenvolvida (slides e a funcionamento da ferramenta) mais 30 minutos de perguntas técnicas a respeito da
solução.

4. O grupo deve se portar como se estivesse “vendendo” a solução desenvolvida e deve apresentar todos os detalhes
possı́veis sobre o desenvolvimento dentro do tempo disponı́vel.

3 O que será avaliado

1. Qualidade e adequabilidade da solução desenvolvida.
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2. Dificuldade do problema e da solução desenvolvida.

3. Organização da solução (pode ser continuada/estendida, código estruturado, etc.).

4. Amadurecimento do grupo em relação ao problema proposto e da solução desenvolvida.

5. Clareza nas explicações sobre a solução desenvolvida.

6. Clareza no código.

7. Clareza no relatório.

4 Horários disponı́veis para apresentação das soluções

• Segunda-feira, 6 de Junho

1. 9–10hs

2. 10–11hs

3. 11–12hs

4. 13–14hs

5. 16–17hs

6. 17–18hs

7. 18–19hs

• Terça-feira, 7 de Junho

1. 9–10hs

2. 10–11hs

3. 11–12hs

4. 17–18hs

5. 18–19hs

• Quarta-feira, 8 de Junho

1. 10–11hs

2. 11–12hs

3. 13–14hs

4. 16–17hs

5. 17–18hs

6. 18–19hs
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