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Horário das Aulas 

3ª feira, das 19-21, sala CB04

5ª feira, das 21-23,  sala   ou laboratório  CC03 (a ser combinado   durante as aulas)

Avaliação

A avaliação dos conhecimentos adquiridos no curso será baseada em  listas de exercícios,
provas e atividades de desenvolvimento de projetos  práticos. A participação dos alunos
nas aulas será considerada na avaliação final.

Lista de Exercícios

Durante o curso serão propostos exercícios para serem resolvidos fora da sala de aula, os
quais serão de suma importância para o aproveitamento da disciplina. Os exercícios
poderão ser, aleatoriamente, requisitados para constarem da avaliação final.

Atividades práticas 

A disciplina é composta de uma  parte teórica que dará o embasamento para a
implementação de projetos  práticos. Os pesos dos projetos serão sorteados no final do
curso. (Pesos 1,2,3,4,5)   .

Os projetos poderão ser elaborados  em grupos de até 3 pessoas.

Prova Conceitual

 Será feita uma prova em 20/06, valor !0.0, onde constará toda materia.

Média Final

Considerar:



·         Nota_Prova 

·         Mprojeto -Média dos projetos. Pesos 1,2,3,4,5  serão sorteados no final do curso

·         NotaUltimoProjeto – Nota do ultimo projeto 

Critério de aprovaçao :

Se notaultimoProj >5 E  Nota_Prova >4 

então Media Final = (Mprojeto + Nota_Prova)/2 +Participação no curso;  

      senão Media Final = Minimo de {Nota_Prova; NotaUltimoProjeto; 4.9} 
Se MediaFinal =>5.0 

     então Aprovado

    senão “Faz exame”; Media = (MediaFinal+Exame)/2;

 

Data do exame: 11/07

Programa do Curso

·         Introdução às Estruturas de Arquivos

·         Operações Fundamentais para processamento de Arquivos

·         Conceitos Fundamentais de Estruturas de Arquivos

·         Organização de Arquivos visando desempenho

·         Indexação

·         Processamento Co-Sequencial e Ordenação de Grandes Arquivos 

·         Arquivos estruturados em árvores 

·         Hashing

Livro Texto 

O livro abaixo será usado como livro texto do curso.  Embora a edição de 1998 seja mais
moderna pois  em programação orientada a objetos, sugiro que seja providenciada a 
edição de 1992, pois  o curso não tem como objetivo focar em programação orientada a
objetos. 

• Folk, Michael J.; Zoellick, Bill;   - File Structures 2nd ed Addison Wesley, 1992, 590 pp 
• Folk, Michael J.; Zoellick, Bill; Riccardi Greg - File Structures: an object oriented

approach with C++ ; editora Addison Wesley, 1998 
• Ramakrishnan, Raghu; Gehrke Johanes – Database Management Systems; 3nd ed 

MCGrawHill

 


