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1 Página da Disciplina
Página do Ensino Aberto da UNICAMP:

http://www.unicamp.br/ea/

2 Horário das Aulas
Dia Horário Sala

Terça 10 – 12 CB03
Terça 14 – 16 (AB) e 16 – 18 (CD) CC02 e CC03

Quinta 10 – 12 CB03

3 Ementa
Conceitos básicos e avançados de programação orientada a objetos. Aplicação dos conceitos usando uma
linguagem orientada a objetos.

4 Programa
1. Introdução à programação orientada a objetos.

2. Conceitos introdutórios em UML: diagrama de classes, nomes, atributos, operações, conectores e
relacionamento entre classes.

3. Introdução aos aplicativos Java.

4. Introdução às classes e objetos.

5. Arrays e arraylists: declaração, inicialização e manipulação de arrays simples e multidimensionais.

6. Classes e objetos: encapsulamento e ocultamento de dados, palavra-chave this, uso de variáveis
e métodos do tipo static, conjunto de constantes do tipo enum, organização de classes em
pacotes.

7. Herança: subclasses e superclasses, palavra-chave extends, palavra-chave protected, acesso
a membros de superclasse com super.

8. Polimorfismos: conceitos, métodos sobrescritos, métodos e classes abstratas, declaração e imple-
mentação de interfaces.

9. Tratamento de exceções: definições, declarações, encadeamento, palavras-chave try, throw,
catch, finally.
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10. Interfaces gráficas: implementações e tratamento de eventos.

11. Imagens e objetos gráficos: contextos e objetos gráficos, cores e fontes; desenho de linhas, arcos e
polígonos.

12. Strings e expressões regulares: criação e manipulação de objetos da classe String. Aplicação de
expressões regulares para validação de dados.

13. Arquivos: criação, leitura, gravação e atualização de arquivos.

14. Coleções genéricas: definições, implementações de estruturas de coleções pré-construídas, uso de
iteradores de coleções.

15. Classes e métodos genéricos: criação, sobrecarga e herança de métodos genéricos.

16. Multithreading: definições, concorrências, ciclo de vida, prioridade, agendamento e sincronização.

17. Applets em páginas Web.

18. Padrões de Projeto

5 Critério de Avaliação
A avaliação da disciplina será composta por provas, exercícios em aula e trabalhos de programação, todos
de caráter individual. Qualquer tentativa de fraude nas provas ou trabalhos de programação implicará em
média final zero no semestre para todos os envolvidos.

5.1 Provas
Haverá duas provas, uma no dia 15 de abril (terça-feira) e outra no dia 10 de junho (terça-feira), cobrindo
todos os tópicos abordados até a data das mesmas. A nota P de provas será calculada como:

P =
P1 + P2

2

Onde P1 ∈ [0, 10] e P2 ∈ [0, 10] são as notas das provas 1 e 2, respectivamente.

5.2 Trabalhos de Programação
• Entrega dos trabalhos: Os trabalhos de programação serão disponibilizados durante as aulas

de laboratórios e eles serão divididos em duas etapas, cada uma valendo metade do conceito. A
primeira parte deverá ser realizada e entregue durante a aula de laboratório. A segunda parte terá
um prazo de entrega mais prolongado, expirando as 23:59 da sexta-feira seguinte.

• Extensão do prazo de entrega: Atrasos na entrega de trabalhos são possíveis, porém cada dia de
atraso acarretará em uma redução de 25% na nota, de tal forma que após quatro dias de atraso, ou
seja, na terça-feira seguinte à liberação do enunciado, o aluno receberá nota zero no trabalho.

• Projetos: Em alguns casos, os trabalhos de programação serão encadeados no sentido de compôr
um projeto maior. Nesses casos, cada atividade do projeto só será aceita se as anteriores tiverem
sido entregues.

• Nota dos trabalhos: A nota T de trabalhos de programação será calculada como:

T =
T1 + . . .+ Tm

m
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Onde Ti ∈ [0, 10] é a nota do i-ésimo trabalho de programação e m é o número total de trabalhos
de programação.

• Critérios de correção: Na correção dos laboratórios, os critérios considerados serão aos seguintes:

– aderência ao enunciado

– algoritmos usados e sua implementação

– organização e legibilidade do código

– corretude da solução

5.3 Médias Parcial e Final
A média parcial MP do semestre será calculada como:

MP =


5P + 5T

10
se min (P, T ) > 5

min(P, T ) caso contrário

Alunos com MP > 5 são aprovados. Alunos com MP < 2.5 são reprovados sem direito a exame.
Alunos com 2.5 6 MP < 5 e frequência às aulas maior ou igual a 75% podem realizar o exame. Dado
que EX é a nota do exame, a média final MF será calculada como:

MF =


MP + EX

2
se o aluno fez exame

MP caso contrário

(1)

6 Atendimento
As aulas de laboratório poderão ser utilizadas para esclarecimentos de dúvidas com o monitor da disci-
plina. Após as aulas teóricas, o professor também estará disponível para esclarecimento de dúvidas. Para
atendimento extra-classe, contate o professor mandando uma mensagem pelo ensino aberto para agendar
um horário e coloque no assunto da mensagem o rótulo.
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Tabela 1: Calendário aproximado da disciplina.

Mês Dia Evento Obs.
Fevereiro 20, quinta-feira Início das aulas Aula 1 – Programa da disciplina
Fevereiro 25, terça-feira T1 Aula 2
Fevereiro 27, quinta-feira Aula 3

Março 4, terça-feira não haverá aula
Março 6, quinta-feira Aula 4
Março 11, terça-feira T2 Aula 5
Março 13, quinta-feira Aula 6
Março 18, terça-feira T3 Aula 7
Março 20, quinta-feira Aula 8
Março 25, terça-feira T4 Aula 9
Março 27, quinta-feira Aula 10
Abril 1, terça-feira T5 Aula 11
Abril 3, quinta-feira Aula 12
Abril 8, terça-feira T6 Aula 13
Abril 10, quinta-feira Aula 14
Abril 15, terça-feira P1 Aula 15 – Prova 1
Abril 17, quinta-feira não haverá aula
Abril 22, terça-feira T7 Aula 16
Abril 24, quinta-feira Aula 17
Abril 29, terça-feira T8 Aula 18
Maio 1, quinta-feira não haverá aula
Maio 6, terça-feira T9 Aula 19
Maio 8, quinta-feira Aula 20
Maio 13, terça-feira T10 Aula 21
Maio 15, quinta-feira Aula 22
Maio 20, terça-feira T11 Aula 23
Maio 22, quinta-feira Aula 24
Maio 27, terça-feira T12 Aula 25
Maio 29, quinta-feira Aula 26
Junho 3, terça-feira T13 Aula 27
Junho 5, quinta-feira Aula 28
Junho 10, terça-feira P2, T14 Aula 29 – Prova 2
Junho 12, quinta-feira não haverá aula
Junho 17, terça-feira não haverá aula
Junho 19, quinta-feira não haverá aula
Junho 24, terça-feira Aula 30 – Entrega de notas e conceitos
Junho 26, quinta-feira
Julho 10, quinta-feira EX Exame

P: Prova, T: Trabalho de programação.
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