
MO406, MC848 — Linguagens Formais e Autômatos
Instituto de Computação — UNICAMP

Professor: Arnaldo Moura, IC Sala 41, e-mail: arnaldo@ic.unicamp.br

Organização e Avaliação

1. Horário Preferencial de Atendimento: após as aulas.

Se necessitar de um horário diferenciado, comunique-se via e-mail.

2. Avaliação: A avaliação da disciplina será baseada nos seguintes itens:

(a) Listas de Exerćıcios: serão indicadas listas de exerćıcios periodicamente, dependendo do desen-
volvimento dos tópicos em aula. Questões de provas poderão — deverão — ser baseadas em
problemas que constam das listas. Além disto, as listas servem para aquilatar seu entendimento
dos tópicos discutidos em sala de aula. Os problemas propostos nas listas podem ser discutidos
livremente pelos alunos. As listas não serão recolhidas, mas aconselhamos, fortemente, que cada
aluno se empenhe em resolver os problemas propostos. Problemas selecionados poderão ter sua
solução comentada ou distribúıda.

(b) Provas: Vamos realizar três provas (de 2 horas) nos dias 09.04, 12.05 e 20.06.

(c) Exame (alunos de graduação): O exame final será realizado no dia 09.07, na mesma sala e hora
da aula.

Sua média no semestre será computada como MS = (1.0P1 + 2.0P2 + 3.0P3)/6.0, onde Pi, i = 1, 2, 3,
é a nota das provas.

3. Alunos de graduação: Se você terminar o semestre com:

(a) MS ≤ 2.5, você terá SE REPROVADO, sem direito a exame. Sua nota final será F = MS.

(b) 2.5 < MS < 5.0, você poderá prestar o exame. Nesse caso, sua nota final será F = min{5.0, (MS+
E)/2.0}, onde E é a nota do exame, com E = 0.0 caso não compareça ao exame.

(c) MS ≥ 5.0 você terá SE APROVADO na disciplina e sua nota final será F = MS.

4. Alunos de pós-graduação: Seu conceito final será obtido a partir de MS, aproximadamente de
acordo com o seguinte critério: se MS ≥ 8.0, conceito A; se 5.5 ≤ MS < 8.0, conceito B; se 3.0 ≤
MS < 5.5, conceito C; se MS < 3.0, conceito D.
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