
MC001: Tecnologias da Informação

Avisos

19/02 Aulas todas as quartas e sextas, das 14h-16h. Sala a ser definida pela DAC

19/02 Não perca das datas importantes do Calendário de graduação (http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/calendarios/calgra2016/index.html).

Ementa

Organizações de dados, organizações de computadores, estruturas de programas, fundamentos de bancos de dados, noções de redes, internet, interface ser humano-
computadores, impacto social da computação.

Bibliografia

O curso será baseado no material das aulas e em material adicional (artigos e apostilas) distribuído quando necessário. Como se trata de um programa abrangente, em
várias áreas da Computação, não existe um livro texto no nível adequado que cubra todos os tópicos.

Para uma visão geral de partes da matéria, um dos livros sugeridos é Introdução à Ciência da Computação, de R. Fedeli, E. Polloni e F. Peres, da editora CENGAGE
Learning.

Para os que desejarem se aprofundar na parte de Bancos de Dados, recomenda-se o texto Fundamentos de Bancos de Dados, de Célio Guimarães, Editora UNICAMP,
2003.

Avaliação

Provas: 70% da nota do semestre (30% para a P1 e 40% para a P2)

Trabalhos: 30% da nota do semestre (média aritmética entre os trabalhos).

Exame: Média aritmética entre a nota do semestre e a do exame.

Nota mínima para exame: 2,5

Qualquer tentativa de fraude durante o semestre será punida até o limite da minha autoridade, incluindo nota zero na disciplina.

Atendimento

Atendimento após o horário de todas as aulas. Caso precise de um horário alternativo, basta marca-lo por email ou pessoalmente.

Exercícios

Trabalhos

Durante o semestre serão propostos diversos trabalhos práticos sobre os temas cobertos na disciplina. A lista de trabalhos será publicada aos poucos nesta página.

Calendário

Data Assunto Extra

02/mar

04/mar

09/mar

http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/calendarios/calgra2016/index.html


11/mar

16/mar

18/mar

23/mar

25/mar Feriado

30/mar

01/abr

06/abr

08/abr

13/abr

15/abr Prova 1

20/abr

22/abr Feriado

27/abr

29/abr

04/mai

06/mai

11/mai

13/mai

18/mai Sem atividades

20/mai Sem atividades

25/mai

27/mai Feriado

01/jun

03/jun Prova 2

08/jun

10/jun

15/jun

17/jun

22/jun

24/jun

29/jun

01/jul

13/jul Exame
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