
MC621A – Desafios de Programação II
Segundo semestre de 2015

Professor responsável:
Fábio Luiz Usberti (fusberti@ic.unicamp.br) – sala 15 (IC1).

Monitores:
Lucas Porto Maziero (PED) – lucasporto1992@gmail.com
Ivan Henrique Costa Petrin (PAD) – ivanilos@gmail.com

1 Página da Disciplina

Página de Maratona de Programação IC:
http://www.ic.unicamp.br/ maratona/wiki/

Página do Ensino Aberto da UNICAMP:
http://www.unicamp.br/ea/

2 Horário das Aulas
Dia Horário Sala

Sextas-feiras 14 – 18 302/303 (IC3)

3 Ementa

Estruturas de dados. Busca por padrões. Ordenação. Combinatória. Teoria dos Números. Backtracking.
Algoritmos em grafos. Programação dinâmica. Reticulados.Geometria computacional.

4 Programa

1. Introdução à programação competitiva.

2. Estruturas de dados e bibliotecas.

3. Busca exaustiva.

4. Divisão-e-conquista.

5. Algoritmos gulosos.

6. Programação dinâmica.

7. Grafos.

8. Matemática discreta.

9. Cadeias de caracteres.

10. Geometria computacional.
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5 Critério de Avaliação

A avaliação da disciplina será composta por exercícios de programação. Em cada aula serão disponibili-
zados até 10 exercícios. Ao concluir um exercício, o aluno recebe uma pontuação, correspondente à data
da submissão:

Submissão Pontuação
Durante a aula em que o exercício foi disponibilizado 2

Até o dia 19 de novembro 1
Não entregue 0

Seguindo as regras de uma competição de programação (vide regras1), em cada placar os alunos
serão classificados de acordo com o número de problemas resolvidos e o tempo utilizado para resolvê-los
(incluindo penalizações por submissões incorretas). Seguindo essa classificação,ao final da aulaserão
bonificados com uma pontuação adicional o primeiro, segundoe terceiro colocados (contanto que tenham
resolvido pelo menos um problema) da seguinte forma:

Colocação Pontuação extra
Primeiro colocado 3
Segundo colocado 2
Terceiro colocado 1

Pontos extras também podem ser adquiridos da seguinte forma:

• (+1 ponto) Submeter no portfólio do ensino aberto um breve relatório (de até uma página) com
uma descrição em alto nível dos algoritmos de solução para dois problemas (dentre um subcon-
junto selecionado de problemas) do último placar disponibilizado em aula. Esse relatório deve ser
submetido até a quinta-feira seguinte à aula em que o placar foi liberado.

• (+2 pontos)Apresentar em aula, das 13:40 às 14:00, a solução de um problema (dentre um sub-
conjunto selecionado de problemas) do último placar disponibilizado em aula. O aluno que desejar
realizar a apresentação de uma solução deve declarar interesse enviando uma mensagem por email
para os monitores até a quinta-feira seguinte à aula em que o placar foi liberado.

Cálculo da nota final

SejaXi a pontuação total eFi o número de faltas doi-ésimo aluno. A nota finalNFi do i-ésimo aluno
será calculada como mostrado a seguir:

Caso 1:Xi < 60

NFi = 5.0×
Xi

50
− 0.25× Fi

Caso 2:Xi > 60

NFi = NFmin + (NFmax −NFmin)

(

Xi −Xmin

Xmax −Xmin + δ

)

− 0.25× Fi

Onde:
1http://maratona.ime.usp.br/
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• Xmin – pontuação mínima dentre os alunos comXi > 60.

• Xmax – pontuação máxima dentre os alunos comXi > 60.

• X – pontuação média dentre os alunos comXi > 60.

• NFmin, variável cujo valor depende deX.

• NFmax, variável cujo valor depende deX .

• δ = 10−6, constante infinitesimal para evitar divisão por zero.

Pontuação mínima NFmin

60 6 X < 72 5.0

72 6 X < 84 6.0

84 6 X < 96 7.0

96 6 X < 108 8.0

108 6 X < 120 9.0

X > 120 10.0

Pontuação mínima NFmin

60 6 Xmax < 72 5.0

72 6 Xmax < 84 6.0

84 6 Xmax < 96 7.0

96 6 Xmax < 108 8.0

108 6 Xmax < 120 9.0

Xmax > 120 10.0

Situação do aluno

• O aluno com frequência maior ou igual a 75% e nota finalNFi > 5.0 estaráaprovado.

• O aluno com frequência maior ou igual a 75% e nota finalNFi < 5.0 estaráreprovado por nota.

• O aluno com frequência abaixo de 75% estaráreprovado por frequência.

6 Observações Importantes

• Esta disciplina não possuiexame.

• O critério de avaliação obriga que o aluno, para ser aprovado, tenhapontuação maior ou igual a
60. Isso corresponde a 30 problemas resolvidos em aula ou 60 problemas resolvidos ao longo do
semestre ou alguma combinação desses.

• O cálculo da nota final é feito de tal forma que o aluno com a maior pontuação (eXi > 60)
receberá nota igual aNFmax, desconsiderando a penalidade por ausência. Já o aluno com amenor
pontuação (eXi > 60) receberá nota igual aNFmin, desconsiderando a penalidade por ausência.

• A presença do aluno será verificadaduas vezes por aula: no início (14:00) e fim (18:00) de cada
aula. Desse modo, cada lista de presença comprova o comparecimento do aluno em duas horas-
aula.

• Considerando que a presença será verificada 30 vezes ao longo do semestre, o aluno deverá assinar
pelo menos 23 listas de presença para não serreprovado por frequência.

• Um dos objetivos desta disciplina consiste em preparar o aluno para que este tenha um bom de-
sempenho nas maratonas de programação. Para isso, é essencial que o aluno sejaauto-didata,
consultando referências bibiográficas que permitam um maior aprofundamento dos assuntos trata-
dos ao longo do curso.
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• Qualquer tentativa de fraude, por exemplo cópia de programas de outros alunos ou de terceiros,
implicará emnota final igual a zero para todos os envolvidos, sem prejuízo de outras sanções
previstas no regimento da universidade.

• Como a correção dos exercícios é feita de modo automático, por meio de programas computaci-
onais,nenhuma nota atribuída a uma atividade será revista. A única revisão possível será na
contagem da frequência e deverá ser solicitado pelo alunoaté dia 19/11.

• Antes do início de cada aula, começando às 13:00 (na própriasala de aula), haverá uma exposição
de algum tópico de interesse da disciplina. A participação éopcional masaltamente recomen-
dada.

7 Atendimento

Após as aulas teóricas, o professor estará disponível para esclarecimento de dúvidas. Para atendimento
extra-classe, envie uma mensagem pelo ensino aberto para osmonitores ou professor.
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Tabela 1: Calendário da disciplina.

Mês Dia Evento Obs.

Agosto 7, sexta-feira não haverá aula

Agosto 14, sexta-feira início das aulas Aula 1

Agosto 21, sexta-feira Aula 2

Agosto 28, sexta-feira Aula 3

Setembro 4, sexta-feira Aula 4

Setembro 11, sexta-feira Aula 5

Setembro 18, sexta-feira Aula 6

Setembro 25, sexta-feira Aula 7

Outubro 2, sexta-feira Aula 8

Outubro 9, sexta-feira Aula 9

Outubro 16, sexta-feira Aula 10

Outubro 23, sexta-feira Aula 11

Outubro 30, sexta-feira Aula 12

Novembro 6, sexta-feira Aula 13

Novembro 13, sexta-feira Aula 14

Novembro 20, sexta-feira entrega de notas
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