
Instituto de Computação Universidade Estadual de Campinas

MC658: Projeto e Análise de Algoritmos III

Segundo Semestre de 2015.

Turmas A e B: Prof. Flávio K. Miyazawa, fkm@ic.unicamp.br

Aulas e Atendimento As aulas serão nas terças e quintas das 14:00 às 16:00 na sala CB10, exceto nos dias
de laboratório, que serão nos dias 27/Agosto, 10/Setembro, 24/Setembro, 08/Outubro, 22/Outubro,
05/Novembro e 19/Novembro, nas salas IC-302 e IC-303. A disciplina contará com o apoio de um
PED, Gustavo Henrique Czaikoski (gczaikoski@hotmail.com). O Atendimento do professor será nas
quartas feiras, das 18:00 às 19:00 e o atendimento do PED será nas terças e quintas das 12:00 às 13:00.

Avaliação Serão aplicadas duas provas com duração de uma hora e cinquenta minutos cada uma e n projetos
de laboratórios (planejamos n = 7). Apenas para aqueles alunos que não lograrem aproveitamento
satisfatório no semestre será aplicado um exame final, também com duração de uma hora e cinquenta
minutos. As datas das provas e do exame final estão indicadas na tabela abaixo. O tempo de duração
para a realização da atividade de laboratório dependerá da sua complexidade. Alguns laboratórios
terão duração de uma hora e meia e outros de pelo menos uma semana.

Prova 1 Prova 2 Exame Final

06/Outubro 24/Novembro 10/Dez/2015

Critério de avaliação A média das provas teóricas, NP, será computada da seguinte forma, onde Pj é a
nota da prova j: NP = (P1 + P2)/2. A média dos projetos de laboratório, NL, será computada da
seguinte forma, onde Lj é a nota da atividade j: NL = (L1 + · · · + Ln)/n, onde n é o número de
atividades práticas avaliadas (planejamos n = 7). As notas de alguns dos laboratórios poderão ter
parte de sua avaliação em pequenos programas a serem entregues durante a aula de laboratório.

A média das atividades, MA, será computada da seguinte forma: MA = (7NP + 4NL)/11. A média
do semestre, MS, será computada da seguinte forma:

• Se MA ≤ 2.5 então MS = MA

• Se
[
(MA ≥ 5.0) e (NP ≥ 3.0) e (NL ≥ 3.0)

]
então MS = MA

• Caso contrário, MS = min{4.9,MA,NP,NL}

A média final, MF, será computada da seguinte forma:

• Se
[
(MS ≤ 2.5) ou (MS ≥ 5)

]
então MF = MS, o aluno não poderá prestar exame.

• Caso contrário, o aluno deve fazer o exame, e sua média final será computada como MF =
min{5.0, (MS + E)/2}, onde E é a nota do exame.

Observações Não serão ministradas provas antecipadas nem substitutivas. Não será permitida qualquer
tipo de consulta durante as provas ou exame.

Aviso: Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará nota zero na disciplina para todos os impli-
cados.

Exerćıcios Serão indicados exerćıcios à medida que cada tópico for sendo coberto. Além de servir para
maior fixação do material apresentado em classe, questões de prova ou de exame podem ser extráıdas
diretamente dos exerćıcios. Os exerćıcios não serão recolhidos para correção. Os alunos são encorajados
a resolvê-los individualmente e, posteriormente, realizar seções de discussão e correção em grupos.
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