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1 Aulas e Atendimento

As aulas serão ministradas nos seguintes dias e horários:

• Terças-feiras das 21:00 às 23:00.

• Quintas-feiras das 19:00 às 21:00.

O horário de atendimento extra-classe será realizado sempre depois das aulas às quintas-feiras ou com agenda-
mento prévio com o Professor na Sala 74 (IC-02).

2 Programa da Disciplina

Este curso aborda o estudo de diferentes estruturas básicas para representação de dados em memória: listas,
árvores, grafos, e suas generalizações. O curso exercitará algoritmos para construção, consulta, e manipulação
dessas estruturas. Os alunos desenvolverão e testarão programas usando as estruturas em aplicações espećıficas.
Os seguintes tópicos serão tratados:

• Estruturas ligadas: nó, apontador, variável apontadora, alocação dinâmica de memória • Listas ligadas sim-
ples: operações básicas • Comparação de listas ligadas com vetores • Variações: listas circulares, duplamente
ligadas, com cabeça. • Algoritmos gerais para listas simples: enumeração, inversão, cópia, concatenação • Pi-
lhas, filas, e suas aplicações • Algoritmos de ordenação • Árvores binárias: representação e percurso (recursivo)
• Aplicação de árvores de busca (com inserção e remoção) • Fila de prioridade (heap) implementação com vetor
e heapsort • Árvores binárias de busca balanceadas • Espalhamento (hashing): conceito, implementação com
listas ligadas. • Grafos: conceito, representação por matrizes e listas ligadas • Percurso de grafos em largura
e profundidade • Árvores gerais e Listas generalizadas • Árvores B e suas variações

Linguagens de Programação. A linguagem de programação C é adotada no curso. Os laboratórios alocados
disponibilizam máquinas com compiladores para esta linguagem.



3 Laboratórios

Serão realizados n projetos de laboratório (trabalhos de programação) individualmente ao longo do semestre.
O prazo da primeira entrega dos laboratórios será compat́ıvel com o ńıvel de dificuldade segundo especificado
no enunciado do projeto.

Os trabalhos deverão ser feitos em linguagem C e submetidos no sistema SuSy para a correção na seguinte
página:

https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

Cada programa desenvolvido pelo aluno para um laboratório espećıfico será automaticamente avaliado por este
sistema em vários casos de teste. A nota de cada laboratório será proporcional aos acertos de casos de teste.
A nota será 10 caso o programa execute corretamente em todos os testes. A nota de um laboratório poderá
sofrer descontos caso o programa submetido não satisfaça os critérios estabelecidos no seu enunciado e aqueles
relativos ao algoritmo e a qualidade de código. Os monitores entregarão as correções e comentários sobre o
programa se requerido pelo aluno.

Os alunos que desejarem poderão resubmeter os trabalhos que não tenham sido submetidos no prazo da primeira
entrega ou nos quais tenham obtido nota menor do que 5 até o final do semestre (08/12/2017) para modificar
a nota obtida nos trabalhos. Nesse caso a nota será de 70% da nota que receberia caso tivesse submetido o
laboratório dentro do prazo da primeira entrega.

Cada laboratório terá um peso LPi ∈ {1, 2, 3}. Seja Li a nota do trabalho de programação no intervalo [0,10]
e ML a média ponderada dos n laboratórios.

ML =
LPi ∗ L1 + ... + LPi ∗ Ln

LP1 + ... + LPk
.

4 Listas de Exerćıcios

Ao longo do curso serão publicados diversos exerćıcios de fixação. Eles não precisarão ser entregues mas
recomenda-se fortemente a resolução dos mesmos.

5 Provas Teóricas

Serão realizados 3 testes em dupla com 1 questão cada e com duração de 30min no final do horário das aulas,
em datas a serem divulgadas em avisos na página do curso. A nota dos testes será no intervalo [0, 10].

Haverá 3 provas com k questões cada uma ao longo do semestre, sendo P1, P2 e P3. As provas serão aplicadas
no horário de uma aula teórica. A nota das provas será no intervalo [0, 10].

Seja MT a média aritmética dos testes e MP a média aritmética das provas, tem-se:

MPT = 0.3MT + 0.7MP

Data das provas

• P1: 26/Setembro/2017

• P2: 31/Outubro/2017

• P3: 30/Novembro/2017



6 Critérios de Aprovação

• A média M , antes do exame, será calculada da seguinte maneira:

M =

 0 se MPT = 0 e ML = 0
2MPTML

MPT + ML
caso contrário

• Caso o aluno tenha média 2,5 ≤M < 5,0, ele poderá fazer um exame final (seja E a nota do exame).

• O exame consistirá de uma prova contendo k questões com o contéudo do curso todo. A nota E será no
intervalo [0, 10].

• A nota final, F , será calculada como:

F =

{
min{5,0 ;

M + E

2
} caso 2,5 ≤M < 5,0 e o aluno tenha realizado o exame

M caso contrário

• O aluno estará aprovado caso sua nota final F seja maior ou igual a 5,0, e tiver pelo menos 75% de
frequência nas aulas. Estará reprovado caso contrário.

Data do exame

• E: 12/Dezembro/2017

Observações

• Não haverá provas ou laboratórios substitutivos.

• Qualquer tipo de fraude nas provas ou nos laboratórios acarretará em nota final F = 0 (zero)
para todos os envolvidos, sem prejúızo de outras sanções.

7 Monitoria

Os PEDs e PADs estarão dispońıveis para atendimento a dúvidas em salas e horários a serem divulgados.

Monitores:

• Diego Oliveira Rodrigues (PED)

• Victor Luccas Soares Villas Boas Antunes (PAD)

• José Carlos Vasques Moreira (PAD)

8 Referências
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