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Novidades

Aqui serão colocados avisos importantes. Consulte esta página
regularmente.

Com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais na Unicamp,
esta disciplina será ministrada através de plataformas de acesso
remoto. Será utilizado o Google Classroom como plataforma base
para:

1. obtenção de acesso aos links das aulas pré-gravadas (ou, eventualmente,
aos links de encontros ao vivo);

2. atribuição de listas de exercícios (algumas de fixação e outras
avaliativas);

3. submissão de resoluções das listas de exercícios avaliativas pelos alunos;
4. atribuição de projetos de implementação;
5. submissão de resoluções dos projetos pelos alunos;
6. feedback sobre as resoluções submetidas e atribuição de notas.

[20200910]

Faremos uso também do Google Meet para atividades online (em tempo real)
tais como:

1. atendimentos de dúvidas online pelo professor dentro dos horários das
aulas presenciais (que estão suspensas);

2. sessões de discussões de exercícios ou de atendimento de dúvidas com o
PED ou os PADs da disciplina via Google Meet. [20200910]

 Todos os alunos devem se manter em dia com cada postagem feita no Google
Classroom e cumprir as tarefas lá atribuídas que incluirão:

1. assistir as aulas pré-gravadas dentro do cronograma estabelecido
conforme links divulgados;

2. participar (via Google Meet) dos atendimentos online pelo professor (nos
horários das aulas presenciais) para garantir o entendimento do conteúdo
das aulas;

3. participar (via Google Meet) dos atendimentos de dúvidas e das aulas de
exercícios online pelos monitores para evitar que dúvidas prévias causem
maiores dificuldades posteriores;

4. realizar as leituras das seções dos livros indicadas;
5. resolver as listas de exercícios atribuídas, sejam elas obrigatórias

(avaliativas) ou não (de fixação);
6. resolver os projetos de implementação de algoritmos atribuídos;
7. envolver-se ativamente na troca de mensagens no Mural (Stream) do

Google Classroom contribuindo com respostas às perguntas dos colegas e
postando as suas próprias questões. [20200910]

Procure conseguir um exemplar dos livros recomentados (Cormen [1] e Manber
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Procure conseguir um exemplar dos livros recomentados (Cormen [1] e Manber
[2]) desde a primeira semana de aulas. [20200910]

Docente 

Prof. Pedro J. de Rezende [MC458 - Turmas A]
Sala IC-29, http://www.ic.unicamp.br/~rezende. O método preferencial de
comunicação é via o Google Classroom.

Aulas Teóricas

As aulas serão pré-gravadas e disponibilizadas através de links no Google
Classroom da disciplina.
Cada aula deve ser assistida tão logo seu link esteja disponível na plataforma.
Uma sessão de atendimento de dúvidas pelo professor (na forma de sala de aula
invertida) ocorrerá semanalmente a respeito do conteúdo das aulas
imediatamente anteriores.
Primeiro encontro com o professor pelo Google Meet (em sala a ser anunciada
aqui, eventualmente) será na quarta-feira, 16/09/2020 às 21:00hs.

Monitores

 Teremos um Monitor-PED, Felipe de C. Pereira (f230214 @ dac . unicamp . br),
realizará sessões de Atendimento de Dúvidas via Google Meet às quartas-feiras
de 18h00 às 19h00, começando em 23/09. O último dia dessas atividades será
13/01.

Teremos dois Monitores-PADs, Ana Laura Romano (laura.romano5577 @ gmail .
com) e Luiz Fernando Lacalle (luisfslacalle @ gmail . com), que realizarão
sessões de Aulas de Exercícios via Google Meet às quartas-feiras de 21h00 às
23h00, começando em 23/09. O último dia dessas atividades será 13/01.

Avaliação e Critérios para Aprovação

A forma de avaliação desta disciplina será baseada em Listas de Exercícios
Avaliativas obrigatórias (LEAs) atribuídas através do Google Classroom e Projetos de
Implementação de Algoritmos (PAs).

Haverá 6 LEAs ao longo do semestre. O prazo para completamento de cada
Lista Avaliativa será de 4 dias completos.
Cada LEA terá três exercícios.
Cada aluno indicará um dos exercícios para ser corrigido pelo PED, valendo
nota de 0 a 5.
Para cada aluno, o PED escolherá um dos demais exercícios para ser corrigido,
valendo nota de 0 a 5.

Se algum exercício estiver em branco, este será o exercício escolhido pelo
PED.

A nota de cada LEA será a soma das notas dos dois exercícios corrigidos.

Leia este importante esclarecimento sobre o processo de correção das
LEAs.

Haverá 2 PAs ao longo do semestre. O prazo para completamento de cada
Projeto será de 7 dias completos.
Cada PA envolverá o projeto, implementação e teste de um (ou mais)
algoritmo(s).
Cada aluno realizará e submeterá sua implementação (e, quando for o caso, um
breve relatório) para ser analisado e testado.
Cada PA receberá avaliação qualitativa (apenas conceitual) entre Inadequado,
Satisfatório, Completo.
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Satisfatório, Completo.

Além disso, haverá ainda um PA inicial extra (PA0) o qual não será avaliado, mas
servirá apenas para que cada aluno se familiarize com a natureza dos enunciados, o
processo de implementação e de testes que serão utilizados para os dois PAs
seguintes. É altamente recomendado que se realize o PA0 inicial para evitar que
se tenha dificuldades com os PAs que serão avaliados.

A média semestral (MS) será computada da seguinte forma, levando-se em
conta a média ponderada ML das LEAs e a média aritmética MP dos PAs:

A Média Ponderada das LEAs será:
ML := (10 (LEA1 + LEA2) + 15 (LEA3 + LEA4) + 25 (LEA5 + LEA6)) /
100

Para efeito da quantificação de MP considere a seguinte conversão
dos conceitos de PA1 e PA2: "Inadequado" -> 0,0; "Satisfatório" ->
0,5; "Completo" -> 1,0.
A Média MP dos PAs será:
MP := (PA1 + PA2) / 2

MS := ML + MP

Cálculo da Média Final (MF) e obrigatoriedade do Exame Final:

Se (MS < 2,5) então (MF := MS) // Reprovou-se: não poderá fazer
Exame Final

senão se (MS ≥ 6,0) então (MF := MS) // Aprovou-se: não poderá
tomar Exame Final,

senão MF := min {6,0 ; (MS + E) / 2} // É obrigatório
tomar o Exame Final

senão MF := MS

onde E é a nota obtida pelo aluno no Exame Final ou zero se não o tomar.

O aluno que obtiver Média Final (MF) maior que ou igual a 5,0 terá se
aprovado.
O aluno que obtiver Média Final (MF) menor que 5,0 terá se reprovado.

Não serão ministradas Provas antecipadas nem substitutivas.

Aviso: Qualquer tentativa de cola ou fraude, inclusive por
compartilhamento de soluções parciais, detectada durante
o período dado para resolução das avaliações ou durante a
fase de correção ou posteriormente, acarretará nota zero
naquela avaliação para todos os implicados, além das
sanções regimentais previstas no Regimento Geral da
UNICAMP (em particular, veja  o Art. 227, inciso VII, e os Art.
228 a 231).

Notas

A Tabela de Notas das Provas e Médias estará disponível aqui ou no
Google Classroom.

Exercícios de Fixação

Listas de Exercícios de Fixação serão atribuídas ao longo do semestre. Além de servir

http://www.siarq.unicamp.br/siarq/images/siarq/historia_memoria/regimento-geral-unicamp.pdf
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Listas de Exercícios de Fixação serão atribuídas ao longo do semestre. Além de servir
para maior fixação do material apresentado em classe, o conteúdo dos exercícios é
considerado parte integrante do material visto e será assumido como parte da
matéria coberta.

Como essas listas não farão parte da avaliação, suas soluções não serão coletadas. Os
alunos são encorajados a resolver todos os exercícios individualmente e, só
posteriormente, realizar discussão em grupo. Quaisquer dificuldades devem ser
prontamente discutidas com os Monitores nos horários de atendimento ou com o 
Professor. Dúvidas não sanadas geram mais dúvidas.

Listas de Exercícios de Fixação
(As listas serão indicadas no Google Classroom à medida que cada tópico for
sendo coberto. A relação abaixo é apenas tentativa e poderá sofrer alterações e
acréscimos ao longo do semestre.)

1. Lista 1a: [1] Capítulo 1: Exercícios: 1.2-2;

2. Lista 1b: [1] Capítulo 1: Problemas: 1-1;

3. Lista 2a: [1] Capítulo 2: Exercícios: 2.1-3, 2.1-4, 2.2-2, 2.2-3, 2.3-3, 2.3-5,
2.3-6, 2.3-7;

4. Lista 2b: [1] Capítulo 2: Problemas: 2-1;

5. Lista 3a: [1] Capítulo 3: Exercícios: 3.1-1, 3.1-2, 3.1-3, 3.1-4, 3.1-6, 3.1-7,
3.1-8, 3.2-3;

6. Lista 3b: [1] Capítulo 3: Problemas: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4;

7. Lista 4a: [1] Capítulo 4: Exercícios: 4.1-2, 4.1-5, 4.2-2, 4.2-4, 4.2-5, 4.3-1,
4.3-2, 4.3-4, 4.3-5, 4.4-2;

8. Lista 4b: [1] Capítulo 4: Problemas: 4-1, 4-3 b., 4-4 a., c., d., e., f., h., i.;

9. Lista 5: [2] Capítulo 2: Exercícios: 2.1, 2.4, 2.7, 2.9, 2.12, 2.14, 2.15
(substituindo, no enunciado, o número 81 por 49), 2.18 (substituindo, no
enunciado, a palavra cycle por circle), 2.19, 2.21; Lista adicional sobre indução
forte.

10. Lista 6: [2] Capítulo 5: Exercícios: 5.6, 5.12, 5.14, 5.15, 5.25a.;

11. Lista 7: [2] Capítulo 6: Exercícios: 6.14, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.29;

12. Lista 8: [1] Capítulo 9: Exercícios: 9.2-4, Problemas: 9-1a.,b,c;

13. Lista 9: [2] Capítulo 6: Exercícios: 6.11, 6.21, 6.34;

14. Lista 10: [1] Capítulo 6: Exercícios: 6.1-4, 6.1-5, 6.2-1, 6.2-2, 6.2-3, 6.2-4,
6.2-6, 6.4-3, 6.4-4, 6.4-5, 6.5-8;

15. Lista 11: [1] Capítulo 7: Exercícios: 7.2-2, 7.2-3;

16. Lista 12: [1] Capítulo 8: Exercícios: 8.1-1, 8.1-2, 8.2-1, 8.2-4, 8.3-3, 8.4-1,
8.4-2, Problemas: 8-3a, 8-6;

17. Lista 13: [1] Capítulo 9: Exercícios: 9.1-1;

18. Lista 14: [1] Capítulo 15: Exercícios: 15.2-1, 15.2-2, 15.2-3, 15.3-2, 15.3-3,
15.3-5, 15.4-1, 15.4-2, 15.4-3, 15.4-4, 15.4-5, 15.4-6, Problemas: 15-4, 15-6,
15-7;

19. Lista 15: [1] Capítulo 16: Exercícios: 16.1-1, 16.1-2, 16.1-3, 16.1-4, 16.3-1,
16.3-4, 16.3-7, 16.3-8, Problemas: 16-1, 16-4a.
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16.3-4, 16.3-7, 16.3-8, Problemas: 16-1, 16-4a.

Tópicos a serem cobertos

O programa da disciplina consiste dos seguintes tópicos:
(Legenda: M=Modelo, A=Análise, P=Projeto/Paradigma)

1. Conceitos de Análise de Algoritmos ([1] Cap 1., 2., 3.).
·          (M) Modelos Computacionais.
·          (A) Classes de funções, crescimento e o conceito de assintossidade.
·          (A) O que é análise de um algoritmo -- quota superior.
·          (A) O que é análise de complexidade de um problema -- quota inferior.
·                  - Exemplos: busca em vetor ordenado, entrada/saída, quotas superiores,

quota inferior e algoritmo ótimo.
·          (A) O que é análise de pior caso.
 
2. Ferramental Matemático para Análise de Algoritmos ([1] Cap 4. e [Notas

de Aulas])

·          (A) Crescimento assintótico e classes de funções. [Classes de funções]
·          (A) Resolução de recorrências. [Recorrências]
·          (A) Métodos diversos.
·          (A) Teorema Master.
 
3.  (P) Projeto de algoritmos por indução ([2] Cap 5., [Paper do Manber] e

[Indução])
·         (P) [Manber] 2.7, 2.8, 2.10 - Revisão.
·         (P) [Manber] 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 6.5.1, 6.11.1, 6.11.2.

Leitura: [2] 2.7, 2.8, 2.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 6.5.1,
6.11.1, 6.11.2
([2] 5.4, 6.11.1 não serão cobertos em classe, mas a leitura é um
requisito. Em caso de dúvidas, procure o professor.)

4. Busca, ordenação e estatísticas de ordem (Ênfase em [M] Divisão e
Conquista) ([2] Cap 6., e [1] Cap 6., 7., 8., 9.)

·          (P) Paradigma de Divisão e Conquista (mergesort, busca binária, mediana.).
·          (P) Busca binária (simples, variações, seqüências gaguejantes, n=ab para n,

a, b naturais).
·          (P) Conquista pode preceder a divisão (quicksort).
·          (A) Análise de caso médio de quicksort.
·          (A) Quota inferior para busca em vetor ordenado, ordenação e

determinação do máximo.
·          (M/A/P) Algoritmos lineares para ordenação.
·         (P) Seleção do mediano e do k-ésimo menor elemento via partição do

quicksort.
·          (A) Algoritmo de pior caso linear para seleção do mediano e do k-ésimo

menor elemento.
·          (P) Benefícios da escolha de estrutura de dados adequada para projeto de

algoritmos eficientes (ordenação com várias estruturas de apoio).
      Leitura: [2] Cap 6 = 6.2, 6.4, 6.5, 6.11, [1] Cap 6; 7; 8; 9.1, 9.2, 9.3

5. [M] Programação Dinâmica ([1] Cap 15.)
Exemplos dentre:

·         (P) Programação de linha de montagem.
·         (P) Multiplicação de cadeias de matrizes.
·         (P) Mais longa subseqüência comum.
·         (P) Problema da mochila.
·         (P) Árvore binária de busca ótima.

Leitura: [1] Cap 15 = 15.2, 15.3, 15.4

6. [M] Algoritmos Gulosos ([1] Cap 16.)
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6. [M] Algoritmos Gulosos ([1] Cap 16.)
·        (P) Problema de seleção de atividade.
·        (P) Códigos de Huffman.
·        (P) Outros exemplos.

Leitura: [1] Cap 16 = 16.1, 16.2, 16.3

Tópicos opcionais à escolha do docente:
·        (P) Problemas geométricos (para ilustrar os paradigmas de Divisão e

Conquista e Guloso).
·        (P) Emparelhamento de cadeias de caracteres e biologia computacional (para

ilustrar o paradigma de Programação Dinâmica).
·        (P) Reduções de Problemas. [Redução]

Slides das aulas
Embora a fonte mais completa dos slides será sempre o Google Classroom, aqui
estão colocados os slides usados nas aulas de um semestre anterior, por grupos de
tópicos.

1. Introdução até Projeto de Algoritmos por Indução
2. Exemplos do Paradigma de Divisão e Conquista
3. Ordenação e Estatísticas de Ordem
4. Paradigma de Programação Dinâmica
5. Paradigma Guloso

Nunca estude apenas pelas suas anotações ou pelos slides das aulas. Assista aos
vídeos das aulas, guie-se por suas anotações, mas estude pelos livros indicados.

Referências Bibliográficas

[1]  T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Algoritmos - Teoria e

Prática (tradução da 2ª Ed. Americana), Ed. Campus (2002). Há cópias do livro [1]
na "Reserva" da Biblioteca do IMECC.

[2]  U. Manber, Algorithms: A Creative Approach, Addison-Wesley (1989).

[3] J. Kleinberg e E. Tardos, Algorithm Design, Addison Wesley, (2005).
[4] G. Brassard e P. Bratley, Algorithmics: Theory and Practice, Prentice-Hall. 
[5] A. Aho, J. Hopcroft, e J. Ullman. The Design and Analysis of Computer
Algorithms. Addison-Wesley (1974). 
[6] N. Ziviani Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C, Pioneira
Thomson Learning, 2ª. edição, (2004). 
[7] J. Szwarcfiter e L. Markenson, Estruturas de Dados e seus Algoritmos, LTC Editora
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Datas importantes (passíveis de ajustes conforme o
andamento do semestre)

Estão previstas atividades (via Google Meet) nas seguintes datas:
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Setembro: 16/09, 21/09, 23/09, 28/09, 30/09;
Outubro : 05/10, 07/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10;
Novembro: 04/11, 09/11, 11/11, 16/11, 18/11, 23/11, (25/11 =
Avaliação de curso), 30/11;
Dezembro: 02/12, 09/12, 14/12, 16/12, 21/12, 23/12;
Janeiro : 04/01, 06/01, 11/01, 13/01, 18/01.

Data Atividade Onde

16/09/2020 Primeiro dia
de aula

Google
Meet

30/09/2020

Divulgação
da LEA 1
(para até

04/10/2020)

Google
Classroom

21/10/2020

Divulgação
da LEA 2
(para até

25/10/2020)

Google
Classroom

±
26/10/2020

Divulgação
do PA0 (para

até ±
01/11/2020)

Google
Classroom

11/11/2020

Divulgação
da LEA3 (para

até
15/11/2020)

Google
Classroom

±
16/11/2020

Divulgação
do PA1 (para

até ±
23/11/2020)

Google
Classroom

25/11/2020

Divulgação
da LEA 4
(para até

29/11/2020)

Google
Classroom

±
09/12/2020

Divulgação
do PA2 (para

até ±
16/12/2020)

Google
Classroom

16/12/2020

Divulgação
da LEA 5
(para até

20/12/2020)

Google
Classroom

06/01/2021

Divulgação
da LEA6 (para

até
10/01/2021)

Google
Classroom

20/01/2021

Exame Final
(E) (no

horário da
aula)

Google
Classroom

27/01/2021 Resultados
Finais (MF)

Google
Classroom
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