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I nt r oduc~
ao

Est e Projet o Pedagogico (PP) do Bacharelado do Curso de Ci^encia da Comput ac~
ao (BCC) adequa o at ual projet o pedagogico ( COLEGIADO-BCC, 2013) as novas
demandas que surgiram com a mudanca do BCC para curso de segundo ciclo.
As alt erac~
oes no Projet o Pedagogico propost as nest e document o t^em como objet ivo adequar a ofert a de turmas de component es curriculares obrigat orios no segundo
ciclo para viabilizar a ent rada semest ral de alunos no curso, maximizando os recursos
de sala de aula e docent es. A adequac~
ao consist e apenas na exibilizac~
ao na ofert a
semest ral dos component es curriculares obrigat orios do segundo ciclo, sem qualquer
alt erac~
ao nos component es ofert ados e carga horaria do curso.
Com a ofert a de vagas semestral, os egressos do Bacharelado em Tecnologia da
Informac~
ao (BTI) (curso de t r^es anos e meio) podem ingressar no curso seguindo
uma formac~
ao de segundo ciclo, e cont inuar seus est udos no BCC, aproveit ando
as disciplinas ja cursadas. Uma vez que o BTI possui concluint es t odo semest re,
a ofert a de vagas semest ral no BCC se faz necessaria para que os ingressantes no
segundo ciclo n~
ao precisem aguardar por um semest re para ingressar no BCC.
A explicac~
ao sobre a exibilizac~
ao da ofert a de component es curriculares obrigat orios no segundo ciclo est a det alhada na sec~
ao 7, sub-sec~
oes 7.1, 7.2 e 7.3. Alem
disso, atualizac~
ao sobre a at ual infraest rutura do depart ament o foi inclu da na sec~
ao
10. As demais sec~
oes dest e Projet o Pedagogico sofreram apenas algumas correc~
oes
t ext uais, sem alt erac~
oes de cont eudo. A carga horaria e est rut ura curricular permanecem as mesmas do Projet o Pedagogico anterior aprovado pelo Colegiado do BCC
em 29 de novembro de 2013.
A organizac~
ao dest e document o e apresentada a seguir: a Sec~
ao 2 apresent a
um breve hist orico do curso, a Sec~
ao 3 apresent a as just i cat ivas para o curso; a
Sec~
ao 4 apresent a os objetivos do curso de acordo com as normas vigent es; a Sec~
ao
5 apresent a o per l desejado do formando; a Sec~
ao 6 apresent a as compet^encias e
habilidades necessarias para atender ao per l desejado para o formando; a Sec~
ao
7 de ne a est rut ura curricular elaborada pelo Nucleo Docent e Estrut urant e (NDE)
dos curso e aprovado pelo colegiado do mesmo; a Sec~
ao 8 e dedicada as met odologias
de ensino recomendadas para o curso; a Sec~
ao 9 de ne mecanismos para a avaliac~
ao
dest e PP e nalment e, a Sec~
ao 10 apresenta algumas propost as para a execuc~
ao
dest e PP.
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H ist or ico do cur so

O Curso de Bacharelado em Ci^encia da Comput ac~
ao da Universidade Federal
do Rio Grande do Nort e (UFRN) foi criado pela resoluc~
ao No 062 do Conselho
Universit ario (CONSUNI) em 17 de julho de 1986 e reconhecido pela port aria No
1451 do MEC em 1o de out ubro de 1992. Desde ent ~
ao, t em crescido em produc~
ao e
qualidade, rmando-se hoje como pont o de refer^encia na formac~
ao de pro ssionais
de comput ac~
ao no Rio Grande do Nort e. O curso tem at ualment e 52 alunos at ivos e
ja graduou mais de 500 alunos. Um numero signi cativo dos egressos do curso t em
3

cont inuado, com sucesso, a sua formac~
ao em n vel de mest rado e dout orado.
Apesar do sucesso de varios de seus alunos, inclusive de alguns que conclu ram
cursos de mest rado e dout orado e hoje lecionam em universidades brasileiras, inclusive no proprio Departament o de Informat ica e Mat emat ica aplicada (DIMAp), o
curso de Ci^encia da Comput ac~
ao sofreu uma seria ameaca no nal da decada de 80.
Naquela epoca, uma comiss~
ao formada por professores do DIMAp e do depart ament o
de Engenharia Eletrica (DEE), cujo objet ivo era o est udo de novas alt ernat ivas para
o ensino de comput ac~
ao na UFRN, chegou a propor a ext inc~
ao do curso paralelamente a criac~
ao do curso de Engenharia da Comput ac~
ao, ligado a um depart ament o
de Engenharia de Comput ac~
ao, por sua vez associado ao Cent ro de Tecnologia (CT).
A proposta previa que o novo depart amento absorveria os professores mais quali cados do DIMAp, que passaria a ser um depart ament o para ensino de disciplinas
basicas de comput ac~
ao para a UFRN. Apos est a propost a, o professor Pedro Fernandes Maia (hoje aposent ado), ent ~
ao Coordenador do curso, ret irou-se da comiss~
ao,
e foi iniciado um moviment o encampado pela maioria dos professores do DIMAp
para a manut enc~
ao do curso e a revit alizac~
ao do depart ament o. Reivindicava-se,
principalment e, a cont rat ac~
ao de novos professores e aport e de recursos promet idos
aquando da criac~
ao do curso.
Essa crise foi superada e o curso de Ci^encia da Comput ac~
ao cont a hoje com bons
recursos para o seu funcionament o. O DIMAp cont a hoje com um corpo docent e
permanente t ot alment e formado por dout ores (37 docent es doutores) que minist ram
aulas no curso, assim como com laborat orios adequados ao seu funcionament o. Alem
disso, o DIMAp da suport e a dois cursos de bacharelado: Ci^encia da Comput ac~
ao e
Engenharia de Software.
O curso tem um grupo PET (Programa de Educac~
ao Tut orial) fundado em
1994, cont ando at ualment e com 12 alunos bolsist as. O grupo PET-CC (Ci^encia
da Comput ac~
ao) promove minicursos int rodut orios de comput ac~
ao direcionados aos
alunos de primeiro ano, palest ras de topicos mais avancados de computac~
ao para
os alunos do curso em geral, e event os de ext ens~
ao direcionados a comunidade,
principalment e no que t oca a disseminac~
ao do uso de software livre. Alem dessas
at ividades de ensino e ext ens~
ao, alguns de seus component es est ~
ao envolvidos em
pesquisas junt o a alguns professores do DIMAp. Um dos objet ivos do programa
PET e a int egrac~
ao do grupo com o curso.
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Just i cat iva

A comput ac~
ao desempenha um papel essencial na sociedade at ual, facilit ando
as t arefas e rot inas do dia-a-dia de seus indiv duos. Encont ramos a comput ac~
ao
present e nas mais diferent es facet as do cot idiano, do acesso a informac~
ao das linhas
do t ransporte publico ao sist ema de ensino virt ual, passando pelo monit orament o
card aco de pacient es e pelo cont role de t rafego aereo. Atualment e, encont ramos
disposit ivos dos mais variados t ipos, de comput adores de grande port e e cart ~
oes
int eligent es, passando por tablets e celulares, t odos com capacidade de programar,
de nir algorit mos e sequ^encias logicas de operac~
oes, condic~
oes de at uac~
ao, ent re
out ros.
4

O cient ist a da comput ac~
ao possui um papel fundament al nessa revoluc~
ao digit al. Ele e responsavel pela estruturac~
ao dos fundament os da area da comput ac~
ao,
permit indo que o desenvolviment o t ecnologico ocorra de forma madura e cont nua.
Para isso, seu papel e est abelecer e avaliar teorias, met odos, linguagens e modelos
que deem base a const it uic~
ao da comput ac~
ao como uma area de desenvolviment o
cient co e t ecnologico. O cient ist a da comput ac~
ao t ambem e responsavel pela const ruc~
ao de ferrament as de aux lio a out ros pro ssionais da area da comput ac~
ao. Assim, ele desenvolve linguagens e compiladores de uso geral ou espec co, bancos de
dados, motores gra cos e de realidade virt ual, sist emas de classi cac~
ao de dados,
sist emas operacionais, ent re out ros. Alem disso, ele pode igualment e desenvolver
aplicac~
oes, produt os e servicos de proposit o geral, em especial os que requerem processos ot imizados, seja em t empo ou de recurso. A at enc~
ao dada e, ent ret ant o, no
desenvolviment o de produt os inovadores, que possam criar novos mercados, novos
t ipos de servicos ou novas formas de int eragir com a propria tecnologia.
A present e propost a at ende as diret rizes curriculares para os cursos de licenciat ura e bacharelado em comput ac~
ao, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educac~
ao,
adequando a est rut ura curricular at ual as demandas est abelecidas.
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Ob j et ivos do cur so

O BCC t em por objet ivo formar pro ssionais com fundament ac~
ao cient ca,
t ecnica, et ica e human stica, condizent e com a especi cidade da area de Ci^encia da
Comput ac~
ao com a miss~
ao inst it ucional da UFRN e de acordo com as diret rizes elaboradas pela Comiss~
ao de Especialist as em Educac~
ao em Comput ac~
ao e Informat ica
(CEEInf) do Minist erio da Educac~
ao.
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Per l do for m ando

O curso de BCC t em como objet ivo preparar o aluno, at raves de uma solida
base cient ca e t ecnologica, ao ingresso na area de comput ac~
ao. O curso procura
habilit ar o aluno no desenvolvimento de novas t ecnologias que promovam a criac~
ao
de produt os e servicos comput acionais inovadores. Para isso, o grande foco do curso
e promover nos alunos compet^encias e habilidades para a resoluc~
ao de problemas,
principalment e os de cunho t ecnologico, apoiando-se nos fundament os basicos da
comput ac~
ao (mat emat ica e a ns). E uma area de formac~
ao que exige racioc nio
logico e abst rato, bem como compet^encia para aplicar conceit os e tecnicas. Exige-se
t ambem exibilidade, criat ividade e at ualizac~
ao const ant e para at uar num mercado
inovador. Assim, o aluno do BCC devera t er uma formac~
ao sist^emica da area,
sendo capaz de at uar em varias areas do conheciment o que requeiram o dom nio
de t ecnicas computacionais. Ele devera igualmente possuir capacidade de racioc nio
logico e abst rat o, compreender e aplicar conceit os, princ pios e prat icas essenciais
para o desenvolviment o das soluc~
oes computacionais.
De forma geral, ent ende-se que o aluno deve at ender o per l de egresso est abelecido pelas diret rizes curriculares dos cursos de BCC ( MEC-SESU, 2001), a saber:
5

1. Possuam solida formac~
ao em ci^encia da computac~
ao e mat emat ica que os capacit em a const ruir aplicat ivos de proposito geral, ferrament as e infraest rurura
de software de sist emas de comput ac~
ao e de sist emas embarcados, gerar conheciment o cient co e inovac~
ao e que os incent ivem a est ender suas compet^encias
a medida que a area se desenvolva;
2. Possuam vis~
ao geral e int erdisciplinar de sistemas e ent endam que est a vis~
ao
transcende os det alhes de implement ac~
ao dos varios component es e os conheciment os dos dom nios de aplicac~
ao;
3. Conhecam a est rut ura dos sist emas de comput ac~
ao e os processos envolvidos
na sua const ruc~
ao e analise;
4. Conhecam os fundament os t eoricos da area de comput ac~
ao e como eles in uenciam a prat ica pro ssional;
5. Sejam capazes de agir de forma re exiva na const ruc~
ao de sist emas de comput ac~
ao por ent ender que eles at ingem diret a ou indiret ament e as pessoas e a
sociedade;
6. Sejam capazes decriar soluc~
oes, individualmente ou em equipe, para problemas
complexos caract erizados por relac~
oes ent re dom nios de conheciment o e de
aplicac~
ao;
7. Reconhecam que e fundament al a inovac~
ao e a criat ividade e ent endam as
perspect ivas de negocio e oportunidades relevant es.
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Com p et ^encias e habilidades

Os 30 anos de exist^encia do BCC na UFRN ( MAIA , 2006) permit iram desenvolver um corpo de component es curriculares para que seus bachareis possuam as
compet^encias e habilidades list adas a seguir:
1. Possuir capacidade de racioc nio logico e abst rat o;
2. Compet^encia para compreender e aplicar conceit os, princ pios e prat icas relacionadas a comput ac~
ao, most rando discerniment o na selec~
ao e aplicac~
ao de
met odos, tecnicas e ferrament as mat emat icas e comput acionais;
3. Compet^encia na aplicac~
ao dos aspect os t eoricos, cient cos e t ecnologicos relacionados a area de comput ac~
ao;
4. Compet^encia para projet ar, desenvolver e validar um produt o ou servico que
faca uso da comput ac~
ao;
5. Compet^encia para projet ar e desenvolver sist emas que int egram hardware e
software;
6. Habilidade para pesquisar e viabilizar soluc~
oes computacionais para varias
areas de conheciment o e aplicac~
oes;
6

7. Habilidade para ident i car, analisar e document ar oport unidades, problemas
e necessidades poss veis de soluc~
ao via computac~
ao, e para empreender na
concretizac~
ao dest a soluc~
ao;
8. Habilidade para modelar problemas reais e formalizar poss veis soluc~
oes de
art efat os comput acionais;
9. Habilidade para conceber soluc~
oes inovadoras para t ornar produt os compet itivos;
10. Habilidade para desenvolver ou fazer part e de pesquisa cient ca e t ecnologica;
11. Habilidade para se expressar bem de forma oral ou escrit a usando a l ngua
port uguesa, bem como u^encia na l ngua inglesa, su cient e para a leit ura,
compreens~
ao e escrit a de document os tecnicas de computac~
ao.
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Est r ut ur a cur r icular

O curr culo do curso de Bacharelado em Ci^encia da Comput ac~
ao de ne dez
per odos let ivos como sendo a durac~
ao ideal do curso, sendo quinze per odos let ivos
a sua durac~
ao maxima.
Para at ingir os seus objet ivos, o BCC sera est rut urado em t r^es et apas de formac~
ao. A primeira corresponde a formac~
ao basica em comput ac~
ao, sendo compost o
por um conjunt o de component es curriculares pert inent es a qualquer curso da area
de comput ac~
ao. Est e conjunt o de component es (obrigat orios) deve garant ir a base
para qualquer pro ssional da area de computac~
ao de n vel superior. A segunda
et apa compreende component es curriculares que d~
ao os fundament os na area espec ca da comput ac~
ao. O conjunt o de component es desta fase deve garant ir uma
base solida para alunos at uarem em diferent es context os e projetos relacionados a
comput ac~
ao. Por m, a t erceira et apa const it ui uma formac~
ao avancada e solida em
Ci^encia da Comput ac~
ao, onde s~
ao minist rados component es que abordem element os
mais complexos ou aplicados a problemas espec cos.
A primeira et apa corresponde ao nucleo comum do curso de BTI. A segunda
et apa consist e na ^enfase de Comput ac~
ao do curso de BTI, e a t erceira et apa e
espec ca do BCC. Dest a forma, sera permit ido o reingresso aut omat ico em formac~
ao
de segundo ciclo, a part ir da t erceira etapa, dos egressos do BTI que integralizaram
os component es curriculares relativos a ^enfase de Comput ac~
ao.
As et apas est~
ao dist ribu das cronologicament e nos dez per odos previst os para
o curso. O corpo de component es obrigat orios dispon veis e complement ado com
component es opt at ivos, a serem cursados a partir do quart o per odo. Alem da
organizac~
ao desses component es, ha at ividades acad^emicas espec cas, sumarizadas
a seguir:
Seminarios em Ci^encia da Comput ac~
ao (at ividade sem not a);
At ividades complement ares, como participac~
ao em eventos, iniciac~
ao cient ca,
ext ens~
ao ou monit oria. Essas at ividades est ~
ao previst as na est rut ura curricular
apresent ada.
7

Elaborac~
ao de propost a e monogra a de graduac~
ao sob orient ac~
ao de um professor em uma det erminada area da ci^encia da comput ac~
ao escolhida pelo
aluno.

7.1

Exig^encias par a int egr alizac~
ao cur r icular
D ur ac~
ao do cur so (em sem est r es)
Maximo
Ideal
M nimo
15 (quinze)
10 (dez)
7 (set e)
L im it e de car ga hor ar ia p or per odo let ivo
Maximo
Ideal
M nimo
450
360
180
(quat rocent os e (t rezent os e
(cent o e
cinquenta)
sessent a)
oit ent a)
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7.2

Sobr e a ofer t a de vagas

A ent rada no segundo ciclo do Bacharelado em Ci^encia da Comput ac~
ao (BCC)
ocorre atraves de edit al espec co de processo selet ivo para reingresso no segundo
ciclo. A quant idade de vagas, o per odo letivo de ingresso e os requisit os para aprovac~
ao no processo selet ivo s~
ao de nidos anualment e at raves de reuni~
ao do colegiado
do BCC.
Com o objet ivo de viabilizar o ingresso de alunos no segundo ciclo em ambos
os semest res let ivos regulares e maximizar a quant idade de alunos em sala de aula
de forma a melhor aproveit ar os recursos de infraest rut ura e de docent es, a ofert a
dos component es curriculares obrigat orios dos primeiros dois semest res do segundo
ciclo, que equivalem aos semest res 8o e 9o da est rut ura curricular vigent e do BCC,
podera ocorrer apenas uma vez por ano. A n~
ao exist^encia de pre-requisit os ent re os
o
o
semest res 8 e 9 garant e que essa oferta anual n~
ao acarret e nenhum preju zo aos
alunos do segundo ciclo do BCC, independent e do semest re de ent rada.
Est a livre ofert a semest ral de component es curriculares obrigatorios do 8o e 9o
semest res estara rest rit a a carga horaria maxima det erminada por semest re conforme
descrit o na estrut ura curricular vigent e. Porem, dentro dessa carga horaria limit e,
qualquer dos component es curriculares obrigat orios present es nos semest res 8o e 9o
devera ser ofert ado com um int erst cio maximo de um semest re.
A excec~
ao e para os component es Propost a de Monogra a de Graduac~
ao e Monogra a de Graduac~
ao que s~
ao regidos por resoluc~
ao propria a qual det ermina os
crit erios para mat r cula do aluno.

9

7.3

Or ganizac~
ao dos cont eudos por p er odo

O uxograma acima representa a est rut ura curricular do BCC. Para implant ar
a exibilizac~
ao descrit a na sec~
ao 7.2, os component es obrigat orios dos semest res 8o
e 9o ser~
ao ofert ados anualment e, com excec~
ao do component e DIM0617 Propost a
de Monogra a de Graduac~
ao, que consist e em uma at ividade e podera ser cursada
semest ralment e. Por n~
ao exist ir pre-requisitos ent re esses dois semest res, a ofert a
anual n~
ao ira int erferir no t empo de conclus~
ao dos alunos.
Ao ingressar no segundo ciclo, o aluno devera veri car quais componentes est ~
ao
sendo ofert ados dent re os component es obrigat orios list ados em ambos os semest res,
8o e 9o e fazer mat r cula conforme ofert a e orient ac~
ao acad^emica, com excec~
ao de
DIM0617 Propost a de Monogra a de Graduac~
ao. Os component es que n~
ao foram
ofertados no semest re que o aluno ingressou, ser~
ao ofert ados no semest re seguint e,
de forma que o aluno podera cursar t odos os component es obrigat orios em dois
semest res. Vale salient ar que est a e a previs~
ao para alunos nivelados. O ult imo
semest re do curso, equivalent e ao 10o da estrutura curricular do BCC, n~
ao sofrera
alt erac~
oes com esta exibilizac~
ao.
A lista de componentes por semest re t ambem pode ser visualizada na t abela
abaixo.
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1o#semestre
IMD0015

TECNOLOGIA DA INFORMAÇ
Ã
O E SOCIEDADE

30

IMD0017

PRÁ
TICAS DE LEITURA E ESCRITA EM PORTUGUÊ
SI

IMD0018

PRÁ
TICAS DE LEITURA EM INGLÊ
S

30
30

IMD0019

RESOLUÇ
Ã
O DE PROBLEMAS MATEMÁ
TICOS PARA TI
TOTAL

180
270

2o#semestre
IMD0012

INTRODUÇ
Ã
O À
S TÉ
CNICAS DE PROGRAMAÇ
Ã
O

IMD0024

CÁ
L CULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

90
90

IMD0027

PRÁ
TICAS DE LEITURA E ESCRITA EM PORTUGUÊ
S II

30

IMD0028

FUNDAMENTOS MATEMÁ
TICOS DA COMPUTAÇ
Ã
OI

IMD0034

VETORES E GEOMETRIA ANALÍ
TICA

90
60
TOTAL

360

3o#semestre
IMD0029

ESTRUTURA DE DADOS BÁ
SICAS I

60

IMD0030

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇ
Ã
OI

60

IMD0033

PROBABILIDADE

60

IMD0038

FUNDAMENTOS MATEMÁ
TICOS DA COMPUTAÇ
Ã
O II

90

DIM0109.0

CIRCUITOS LÓ
GICOS

60

DIM0109.1

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓ
GICOS

30
TOTAL

360

4o#semestre
IMD0039

ESTRUTURAS DE DADOS BÁ
SICAS II

60

IMD0040

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇ
Ã
O II

60

DIM0431

ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

60

MAT0309

ALGEBRA LINEAR PARA COMPUTAÇ
Ã
O

60

MAT0312

MATEMATICA PARA ENGENHARIA II

90

COMPONENTE OPTATIVO

60
TOTAL

390

5o#semestre
DIM0404

CALCULO NUMERICO PARA CIENCIA DA COMPUTACAO

60

DIM0549

GRAFOS

60

DIM0601

FUNDAMENTOS MATEMÁ
TICOS DA COMPUTAÇ
Ã
O III

90

DIM0615.0

PROJETO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

60

DIM0615.1

LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

30

COMPONENTE OPTATIVO

60
TOTAL

360

6o#semestre
DIM0600

PROJETO DE SOFTWARE

60

DIM0605

PROJETO E ANÁ
L ISE DE ALGORITMOS

60

DIM0606

LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔ
M ATOS

60

EST0323

ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA I

60

IMD0401

BANCO DE DADOS

60

COMPONENTE OPTATIVO

60
TOTAL

360

7o#semestre
DIM0437

LINGUAGENS DE PROGRAMACAO: CONCEITOS E PARADIGMAS

60

DIM0438

REDES DE COMPUTADORES

60

DIM0610

LÓ
GICA COMPUTACIONAL

60

DIM0612

PROGRAMAÇ
Ã
O CONCORRENTE

60

COMPONENTE OPTATIVO

60

COMPONENTE OPTATIVO

60
TOTAL

11

360

8o$semestre
DIM0436

ESPECIFICACAO E VERIFICACAO DE PROGRAMAS

60

DIM0611

COMPILADORES

90

DIM0613

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

60

DIM0614

PROGRAMAÇ
Ã
O DISTRIBUÍ
DA

60

COMPONENTE OPTATIVO

60
TOTAL

330

9o$semestre
DIM0443

INTERACAO HUMANO-COMPUTADOR

60

DIM0451

COMPUTAÇ
Ã
O GRÁ
FICA I

60

DIM0616

SISTEMAS EMBARCADOS

60

DIM0617

PROPOSTA DE MONOGRAFIA DE GRADUAÇ
Ã
O

30

COMPONENTE OPTATIVO

60
TOTAL

270

10o$semestre
DIM0618

MONOGRAFIA DE GRADUAÇ
Ã
O

60
170

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
TOTAL

12

230

7.4

I nt egr ac~
ao ent r e gr aduac~
ao e pos-gr aduac~
ao

No DIMAp, a experi^encia de int egrac~
ao ent re graduac~
ao e pos-graduac~
ao t em
t razido bons result ados ha bast ant e t empo, principalment e porque a maioria dos
professores minist ram disciplinas e orient am alunos nos dois n veis de formac~
ao e
prat icament e t odos os trabalhos de pesquisa e em colaborac~
ao com empresas cont am
com alunos de graduac~
ao e de pos-graduac~
ao.
No curso BCC, pret ende-se incent ivar cada vez mais est a int egrac~
ao envolvendo
o Programa de Pos-Graduac~
ao em Sistemas e Comput ac~
ao (PPgSC) da UFRN.
Os objet ivos s~
ao permit ir aos alunos de graduac~
ao a experi^encia de aprendizado
dos cont eudos mais aprofundados minist rados nas disciplinas dos cursos de posgraduac~
ao st rict o sensu e reduzir o t empo de t it ulac~
ao daqueles que pret endem
ingressar no mest rado apos a conclus~
ao do curso de graduac~
ao. Est e mecanismo
de int egrac~
ao podera ser est endido a disciplinas cursadas em out ros Programas de
Pos-Graduac~
ao, mediante aprovac~
ao dos Colegiados do Programa e do curso.
O mecanismo permit e que os alunos de bom desempenho acad^emico dos ult imos per odos do curso de graduac~
ao possam cursar at e 4 (quat ro) disciplinas de
pos-graduac~
ao com um limit e de no maximo 2 (duas) por semest re. Os crit erios
espec cos que os alunos devem obedecer para poderem part icipar ser~
ao de nidos
pelo Colegiado do curso, embora crit erios adicionais e/ ou mais rest rit ivos possam
ser xados pelo Programa de Pos-Graduac~
ao para aceit ar a part icipac~
ao do aluno.
O elenco das disciplinas que podem ser cursadas pelos alunos de graduac~
ao
e as exig^encias quant o ao desempenho acad^emico que os alunos devem t er para
poderem usufruir dest a possibilidade ser~
ao de nidos livrement e pelo Programa de
Pos-Graduac~
ao.

7.5

Cadast r o de com p onent es cur r icular es espec cos

Os component es curriculares obrigat orios e opt at ivos do curso est ~
ao descrit os no
Ap^endice A dest e document o. O regulamento dessas at ividades dar-se-a por resoluc~
ao. At ualment e, ja existem resoluc~
oes para normatizar as at ividades de Propost a
de Monogra a de Graduac~
ao ( COLEGIADO DO BCC, 2016b), Monogra a de Graduac~
ao (TCC) ( COLEGIADO DO BCC, 2014), At ividades Complement ares ( COLEGIADO
DO BCC, 2010) e Est agios Supervisionados ( COLEGIADO DO BCC, 2016a). Na mesma
linha, ser~
ao de nidas resoluc~
oes para reger as At ividades Int egradoras de Formac~
ao.
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7.6

Conj unt o de com ponent es cur r icular es opt at ivos

C od i go
A DM 0065
DA N0007
DI M 0036
DI M 0090
DI M 0091
DI M 0092
DI M 0093
DI M 0094
DI M 0095
DI M 0096
DI M 0097
DI M 0098
DI M 0099
DI M 0311
DI M 0312
DI M 0333
DI M 0345
DI M 0346
DI M 0411
DI M 0448
DI M 0452
DI M 0490
DI M 0491
DI M 0492
DI M 0493
DI M 0494
DI M 0495
DI M 0531
DI M 0532
DI M 0533
DI M 0534
DI M 0535
DI M 0536
DI M 0537
DI M 0538
DI M 0539
DI M 0540
FI S0311
FI S0313
FI S0317
FPE0087
HI S0037
I M D0337
L EM 2020
L EM 2021
M AT 0314

C om p on ent e cu r r i cu l ar
RESPONSA BI L I DA DE SOCI OA M BI ENTA L
A NT ROPOL OGI A A FRO-BRA SI L EI RA
~
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ I
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ II
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ III
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ IV
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ V
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ VI
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ VII
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ VIII
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ IX
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ X
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~O I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE COM PUTA C A
~O I I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE COM PUTA C A
EL EM .DE PESQ.OPER.A PL I C. A I NDUST .DO PET R OL EO
EM PREENDEDORI SM O
GERENCI A M ENT O E SEGURA NCA EM REDES DE COM PUTA DORES
PROCESSA M ENT O DE I M A GENS
QUA L I DA DE DE SOFT WA RE
PROJET O DE SI ST EM A S DI GI TA I S I
~ XI
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ XII
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ XIII
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ XVI
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ XV
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
~ XIV
T OPI COS ESPECI A I S EM COM PUTA C AO
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE I I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE I I I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE I V
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE V
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE V I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE V I I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE V I I I
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE I X
T OPI COS ESPECI A I S EM ENGENHA RI A DE SOFT WA RE X
^ NI CA CL A SSI CA
M EC A
ONDA S E F I SI CA M ODERNA
EL EM ENT OS DE EL ET RI CI DA DE E M AGNET I SM O
L I NGUA BRA SI L EI RA DE SI NA I S - L I BRA S
HI ST ORI A I ND I GENA NO BRA SI L
T I V ERDE
^ PA RA FI NS A CA D EM
^ I COS I
I NGL ES
^ PA RA FI NS A CA D EM
^ I COS I I
I NGL ES
M AT EM AT I CA PA RA ENGENHA RI A I I I
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T ipo
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
DI SC
M OD
DI SC
DI SC
DI SC

CH
30
60
60
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
90
60
60
60
60
60
60
60
90
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M et odologia

Para dar exibilidade na formac~
ao dos alunos do curso, um elenco de component es curriculares (disciplinas, modulos e atividades de formac~
ao) opt ativos foi
elaborado de forma a permit ir que o est udant es acompanhe a evoluc~
ao da area de
comput ac~
ao. Por est e mot ivo, alem dos component es curriculares optat ivos com
nome e ement a de nida, ocorrera a ofert a de component es curriculares de cunho
avancado e inovador usando os codigos dos componentes com o nome "Topicos Especiais".
O curso deve opt ar por um met odo de ensino que est imule a pesquisa, a apresent ac~
ao de seminarios e a elaborac~
ao de monogra as. O aluno precisa desenvolver
a capacidade de analise, abst rac~
ao, elaborac~
ao de projet os, especi cac~
ao e avaliac~
ao
nas diversas areas da comput ac~
ao. A formac~
ao em t ecnologia deve ser obt ida est imulando o aluno a desenvolver a capacidade de invest igac~
ao. E preciso est imular
o uso de bibliot ecas e dos recursos dispon veis na Int ernet, assim como o desenvolviment o de t rabalhos t eoricos e prat icos ao longo de t odo o curso. Dest a forma,
opt ou-se por apresent ar o cont eudo de met odologia cient ca de forma t ransversal,
nos component es curriculares do curso.
Uma das caract er st icas mais marcant es da area da Ci^encia da Comput ac~
ao e
a valorizac~
ao da criat ividade como ferramenta de uso no dia-a-dia do pro ssional.
Uma consequ^encia dist o e a necessidade do curso incent ivar a procura de soluc~
oes
criativas na resoluc~
ao dos problemas apresent ados ao aluno. A present e propost a
incent iva a ut ilizac~
ao de out ros met odos pedagogicos, alem das aulas exposit ivas,
ja que o aluno n~
ao precisa memorizar conteudos que o professor passa nessas aulas. Para o aluno, devem ser apresent ados problemas cuja soluc~
ao n~
ao se encont ra
diretament e na bibliogra a, pois ele deve ser incent ivado a combinar as t ecnicas,
t eorias e ferrament as apresent adas no curso, visando elaborar novas soluc~
oes para
os problemas a ele apresent ados. A present e propost a visa criar as condic~
oes de
mot ivac~
ao de alunos e professores, de forma a evit ar que a unica meta do aluno seja
ser aprovado em provas.
O egresso do BCC, para t er sucesso pro ssional, deve desenvolver a capacidade
de express~
ao escrit a e oral nos idiomas port ugu^es e ingl^es. Ist o n~
ao deve ser desvinculado da sua area pro ssional. A experi^encia most ra-nos que para at ingir est e objet ivo n~
ao e su cient e apenas a ofert a de component es curriculares "ext ernos"como
comunicac~
ao e express~
ao, l ngua inglesa e met odologia cient ca no curr culo. E
preciso desenvolver alt ernat ivas que propiciem o desenvolviment o da capacidade de
express~
ao escrit a e oral dos alunos no decorrer do curso. Cada professor pode e deve
cobrar essa capacidade dos alunos. O aprendizado de comunicac~
ao e express~
ao pode
ser feit o est imulando a part icipac~
ao dos alunos em seminarios. O aprendizado de
ingl^es pode ser aprimorado lendo e escrevendo t ext os para cada component e curricular de informat ica e o aprendizado de met odos para desenvolviment o de trabalhos
cient cos pode ser orient ado a part ir da experi^encia de cada professor.
O professor, por sua vez, deve assumir uma post ura de orient ador. N~
ao e papel
do professor ser apenas um comunicador que repet e o que ja est a nos livros. Dessa
forma, o professor t em uma concepc~
ao de aluno como alguem incapaz de entender
o que foi arduament e elaborado pelos aut ores. O professor deve, principalment e,
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orient ar o aluno sobre onde buscar os cont eudos e cobrar dele a sua aplicac~
ao e uma
analise cr t ica. A UFRN possui, at raves da Secret aria de Ensino a Dist ^ancia (SEDIS), uma expertise que devera ser aproveit ada para elaborar um acervo de mat erial
didatico complement ar acess vel para os alunos do curso at raves de uma mediat eca.
Mais do que t udo, o professor deve mot ivar o aluno sobre a import ^ancia do cont eudo a ser aprendido. Est e n~
ao e um t rabalho facil, exigindo t empo e dedicac~
ao do
professor.
O curso prop~
oecomo componentes curriculares a realizac~
ao deprojetos ediversas
out ras at ividades envolvendo diferent es met odos de aprendizado, como, por exemplo:
1. Aulas com inst rut or presencial;
2. Aulas em v deo e/ ou document arios;
3. Grupos de est udo orient ado pelo professor (leit ura e discuss~
ao em grupo);
4. Seminarios;
5. Trabalhos de iniciac~
ao cient ca;
6. Trabalhos de iniciac~
ao t ecnologica;
7. Est udo orientado - pesquisa e monogra a sobre cont eudos avancados;
8. Realizac~
ao de est agios;
9. Part icipac~
ao em empreendiment os;
10. Desenvolviment o de software em diversas areas: desktop, disponit ivos moveis,
televis~
ao digit al, web, disposit ivos embarcados, et c;
11. Aplicac~
oes sociais e comunit arias (at ividades de extens~
ao);
12. Projet o de formac~
ao; e
13. Part icipac~
ao em minicursos e/ ou tut oriais de congressos.
Como part e da met odologia do curso, pret ende-se igualmente desenvolver a orient ac~
ao acad^emica como uma at ividade conjunt a da coordenac~
ao do curso e dos
professores do Depart ament o de Informat ica e Mat emat ica Aplicada (DIMAp), que
e o depart ament o mais diret ament e ligado ao curso. A propost a e indicar professores
como orient adores de um conjunt o de alunos ja desde o primeiro per odo let ivo. Tais
professores ir~
ao ent a
~o desempenhar o papel de orient ar os seus respect ivos alunos at e
o nal do curso. Devera haver rod zio no conjunt o de professores a cada per odo, de
forma a evit ar a sobrecarga de orient ac~
oes. Cada orient ador acad^emico ira acompanhar seus orient andos ao longo do curso, apoiando o processo de escolha e quant idade
de component es curriculares a cada per odo, poss veis at ividades complement ares a
serem realizadas (iniciac~
ao cient ca, ext ens~
ao, est agio, seminarios, event os, et c.),
assim como auxilia-lo em event uais di culdades ou desa os encont rados ao longo do
curso.
A t abela a seguir especi ca como est es procediment os met odologicos se relacionam com o desenvolviment o de habilidades espec cas.
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P r ocedi m ent o m et odol ogi co
Est udo orient ado - pesquisa e monogra a
sobre cont eudos avancados
Desenvolviment o
de produt os
Apresent ac~
ao de seminarios
Realizac~
ao de est agios
Disciplinas exposit ivas presencial
Aulas em v deo e/ ou document arios
Grupos de est udo - leit ura
discuss~
ao em grupo
Participac~
ao de congressos
Aplicac~
ao social e comunit aria
at ividade de ext ens~
ao
Projet o de
formac~
ao

9

H abilidade a ser desenvolv i da
Aut o-aprendizagem, pesquisa, comunicac~
ao
escrit a, dom nio do ingl^es
Capacidade empreendedora, planejament o, t rabalho
em grupo, prat ica pro ssional, criat ividade
Comunicac~
ao oral, pesquisa
Trabalho em grupo, prat ica pro ssional
Concent rac~
ao e at enc~
ao
Concent rac~
ao e at enc~
ao
Re ex~
ao
avaliac~
ao cr t ica
Socializac~
ao, viv^encia pro ssional
Trabalho em grupo, prat ica pro ssional,
socializac~
ao, analise de problemas e soluc~
oes
Prat ica pro ssional, t rabalho em grupo,
empreendedorismo, planejament o, criat ividade

A valiac~
ao

O BCC possui um Nucleo Docente Est rut urant e (NDE) compost o por professores que at uam nas disciplinas do curso e s~
ao responsaveis, ent re out ros, pela avaliac~
ao e acompanhament o do PP do curso. Assim, o NDE do BCC sera o organismo
responsavel pela execuc~
ao das seguint es ac~
oes:
Coordenar reuni~
oes semest rais ent re professores que lecionar~
ao component es
curriculares da mesma sub-area, para que as met odologias, ferrament as e linguagens de programac~
ao ut ilizadas sejam consist ent es ent re si, alt erando-as
quando necessario.
Reuni~
oes, junt o com o coordenador e o vice-coordenador, professores e represent ant es dos alunos ao nal dos semestres para avaliar a e cacia do PP e
det ect ar poss veis ajust es que sejam necessarios.
Ut ilizac~
ao dos resultados das avaliac~
oes feit as pela UFRN para ident i car problemas e soluc~
oes.
Em relac~
ao a avaliac~
ao da aprendizagem, o principal objet ivo e ident i car as
pot encialidades dos discent es, bem como buscar novas est rat egias para superar as
di culdades ident i cadas. Para acompanhar a aprendizagem no processo, o docent e
pode lancar m~
ao de at ividades e ac~
oes que envolvam os discent es at ivament e, como
por exemplo, seminarios, relat os de experi^encia, entrevist as, coordenac~
ao de debat es,
produc~
ao det ext os, prat icas delaborat orio, elaborac~
ao deprojet os, relat orios, dent re
out ros. Est as formas de avaliac~
ao permit em ident i car se os discent es desenvolveram
as habilidades previst as em complement ac~
ao as suas compet^encias.
Para avaliar compet^encias, o docent e precisa reunir as provas de veri cac~
ao da
aprendizagem ou comprovac~
oes de at ividades prat icas. O objet ivo dessas provas e
fornecer element os para que o docent e elabore os argument os consist ent es do desempenho e da evoluc~
ao dos discent es.
As propost as de avaliac~
ao t em suport e legal do regulament o que normat iza os
cursos de graduac~
ao na instit uic~
ao, no caso, a Resoluc~
ao 227/ 2009 do CONSEPE.
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Recorrer a resoluc~
ao em seus aspect os tecnicos legais e confront a-las com re ex~
oes
consist ent es sobre o sent ido de avaliar considerando os objet ivos do curso nort eara
o processo de avaliac~
ao.

10

Sup or t e par a a execuc~
ao do pr oj et o

O projet o sera execut ado pela UFRN no a
^mbit o do Cent ro de Ci^encias Exat as
e da Terra (CCET) e do Instit uto Met ropole Digit al (IMD) e cont a com os at uais
recursos humanos e infraest rut ura f sica do CCET, do IMD e laborat orios do DIMAp.
O curso possui uma infraest rut ura para dar suport e ao aprendizado t eorico e
prat ico das diversas areas da comput ac~
ao, alem da infraest rut ura proporcionada pelo
DIMAp, que disponibilizam: salas de aula para 35 ou 55 alunos com ret roprojet ores
de t ranspar^encias e projet ores para uso com comput adores; dois laborat orios com
20 comput adores para as aulas praticas; 40 comput adores funcionando 24 horas por
dia para as at ividades ext raclasse realizadas pelos alunos. Alem disso, t odos os
comput adores do Laborat orio de Ci^encia da Computac~
ao (LCC) est~
ao int erligados
em uma rede local e a Int ernet at raves da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). Est es
comput adores possuem diversos softwares inst alados que possibilitam a prat ica da
programac~
ao e de diversas out ras at ividades. Os alunos que est~
ao envolvidos em
pesquisa podem ut ilizar os varios laborat orios de pesquisa que disp~
oem no t ot al de
aproximadament e 40 comput adores.
Ent ret ant o, a at ual infraest rut ura f sica para a execuc~
ao de forma plena do PP e
inadequada, pois o espaco f sico dispon vel at ualment e n~
ao permit e que um numero
adequado de computadores seja disponibilizado para o corpo discent e do curso, que
divide recursos dos laborat orios com os alunos do curso de engenharia de software.
Ha at ualment edoislaborat oriosdeuso dos alunos, cada um com vint ecomput adores.
Enquant o um e disponibilizado especi cament e para aulas de laborat orio, o out ro
e disponibilizado ao uso livre dos discent es a m de permit ir a infraest rut ura para
desenvolver os t rabalhos de suas disciplinas.
A ampliac~
ao do DIMAp, aprovada no CT-INFRA de 2008 e, at ualment e em
andament o, t em como principal objetivo resolver o problema de laborat orios com
a criac~
ao de novos laborat orios de ensino e est udos, salas de professores e salas de
reuni~
oes.
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^ D I CE A -- Cadast r o/ at ualizac~
A P EN
ao de
com ponent es
cur r icular es

