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1 I nt roduc~ao

Este Projeto Pedagogico (PP) do Bacharelado do Curso de Ciência da Compu-
tac~ao (BCC) adequa o atual projeto pedagogico (COLEGIADO-BCC, 2013) as novas
demandas que surgiram com a mudanca do BCC para curso de segundo ciclo.

As alterac~oes no Projeto Pedagogico propostas neste documento t êm como obje-
t ivo adequar a oferta de turmasdecomponentescurricularesobrigatoriosno segundo
ciclo para viabilizar a entrada semestral dealunosno curso, maximizando os recursos
de sala de aula e docentes. A adequac~ao consiste apenas na exibilizac~ao na oferta
semestral dos componentes curriculares obrigatorios do segundo ciclo, sem qualquer
alterac~ao nos componentes ofertados e carga horaria do curso.

Com a oferta de vagas semestral, os egressos do Bacharelado em Tecnologia da
Informac~ao (BTI) (curso de três anos e meio) podem ingressar no curso seguindo
uma formac~ao de segundo ciclo, e cont inuar seus estudos no BCC, aproveitando
as disciplinas ja cursadas. Uma vez que o BTI possui concluintes todo semestre,
a oferta de vagas semestral no BCC se faz necessaria para que os ingressantes no
segundo ciclo n~ao precisem aguardar por um semestre para ingressar no BCC.

A explicac~ao sobre a exibilizac~ao da oferta de componentes curriculares obri-
gatorios no segundo ciclo esta detalhada na sec~ao 7, sub-sec~oes 7.1, 7.2 e 7.3. Alem
disso, atualizac~ao sobre a atual infraestrutura do departamento foi inclu da na sec~ao
10. As demais sec~oes deste Projeto Pedagogico sofreram apenas algumas correc~oes
textuais, sem alterac~oes de conteudo. A carga horaria e estrutura curricular perma-
necem as mesmas do Projeto Pedagogico anterior aprovado pelo Colegiado do BCC
em 29 de novembro de 2013.

A organizac~ao deste documento e apresentada a seguir: a Sec~ao 2 apresenta
um breve historico do curso, a Sec~ao 3 apresenta as just i cat ivas para o curso; a
Sec~ao 4 apresenta os objet ivos do curso de acordo com as normas vigentes; a Sec~ao
5 apresenta o per l desejado do formando; a Sec~ao 6 apresenta as competências e
habilidades necessarias para atender ao per l desejado para o formando; a Sec~ao
7 de ne a estrutura curricular elaborada pelo Nucleo Docente Estruturante (NDE)
dos curso e aprovado pelo colegiado do mesmo; a Sec~ao 8 ededicada as metodologias
de ensino recomendadas para o curso; a Sec~ao 9 de ne mecanismos para a avaliac~ao
deste PP e nalmente, a Sec~ao 10 apresenta algumas propostas para a execuc~ao
deste PP.

2 H ist or ico do curso

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computac~ao da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) foi criado pela resoluc~ao No 062 do Conselho
Universitario (CONSUNI) em 17 de julho de 1986 e reconhecido pela portaria No

1451 do MEC em 1o de outubro de 1992. Desde ent~ao, tem crescido em produc~ao e
qualidade, rmando-se hoje como ponto de referência na formac~ao de pro ssionais
de computac~ao no Rio Grande do Norte. O curso tem atualmente 52 alunos at ivos e
ja graduou mais de 500 alunos. Um numero signi cat ivo dos egressos do curso tem
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cont inuado, com sucesso, a sua formac~ao em n vel de mestrado e doutorado.

Apesar do sucesso de varios de seus alunos, inclusive de alguns que conclu ram
cursos de mestrado e doutorado e hoje lecionam em universidades brasileiras, inclu-
sive no proprio Departamento de Informat ica e Matemat ica aplicada (DIMAp), o
curso de Ciência da Computac~ao sofreu uma seria ameaca no nal da decada de 80.
Naquela epoca, uma comiss~ao formada por professoresdo DIMAp edo departamento
de Engenharia Eletrica (DEE), cujo objet ivo era o estudo de novas alternat ivas para
o ensino de computac~ao na UFRN, chegou a propor a ext inc~ao do curso paralela-
mente a criac~ao do curso de Engenharia da Computac~ao, ligado a um departamento
deEngenharia deComputac~ao, por sua vez associado ao Centro deTecnologia (CT).
A proposta previa que o novo departamento absorveria os professores mais quali -
cados do DIMAp, que passaria a ser um departamento para ensino de disciplinas
basicas decomputac~ao para a UFRN. Apos esta proposta, o professor Pedro Fernan-
des Maia (hoje aposentado), ent~ao Coordenador do curso, ret irou-se da comiss~ao,
e foi iniciado um movimento encampado pela maioria dos professores do DIMAp
para a manutenc~ao do curso e a revitalizac~ao do departamento. Reivindicava-se,
principalmente, a contratac~ao de novos professores e aporte de recursos promet idos
aquando da criac~ao do curso.

Essa crise foi superada eo curso deCiência da Computac~ao conta hojecom bons
recursos para o seu funcionamento. O DIMAp conta hoje com um corpo docente
permanente totalmente formado por doutores (37 docentes doutores) que ministram
aulasno curso, assim como com laboratoriosadequados ao seu funcionamento. Alem
disso, o DIMAp da suporte a dois cursos de bacharelado: Ciência da Computac~ao e
Engenharia de Software.

O curso tem um grupo PET (Programa de Educac~ao Tutorial) fundado em
1994, contando atualmente com 12 alunos bolsistas. O grupo PET-CC (Ciência
da Computac~ao) promove minicursos introdutorios de computac~ao direcionados aos
alunos de primeiro ano, palestras de topicos mais avancados de computac~ao para
os alunos do curso em geral, e eventos de extens~ao direcionados a comunidade,
principalmente no que toca a disseminac~ao do uso de software livre. Alem dessas
at ividades de ensino e extens~ao, alguns de seus componentes est~ao envolvidos em
pesquisas junto a alguns professores do DIMAp. Um dos objet ivos do programa
PET e a integrac~ao do grupo com o curso.

3 Just i cat iva

A computac~ao desempenha um papel essencial na sociedade atual, facilitando
as tarefas e rot inas do dia-a-dia de seus indiv duos. Encontramos a computac~ao
presente nas mais diferentes facetas do cot idiano, do acesso a informac~ao das linhas
do transporte publico ao sistema de ensino virtual, passando pelo monitoramento
card aco de pacientes e pelo controle de trafego aereo. Atualmente, encontramos
disposit ivos dos mais variados t ipos, de computadores de grande porte e cart~oes
inteligentes, passando por tablets e celulares, todos com capacidade de programar,
de nir algoritmos e sequências logicas de operac~oes, condic~oes de atuac~ao, entre
outros.

4



O cient ista da computac~ao possui um papel fundamental nessa revoluc~ao digi-
tal. Ele e responsavel pela estruturac~ao dos fundamentos da area da computac~ao,
permit indo que o desenvolvimento tecnologico ocorra de forma madura e cont nua.
Para isso, seu papel e estabelecer e avaliar teorias, metodos, linguagens e modelos
que deem base a const ituic~ao da computac~ao como uma area de desenvolvimento
cient co e tecnologico. O cient ista da computac~ao tambem e responsavel pela cons-
truc~ao de ferramentas de aux lio a outros pro ssionais da area da computac~ao. As-
sim, ele desenvolve linguagens e compiladores de uso geral ou espec co, bancos de
dados, motores gra cos e de realidade virtual, sistemas de classi cac~ao de dados,
sistemas operacionais, entre outros. Alem disso, ele pode igualmente desenvolver
aplicac~oes, produtos e servicos de proposito geral, em especial os que requerem pro-
cessos ot imizados, seja em tempo ou de recurso. A atenc~ao dada e, entretanto, no
desenvolvimento de produtos inovadores, que possam criar novos mercados, novos
t ipos de servicos ou novas formas de interagir com a propria tecnologia.

A presente proposta atende as diretrizes curriculares para os cursos de licencia-
tura e bacharelado em computac~ao, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educac~ao,
adequando a estrutura curricular atual as demandas estabelecidas.

4 Ob jet ivos do curso

O BCC tem por objet ivo formar pro ssionais com fundamentac~ao cient ca,
tecnica, et ica e human stica, condizente com a especi cidade da area de Ciência da
Computac~ao com a miss~ao inst itucional da UFRN e de acordo com as diretrizes ela-
boradas pela Comiss~ao de Especialistas em Educac~ao em Computac~ao e Informat ica
(CEEInf) do Ministerio da Educac~ao.

5 Per l do formando

O curso de BCC tem como objet ivo preparar o aluno, atraves de uma solida
base cient ca e tecnologica, ao ingresso na area de computac~ao. O curso procura
habilitar o aluno no desenvolvimento de novas tecnologias que promovam a criac~ao
de produtos e servicos computacionais inovadores. Para isso, o grande foco do curso
e promover nos alunos competências e habilidades para a resoluc~ao de problemas,
principalmente os de cunho tecnologico, apoiando-se nos fundamentos basicos da
computac~ao (matemat ica e a ns). E uma area de formac~ao que exige racioc nio
logico e abstrato, bem como competência para aplicar conceitos e tecnicas. Exige-se
tambem exibilidade, criat ividade e atualizac~ao constante para atuar num mercado
inovador. Assim, o aluno do BCC devera ter uma formac~ao sist êmica da area,
sendo capaz de atuar em varias areas do conhecimento que requeiram o dom nio
de tecnicas computacionais. Ele devera igualmente possuir capacidade de racioc nio
logico e abstrato, compreender e aplicar conceitos, princ pios e prat icas essenciais
para o desenvolvimento das soluc~oes computacionais.

De forma geral, entende-se que o aluno deve atender o per l de egresso estabe-
lecido pelas diretrizes curriculares dos cursos de BCC (MEC-SESU, 2001), a saber:
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1. Possuam solida formac~ao em ciência da computac~ao e matemat ica que os ca-
pacitem a construir aplicat ivos deproposito geral, ferramentas e infraestrurura
desoftwaredesistemas decomputac~ao edesistemas embarcados, gerar conhe-
cimento cient co e inovac~ao e que os incent ivem a estender suas competências
a medida que a area se desenvolva;

2. Possuam vis~ao geral e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta vis~ao
transcende os detalhes de implementac~ao dos varios componentes e os conhe-
cimentos dos dom nios de aplicac~ao;

3. Conhecam a estrutura dos sistemas de computac~ao e os processos envolvidos
na sua construc~ao e analise;

4. Conhecam os fundamentos teoricos da area de computac~ao e como eles in u-
enciam a prat ica pro ssional;

5. Sejam capazes de agir de forma re exiva na construc~ao de sistemas de com-
putac~ao por entender que eles at ingem direta ou indiretamente as pessoas e a
sociedade;

6. Sejam capazesdecriar soluc~oes, individualmenteou em equipe, para problemas
complexos caracterizados por relac~oes entre dom nios de conhecimento e de
aplicac~ao;

7. Reconhecam que e fundamental a inovac~ao e a criat ividade e entendam as
perspect ivas de negocio e oportunidades relevantes.

6 Compet ências e habil idades

Os 30 anos de exist ência do BCC na UFRN (MAIA, 2006) permit iram desen-
volver um corpo de componentes curriculares para que seus bachareis possuam as
competências e habilidades listadas a seguir:

1. Possuir capacidade de racioc nio logico e abstrato;

2. Competência para compreender e aplicar conceitos, princ pios e prat icas re-
lacionadas a computac~ao, mostrando discernimento na selec~ao e aplicac~ao de
metodos, tecnicas e ferramentas matemat icas e computacionais;

3. Competência na aplicac~ao dos aspectos teoricos, cient cos e tecnologicos re-
lacionados a area de computac~ao;

4. Competência para projetar, desenvolver e validar um produto ou servico que
faca uso da computac~ao;

5. Competência para projetar e desenvolver sistemas que integram hardware e
software;

6. Habilidade para pesquisar e viabilizar soluc~oes computacionais para varias
areas de conhecimento e aplicac~oes;
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7. Habilidade para ident i car, analisar e documentar oportunidades, problemas
e necessidades poss veis de soluc~ao via computac~ao, e para empreender na
concret izac~ao desta soluc~ao;

8. Habilidade para modelar problemas reais e formalizar poss veis soluc~oes de
artefatos computacionais;

9. Habilidade para conceber soluc~oes inovadoras para tornar produtos compet i-
t ivos;

10. Habilidade para desenvolver ou fazer parte de pesquisa cient ca e tecnologica;

11. Habilidade para se expressar bem de forma oral ou escrita usando a l ngua
portuguesa, bem como uência na l ngua inglesa, su ciente para a leitura,
compreens~ao e escrita de documentos tecnicas de computac~ao.

7 Est rut ura cur r icular

O curr culo do curso de Bacharelado em Ciência da Computac~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 estruturado em três etapas de for-
mac~ao. A primeira corresponde a formac~ao basica em computac~ao, sendo composto
por um conjunto de componentes curriculares pert inentes a qualquer curso da area
de computac~ao. Este conjunto de componentes (obrigatorios) deve garant ir a base
para qualquer pro ssional da area de computac~ao de n vel superior. A segunda
etapa compreende componentes curriculares que d~ao os fundamentos na area espe-
c ca da computac~ao. O conjunto de componentes desta fase deve garant ir uma
base solida para alunos atuarem em diferentes contextos e projetos relacionados a
computac~ao. Por m, a terceira etapa const itui uma formac~ao avancada e solida em
Ciência da Computac~ao, onde s~ao ministrados componentes que abordem elementos
mais complexos ou aplicados a problemas espec cos.

A primeira etapa corresponde ao nucleo comum do curso de BTI. A segunda
etapa consiste na ênfase de Computac~ao do curso de BTI, e a terceira etapa e
espec ca do BCC. Desta forma, sera permit ido o reingresso automat ico em formac~ao
de segundo ciclo, a part ir da terceira etapa, dos egressos do BTI que integralizaram
os componentes curriculares relat ivos a ênfase de Computac~ao.

As etapas est~ao distribu das cronologicamente nos dez per odos previstos para
o curso. O corpo de componentes obrigatorios dispon veis e complementado com
componentes optat ivos, a serem cursados a part ir do quarto per odo. Alem da
organizac~ao desses componentes, ha at ividades acadêmicas espec cas, sumarizadas
a seguir:

Seminarios em Ciência da Computac~ao (at ividade sem nota);

At ividadescomplementares, como part icipac~ao em eventos, iniciac~ao cient ca,
extens~ao ou monitoria. Essasat ividadesest~ao previstasna estrutura curricular
apresentada.
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Elaborac~ao de proposta e monogra a de graduac~ao sob orientac~ao de um pro-
fessor em uma determinada area da ciência da computac~ao escolhida pelo
aluno.

7.1 Exigências para int egral izac~ao cur r icular

Durac~ao do curso (em semest res)
Maximo Ideal M nimo

15 (quinze) 10 (dez) 7 (sete)

L imit e de carga horar ia por per odo let ivo
Maximo Ideal M nimo

450 360 180
(quatrocentos e (trezentos e (cento e

cinquenta) sessenta) oitenta)
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7.2 Sobre a ofer t a de vagas

A entrada no segundo ciclo do Bacharelado em Ciência da Computac~ao (BCC)
ocorre atraves de edital espec co de processo selet ivo para reingresso no segundo
ciclo. A quant idade de vagas, o per odo let ivo de ingresso e os requisitos para apro-
vac~ao no processo selet ivo s~ao de nidos anualmente atraves de reuni~ao do colegiado
do BCC.

Com o objet ivo de viabilizar o ingresso de alunos no segundo ciclo em ambos
os semestres let ivos regulares e maximizar a quant idade de alunos em sala de aula
de forma a melhor aproveitar os recursos de infraestrutura e de docentes, a oferta
dos componentes curriculares obrigatorios dos primeiros dois semestres do segundo
ciclo, que equivalem aos semestres 8o e 9o da estrutura curricular vigente do BCC,
podera ocorrer apenas uma vez por ano. A n~ao exist ência de pre-requisitos entre os
semestres 8o e 9o garante que essa oferta anual n~ao acarrete nenhum preju zo aos
alunos do segundo ciclo do BCC, independente do semestre de entrada.

Esta livre oferta semestral de componentes curriculares obrigatorios do 8o e 9o

semestresestara restrita a carga horaria maxima determinada por semestreconforme
descrito na estrutura curricular vigente. Porem, dentro dessa carga horaria limite,
qualquer dos componentes curriculares obrigatorios presentes nos semestres 8o e 9o

devera ser ofertado com um interst cio maximo de um semestre.

A excec~ao e para os componentes Proposta de Monogra a de Graduac~ao e Mo-
nogra a de Graduac~ao que s~ao regidos por resoluc~ao propria a qual determina os
criterios para matr cula do aluno.
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7.3 Organizac~ao dos cont eudos por per odo

O uxograma acima representa a estrutura curricular do BCC. Para implantar
a exibilizac~ao descrita na sec~ao 7.2, os componentes obrigatorios dos semestres 8o

e 9o ser~ao ofertados anualmente, com excec~ao do componente DIM0617 Proposta
de Monogra a de Graduac~ao, que consiste em uma at ividade e podera ser cursada
semestralmente. Por n~ao exist ir pre-requisitos entre esses dois semestres, a oferta
anual n~ao ira interferir no tempo de conclus~ao dos alunos.

Ao ingressar no segundo ciclo, o aluno devera veri car quais componentes est~ao
sendo ofertados dentre os componentes obrigatorios listados em ambos os semestres,
8o e 9o e fazer matr cula conforme oferta e orientac~ao acadêmica, com excec~ao de
DIM0617 Proposta de Monogra a de Graduac~ao. Os componentes que n~ao foram
ofertados no semestre que o aluno ingressou, ser~ao ofertados no semestre seguinte,
de forma que o aluno podera cursar todos os componentes obrigatorios em dois
semestres. Vale salientar que esta e a previs~ao para alunos nivelados. O ult imo
semestre do curso, equivalente ao 10o da estrutura curricular do BCC, n~ao sofrera
alterac~oes com esta exibilizac~ao.

A lista de componentes por semestre tambem pode ser visualizada na tabela
abaixo.
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IMD0015 TECNOLOGIA DA INFORMACA̧Õ E SOCIEDADE 30

IMD0017 PRAT́ICAS DE LEITURA E ESCRITA EM PORTUGUEŜ I 30

IMD0018 PRAT́ICAS DE LEITURA EM INGLEŜ 30

IMD0019 RESOLUCA̧Õ DE PROBLEMAS MATEMAT́ICOS PARA TI 180

TOTAL 270

IMD0012 INTRODUCA̧Õ AS̀ TEĆNICAS DE PROGRAMACA̧Õ 90

IMD0024 CAĹCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 90

IMD0027 PRAT́ICAS DE LEITURA E ESCRITA EM PORTUGUEŜ II 30

IMD0028 FUNDAMENTOS MATEMAT́ICOS DA COMPUTACA̧Õ I 90

IMD0034 VETORES E GEOMETRIA ANALIT́ICA 60

TOTAL 360

IMD0029 ESTRUTURA DE DADOS BAŚICAS I 60

IMD0030 LINGUAGEM DE PROGRAMACA̧Õ I 60

IMD0033 PROBABILIDADE 60

IMD0038 FUNDAMENTOS MATEMAT́ICOS DA COMPUTACA̧Õ II 90

DIM0109.0 CIRCUITOS LOǴICOS 60

DIM0109.1 LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LOǴICOS 30

TOTAL 360

IMD0039 ESTRUTURAS DE DADOS BAŚICAS II 60

IMD0040 LINGUAGEM DE PROGRAMACA̧Õ II 60

DIM0431 ORGANIZACAO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 60

MAT0309 ALGEBRA LINEAR PARA COMPUTACA̧Õ 60

MAT0312 MATEMATICA PARA ENGENHARIA II 90

COMPONENTE OPTATIVO 60

TOTAL 390

DIM0404 CALCULO NUMERICO PARA CIENCIA DA COMPUTACAO 60

DIM0549 GRAFOS 60

DIM0601 FUNDAMENTOS MATEMAT́ICOS DA COMPUTACA̧Õ III 90

DIM0615.0 PROJETO DE SISTEMAS OPERACIONAIS 60

DIM0615.1 LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS OPERACIONAIS 30

COMPONENTE OPTATIVO 60

TOTAL 360

DIM0600 PROJETO DE SOFTWARE 60

DIM0605 PROJETO E ANAĹISE DE ALGORITMOS 60

DIM0606 LINGUAGENS FORMAIS E AUTOM̂ATOS 60

EST0323 ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA I 60

IMD0401 BANCO DE DADOS 60

COMPONENTE OPTATIVO 60

TOTAL 360

DIM0437 LINGUAGENS DE PROGRAMACAO: CONCEITOS E PARADIGMAS 60

DIM0438 REDES DE COMPUTADORES 60

DIM0610 LOǴICA COMPUTACIONAL 60

DIM0612 PROGRAMACA̧Õ CONCORRENTE 60

COMPONENTE OPTATIVO 60

COMPONENTE OPTATIVO 60

TOTAL 360

1o#semestre

2o#semestre

3o#semestre

4o#semestre

7o#semestre

5o#semestre

6o#semestre
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DIM0436 ESPECIFICACAO E VERIFICACAO DE PROGRAMAS 60

DIM0611 COMPILADORES 90

DIM0613 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 60

DIM0614 PROGRAMACA̧Õ DISTRIBUID́A 60

COMPONENTE OPTATIVO 60

TOTAL 330

DIM0443 INTERACAO HUMANO-COMPUTADOR 60

DIM0451 COMPUTACA̧Õ GRAF́ICA I 60

DIM0616 SISTEMAS EMBARCADOS 60

DIM0617 PROPOSTA DE MONOGRAFIA DE GRADUACA̧Õ 30

COMPONENTE OPTATIVO 60

TOTAL 270

DIM0618 MONOGRAFIA DE GRADUACA̧Õ 60

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 170

TOTAL 230

10o$semestre

9o$semestre

8o$semestre
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7.4 Int egrac~ao ent re graduac~ao e pos-graduac~ao

No DIMAp, a experiência de integrac~ao entre graduac~ao e pos-graduac~ao tem
trazido bons resultados ha bastante tempo, principalmente porque a maioria dos
professores ministram disciplinas e orientam alunos nos dois n veis de formac~ao e
prat icamente todos os trabalhos depesquisa eem colaborac~ao com empresas contam
com alunos de graduac~ao e de pos-graduac~ao.

No curso BCC, pretende-se incent ivar cada vez mais esta integrac~ao envolvendo
o Programa de Pos-Graduac~ao em Sistemas e Computac~ao (PPgSC) da UFRN.
Os objet ivos s~ao permit ir aos alunos de graduac~ao a experiência de aprendizado
dos conteudos mais aprofundados ministrados nas disciplinas dos cursos de pos-
graduac~ao stricto sensu e reduzir o tempo de t itulac~ao daqueles que pretendem
ingressar no mestrado apos a conclus~ao do curso de graduac~ao. Este mecanismo
de integrac~ao podera ser estendido a disciplinas cursadas em outros Programas de
Pos-Graduac~ao, mediante aprovac~ao dos Colegiados do Programa e do curso.

O mecanismo permite que os alunos de bom desempenho acadêmico dos ult i-
mos per odos do curso de graduac~ao possam cursar ate 4 (quatro) disciplinas de
pos-graduac~ao com um limite de no maximo 2 (duas) por semestre. Os criterios
espec cos que os alunos devem obedecer para poderem part icipar ser~ao de nidos
pelo Colegiado do curso, embora criterios adicionais e/ ou mais restrit ivos possam
ser xados pelo Programa de Pos-Graduac~ao para aceitar a part icipac~ao do aluno.

O elenco das disciplinas que podem ser cursadas pelos alunos de graduac~ao
e as exiĝencias quanto ao desempenho acadêmico que os alunos devem ter para
poderem usufruir desta possibilidade ser~ao de nidos livremente pelo Programa de
Pos-Graduac~ao.

7.5 Cadast ro de component es cur r iculares espec cos

Os componentes curriculares obrigatorios e optat ivos do curso est~ao descritos no
Apêndice A deste documento. O regulamento dessas at ividades dar-se-a por resolu-
c~ao. Atualmente, ja existem resoluc~oes para normatizar as at ividades de Proposta
de Monogra a de Graduac~ao (COLEGIADO DO BCC, 2016b), Monogra a de Gradua-
c~ao (TCC) (COLEGIADO DO BCC, 2014), At ividades Complementares (COLEGIADO

DO BCC, 2010) eEstagios Supervisionados (COLEGIADO DO BCC, 2016a). Na mesma
linha, ser~ao de nidas resoluc~oes para reger as At ividades Integradoras de Formac~ao.
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7.6 Conjunt o de component es cur r iculares opt at ivos

C odigo C om p onent e cur r i cu lar T ip o C H
ADM 0065 RESPONSABILIDADE SOCIOAM BIENTAL DISC 30
DAN0007 ANT ROPOLOGIA AFRO-BRASILEIRA DISC 60

DIM 0036 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO DISC 60

DIM 0090 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO I DISC 30

DIM 0091 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO I I DISC 30

DIM 0092 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO I I I DISC 30

DIM 0093 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO IV DISC 30

DIM 0094 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO V DISC 30

DIM 0095 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO VI DISC 60

DIM 0096 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO VI I DISC 60

DIM 0097 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO VI I I DISC 60

DIM 0098 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO IX DISC 60

DIM 0099 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO X DISC 60

DIM 0311 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE COM PUTAC ~AO I DISC 30

DIM 0312 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE COM PUTAC ~AO I I DISC 60

DIM 0333 ELEM.DE PESQ.OPER.APLIC. A INDUST .DO PET ROLEO DISC 60
DIM 0345 EMPREENDEDORISM O DISC 60

DIM 0346 GERENCIAM ENT O E SEGURANCA EM REDES DE COM PUTADORES DISC 60
DIM 0411 PROCESSAM ENT O DE IMAGENS DISC 60
DIM 0448 QUALIDADE DE SOFT WARE DISC 60
DIM 0452 PROJET O DE SIST EMAS DIGITA IS I DISC 60

DIM 0490 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO XI DISC 60

DIM 0491 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO XI I DISC 60

DIM 0492 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO XI I I DISC 60

DIM 0493 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO XVI DISC 60

DIM 0494 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO XV DISC 60

DIM 0495 T OPICOS ESPECIA IS EM COM PUTAC ~AO XIV DISC 60

DIM 0531 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE I DISC 60

DIM 0532 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE I I DISC 60

DIM 0533 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE I I I DISC 60

DIM 0534 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE IV DISC 60

DIM 0535 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE V DISC 60

DIM 0536 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE VI DISC 60

DIM 0537 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE VI I DISC 60

DIM 0538 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE VI I I DISC 60

DIM 0539 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE IX DISC 30

DIM 0540 T OPICOS ESPECIA IS EM ENGENHARIA DE SOFT WARE X DISC 30

FIS0311 MECÂNICA CLASSICA DISC 90

FIS0313 ONDAS E FISICA M ODERNA DISC 60

FIS0317 ELEMENT OS DE ELET RICIDADE E M AGNET ISMO DISC 60

FPE0087 LINGUA BRASILEIRA DE SINA IS - LIBRAS DISC 60

HIS0037 HIST ORIA INDIGENA NO BRASIL DISC 60

IMD0337 T I VERDE MOD 60

LEM2020 INGLÊS PARA FINS ACADÊM ICOS I DISC 60

LEM2021 INGLÊS PARA FINS ACADÊM ICOS I I DISC 60

MAT 0314 MAT EM AT ICA PARA ENGENHARIA I I I DISC 90
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8 M et odologia

Para dar exibilidade na formac~ao dos alunos do curso, um elenco de com-
ponentes curriculares (disciplinas, modulos e atividades de formac~ao) optat ivos foi
elaborado de forma a permit ir que o estudantes acompanhe a evoluc~ao da area de
computac~ao. Por este mot ivo, alem dos componentes curriculares optat ivos com
nome e ementa de nida, ocorrera a oferta de componentes curriculares de cunho
avancado e inovador usando os codigos dos componentes com o nome "Topicos Es-
peciais".

O curso deve optar por um metodo de ensino que est imule a pesquisa, a apre-
sentac~ao de seminarios e a elaborac~ao de monogra as. O aluno precisa desenvolver
a capacidade de analise, abstrac~ao, elaborac~ao de projetos, especi cac~ao e avaliac~ao
nas diversas areas da computac~ao. A formac~ao em tecnologia deve ser obt ida est i-
mulando o aluno a desenvolver a capacidade de invest igac~ao. E preciso est imular
o uso de bibliotecas e dos recursos dispon veis na Internet, assim como o desenvol-
vimento de trabalhos teoricos e prat icos ao longo de todo o curso. Desta forma,
optou-se por apresentar o conteudo de metodologia cient ca de forma transversal,
nos componentes curriculares do curso.

Uma das caracter st icas mais marcantes da area da Ciência da Computac~ao e
a valorizac~ao da criat ividade como ferramenta de uso no dia-a-dia do pro ssional.
Uma consequência disto e a necessidade do curso incent ivar a procura de soluc~oes
criat ivas na resoluc~ao dos problemas apresentados ao aluno. A presente proposta
incent iva a ut ilizac~ao de outros metodos pedagogicos, alem das aulas exposit ivas,
ja que o aluno n~ao precisa memorizar conteudos que o professor passa nessas au-
las. Para o aluno, devem ser apresentados problemas cuja soluc~ao n~ao se encontra
diretamente na bibliogra a, pois ele deve ser incent ivado a combinar as tecnicas,
teorias e ferramentas apresentadas no curso, visando elaborar novas soluc~oes para
os problemas a ele apresentados. A presente proposta visa criar as condic~oes de
mot ivac~ao de alunos e professores, de forma a evitar que a unica meta do aluno seja
ser aprovado em provas.

O egresso do BCC, para ter sucesso pro ssional, deve desenvolver a capacidade
de express~ao escrita e oral nos idiomas português e inglês. Isto n~ao deve ser desvin-
culado da sua area pro ssional. A experiência mostra-nos que para at ingir este ob-
jet ivo n~ao e su ciente apenas a oferta de componentes curriculares "externos"como
comunicac~ao e express~ao, l ngua inglesa e metodologia cient ca no curr culo. E
preciso desenvolver alternat ivas que propiciem o desenvolvimento da capacidade de
express~ao escrita 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 feito est imulando a part icipac~ao dos alunos em seminarios. O aprendizado de
inglês pode ser aprimorado lendo e escrevendo textos para cada componente curri-
cular de informat ica e o aprendizado de metodos para desenvolvimento de trabalhos
cient cos pode ser orientado a part ir da experiência de cada professor.

O professor, por sua vez, deve assumir uma postura de orientador. N~ao e papel
do professor ser apenas um comunicador que repete o que ja esta nos livros. Dessa
forma, o professor tem uma concepc~ao de aluno como alguem incapaz de entender
o que foi arduamente elaborado pelos autores. O professor deve, principalmente,
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orientar o aluno sobre onde buscar os conteudos e cobrar dele a sua aplicac~ao e uma
analise cr t ica. A UFRN possui, atraves da Secretaria de Ensino a Dist ância (SE-
DIS), uma expertise que devera ser aproveitada para elaborar um acervo de material
didatico complementar acess vel para os alunos do curso atraves de uma mediateca.
Mais do que tudo, o professor deve mot ivar o aluno sobre a import ância do con-
teudo a ser aprendido. Este n~ao e um trabalho facil, exigindo tempo e dedicac~ao do
professor.

O curso prop~oecomo componentescurricularesa realizac~ao deprojetosediversas
outrasat ividadesenvolvendo diferentesmetodosdeaprendizado, como, por exemplo:

1. Aulas com instrutor presencial;

2. Aulas em v deo e/ ou documentarios;

3. Grupos de estudo orientado pelo professor (leitura e discuss~ao em grupo);

4. Seminarios;

5. Trabalhos de iniciac~ao cient ca;

6. Trabalhos de iniciac~ao tecnologica;

7. Estudo orientado - pesquisa e monogra a sobre conteudos avancados;

8. Realizac~ao de estagios;

9. Part icipac~ao em empreendimentos;

10. Desenvolvimento de software em diversas areas: desktop, disponit ivos moveis,
televis~ao digital, web, disposit ivos embarcados, etc;

11. Aplicac~oes sociais e comunitarias (at ividades de extens~ao);

12. Projeto de formac~ao; e

13. Part icipac~ao em minicursos e/ ou tutoriais de congressos.

Como parte da metodologia do curso, pretende-se igualmente desenvolver a ori-
entac~ao acadêmica como uma at ividade conjunta da coordenac~ao do curso e dos
professores do Departamento de Informat ica e Matemat ica Aplicada (DIMAp), que
eo departamento mais diretamente ligado ao curso. A proposta e indicar professores
como orientadores de um conjunto de alunos ja desde o primeiro per odo let ivo. Tais
professores ir~ao ent~ao desempenhar o papel deorientar os seus respect ivos alunosate
o nal do curso. Devera haver rod zio no conjunto de professores a cada per odo, de
forma a evitar a sobrecarga de orientac~oes. Cada orientador acadêmico ira acompa-
nhar seusorientandosao longo do curso, apoiando o processo deescolha equant idade
de componentes curriculares a cada per odo, poss veis at ividades complementares a
serem realizadas (iniciac~ao cient ca, extens~ao, estagio, seminarios, eventos, etc.),
assim como auxilia-lo em eventuais di culdades ou desa os encontrados ao longo do
curso.

A tabela a seguir especi ca como estes procedimentos metodologicos se relacio-
nam com o desenvolvimento de habilidades espec cas.
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Procediment o met odologico H abil idade a ser desenvolv ida
Estudo orientado - pesquisa e monogra a Auto-aprendizagem, pesquisa, comunicac~ao
sobre conteudos avancados escrita, dom nio do inglês
Desenvolvimento Capacidade empreendedora, planejamento, t rabalho
de produtos em grupo, prat ica pro ssional, criat ividade
Apresentac~ao de seminarios Comunicac~ao oral, pesquisa
Realizac~ao de estagios Trabalho em grupo, prat ica pro ssional
Disciplinas exposit ivas presencial Concentrac~ao e atenc~ao
Aulas em v deo e/ ou documentarios Concentrac~ao e atenc~ao
Grupos de estudo - leitura Re ex~ao
discuss~ao em grupo avaliac~ao cr t ica
Part icipac~ao de congressos Socializac~ao, vivência pro ssional
Aplicac~ao social e comunitaria Trabalho em grupo, prat ica pro ssional,
at ividade de extens~ao socializac~ao, analise de problemas e soluc~oes
Projeto de Prat ica pro ssional, t rabalho em grupo,
formac~ao empreendedorismo, planejamento, criat ividade

9 A val iac~ao

O BCC possui um Nucleo Docente Estruturante (NDE) composto por professo-
res que atuam nas disciplinas do curso e s~ao responsaveis, entre outros, pela avali-
ac~ao e acompanhamento do PP do curso. Assim, o NDE do BCC sera o organismo
responsavel pela execuc~ao das seguintes ac~oes:

Coordenar reuni~oes semestrais entre professores que lecionar~ao componentes
curriculares da mesma sub-area, para que as metodologias, ferramentas e lin-
guagens de programac~ao ut ilizadas sejam consistentes entre si, alterando-as
quando necessario.

Reuni~oes, junto com o coordenador e o vice-coordenador, professores e repre-
sentantes dos alunos ao nal dos semestres para avaliar a e cacia do PP e
detectar poss veis ajustes que sejam necessarios.

Ut ilizac~ao dos resultados das avaliac~oes feitas pela UFRN para ident i car pro-
blemas e soluc~oes.

Em relac~ao a avaliac~ao da aprendizagem, o principal objet ivo e ident i car as
potencialidades dos discentes, bem como buscar novas estrategias para superar as
di culdades ident i cadas. Para acompanhar a aprendizagem no processo, o docente
pode lancar m~ao de at ividades e ac~oes que envolvam os discentes at ivamente, como
por exemplo, seminarios, relatosdeexperiência, entrevistas, coordenac~ao dedebates,
produc~ao detextos, prat icasdelaboratorio, elaborac~ao deprojetos, relatorios, dentre
outros. Estas formasdeavaliac~ao permitem ident i car seosdiscentesdesenvolveram
as habilidades previstas em complementac~ao as suas competências.

Para avaliar competências, o docente 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 elementos para que o docente elabore os argumentos consistentes do desem-
penho e da evoluc~ao dos discentes.

As propostas de avaliac~ao tem suporte legal do regulamento que normat iza os
cursos de graduac~ao na inst ituic~ao, no caso, a Resoluc~ao 227/ 2009 do CONSEPE.

17



Recorrer a resoluc~ao em seus aspectos tecnicos legais e confronta-las com re ex~oes
consistentes sobre o sent ido de avaliar considerando os objet ivos do curso norteara
o processo de avaliac~ao.

10 Supor t e para a execuc~ao do projet o

O projeto sera executado pela UFRN no âmbito do Centro de Ciências Exatas
e da Terra (CCET) e do Inst ituto Metropole Digital (IMD) e conta com os atuais
recursoshumanoseinfraestrutura f sica do CCET, do IMD elaboratoriosdo DIMAp.

O curso possui uma infraestrutura para dar suporte ao aprendizado teorico e
prat ico dasdiversasareasda computac~ao, alem da infraestrutura proporcionada pelo
DIMAp, que disponibilizam: salas de aula para 35 ou 55 alunos com retroprojetores
de transparências e projetores para uso com computadores; dois laboratorios com
20 computadores para as aulas prat icas; 40 computadores funcionando 24 horas por
dia para as at ividades extraclasse realizadas pelos alunos. Alem disso, todos os
computadores do Laboratorio de Ciência da Computac~ao (LCC) est~ao interligados
em uma rede local e a Internet atraves da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). Estes
computadores possuem diversos softwares instalados que possibilitam a prat ica da
programac~ao e de diversas outras at ividades. Os alunos que est~ao envolvidos em
pesquisa podem ut ilizar os varios laboratorios de pesquisa que disp~oem no total de
aproximadamente 40 computadores.

Entretanto, a atual infraestrutura f sica para a execuc~ao de forma plena do PP e
inadequada, pois o espaco f sico dispon vel atualmente n~ao permite que um numero
adequado de computadores seja disponibilizado para o corpo discente do curso, que
divide recursos dos laboratorios com os alunos do curso de engenharia de software.
Ha atualmentedois laboratoriosdeuso dosalunos, cada um com vintecomputadores.
Enquanto um e disponibilizado especi camente para aulas de laboratorio, o outro
e disponibilizado ao uso livre dos discentes a m de permit ir a infraestrutura para
desenvolver os trabalhos de suas disciplinas.

A ampliac~ao do DIMAp, aprovada no CT-INFRA de 2008 e, atualmente em
andamento, tem como principal objet ivo resolver o problema de laboratorios com
a criac~ao de novos laboratorios de ensino e estudos, salas de professores e salas de
reuni~oes.
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