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Ementa
Meios de armazenamento, dispositivos de acesso sequencial, dispositivos de acesso aleatório, registros, listas invertidas, hashing, sort, backup.
Métodos de ordenação e busca de dados. Noções sobre complexidade de algoritmos na avaliação de desempenho de programas.

1.

Objetivo geral
Possibilitar ao discente a habilidade de analisar problemas e desenvolver soluções
computacionais que envolvam estrutura de dados, ou propor ações de aprimoramento de algoritmos considerando a
complexidade dos mesmos.

1.

Objetivo específico
Apresentar conceitos de estruturas de dados.
- Permitir que os estudantes compreendam as formas de construir e manipular estruturas de dados.
- Implementar estruturas de dados para a resolução de problemas.
- Desenvolver a noção de complexidade de tempo e espaço no desenvolvimento de softwares

1.

Conteúdo programático
1. Introdução
1.1. Apresentação da disciplina.
1.2. Metodologia de ensino utilizada.
1.3. Avaliação.
1.4. Conceitos de estrutura de dados
2. Meios de armazenamento, dispositivos de acesso
sequencial, dispositivos de acesso aleatório e conceito
de registros.
2.1. Conceitos básicos e classificação dos meios de
armazenamento.
2.2. Estrutura dos discos, operações e tempos de acesso.
2.3. Características dos sistemas de arquivos, interface,
vantagens e desvantagens
2.4. Conceitos de registros, campos e chaves de acesso.
2.5. Manipulação de arquivos, registros de tamanho fixo e
registros de tamanho variável.
2.6. Tipos de fluxo de dados, acesso direto, acesso
sequencial, sequencial indexado e acesso aleatório.
Listas invertidas, hashing, sort e backup.
3.1. Composição, estrutura e endereçamento de listas
invertidas
3.2. Conceitos de hashing e tabelas de dispersão, função de
espalhamento, colisões, aplicação e limitações.
3.4. Utilização de coleções, algoritmos destrutivos,
operações de sort e backup
Métodos de Ordenação e busca de dados.
4.1. Conceitos de ordenação, tipos, vantagens e
desvantagens
4.2. Prática com métodos bubbleSort, insertSort, selectSort,
heapSort, mergeSort e quickSort.
4.2. Prática com métodos bubbleSort, insertSort, selectSort,
heapSort, mergeSort e quickSort.
4.3. Conceitos de busca de dados, tipos, vantagens e desvantagens

4.4. Prática com métodos de busca linear e busca binária.
Complexidade de algoritmos na avaliação de
desempenho de programas.
5.1. Conceitos de complexidade de algoritmos,
complexidade espacial e temporal, notações assintóticas
5.2. Desempenho, pior caso, melhor caso e caso médio.
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5.3. Algoritmos ótimo

Metodologia
Aula de forma presencial com uso de tecnologia.

A disciplina será ministrada por meio de aulas dialogadas, pesquisas, estudos de casos, leitura e
compreensão de artigos, implementação e análise de algoritmos, resolução de exercícios em laboratório e
fora do horário de aula. As aulas serão realizadas no horário normal de aula em link do google meet
disponibilizado no moodle. Basta acessar o moodle, escolher a disciplina e clicar em "ENTRAR NA SALA"
no topo da página.
Serão adicionados materiais adicionais (artigos, vídeos, ebooks, podcasts, hyperdocs, etc..) para apoio a
aprendizagem dos estudantes. Estes materiais não contabilizam nota ou frequência, mas auxiliam na
aprendizagem e são recomendados. Para esses casos os materiais serão indicados como opcionais. Os
demais materiais, são mandatórios para aprendizagem e serão utilizados no decorrer das aulas ou
indicados nas atividades.

1.

Sistema de avaliação
O desempenho dos discentes será avaliado com base nos resultados obtidos com o desenvolvimento das
seguintes atividades conforme pesos descritos.
- Avaliação Individual Prova 1 -> conteúdo 2 e 3 (AI1).
- Avaliação Individual Prova 2 -> conteúdo 4 e 5 (AI2).
- Atividades Extras individuais ou em grupo realizadas no decorrer do semestre (AE).
Média = ((AI1*0.35)+(AI2*0.35)+(AE*0.30))
As avaliações serão realizadas na Plataforma Moodle.

1.
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