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Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Curitiba  

 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO  Curso Técnico de Nível Médio Integrado – Eletrônica MATRIZ 538 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL   

 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (horas) 

Linguagem de Programação EL07C 7 
Total 

48 
 

PRÉ-REQUISITO  

EQUIVALÊNCIA não haveria, mas verificar com a coordenação. 

 

OBJETIVO 

Desenvolver rotinas de programação em linguagem estruturada de programação moderna 
 

EMENTA 

Algoritmos e fluxograma; linguagem de programação; variáveis e tipos de dados; vetores; entrada e saída; operadores; 
controle de fluxo. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Algoritmos e fluxograma 

      Descrição de um problema 

fluxogramas 
pseudo-código 
linguagens de programação 
resolução de problemas 

2 Linguagem de programação 

Linguagem C padrão ansi-c 
compilação 
ambiente de programação 
terminal texto / prompt de comando 
gerenciamento básico de arquivos em ambiente DOS 
editores de texto 
compiladores 
regras de estilo para programação 
endentação 

3 
Variáveis e tipos de dados;  

 

Tipos de dados básicos 
Regras sintática de nomes de identificadores 
vetores 
ponteiros 
estruturas 
Uso de constantes  
tabela ASCII 
números binários 
complemento de dois 
padrão IEEE754 
conversão de tipos em C 

4 
Operadores; 

 

operadores; aritméticos, lógicos, relacionais, de atribuição, 
manipulação de bits, incremento, decremento 
tabela de precedência 
expressões 

5 
Controle de fluxo. 

 

Comandos 
blocos 
declaração de variáveis 
sequencia de comandos 
repetição 
while 
for 
do – while() 
decisão 
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if 
else 
else if 
switch case 
goto – labels 
importância do uso das estruturas de controle 

6 
Entrada e saída; 

 

printf   
scanf 
putchar 
getchar 
fgets 
por que não usar gets! 
puts 
stream de entrada/saída 
entrada e saidas padrões 
stdin teclado 
stdout monitor  
argumento na linha de comando 
abertura e fechamento de arquivos 

7 Vetores; 

declaração de vetores 
índice 
operações com vetores 
tabelas 
ordenação 
ponteiros 
declaração de ponteiros 
alocação de memória 
tamanho de variáveis 
uso de sizeof 
aritmética de ponteiros 
ponteiros e vetores 
ponteiros e funções 

 

PROFESSOR TURMA 

Valfredo Pilla Jr T11 
 

ANO/SEMESTRE CARGA HORÁRIA (aulas) 

2015/01 
AT AP APS AD APCC Total 

30 27 7   64 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância, APCC: 
Atividades Práticas como Componente Curricular. 
 

DIAS DAS AULAS PRESENCIAIS 

Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Número de aulas no 
semestre (ou ano)  

 45     

 

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 

Dia/Mês ou Semana 
ou Período 

Conteúdo das Aulas 
Número 
de Aulas 

18/03/2015 
Introdução à disciplina. As etapas e atores do desenvolvimento de software. Lógica 
de Programação, algoritmos e fluxogramas 

3 

25/03/2015 
Lógica de programação. Tipos. Variáveis e Constantes. Declarações. Entrada e 
saída. Fluxo sequencial de execução. Estruturas de decisão. 

3 

01/04/2015 

Lógica de programação, estruturas de decisão e de repetição. Introdução à 
linguagem C. Ambiente CodeBlocks. Função main. Função printf. Compilação e 
execução. Primeiros programas. 

3 

08/04/2015 

Tipos de dados em C, char, int, float e double. Declaração de variáveis e regras. 
Atribuição. Operadores numéricos. Leitura e escrita de variáveis e expressões 
funções printf, scanf e getchar. Formatos de leitura 
/ escrita. Casting. 

3 

15/04/2015 

Como se representam em C os valores lógicos VERDADE e FALSO. Condições 
lógicas. Operadores relacionais ==, >, <, >=, <=, !=. Operadores lógicos &&, ||, !. If-
else, switch, break 
Instruções if-else encadeadas. Operador condicional - ?. Precedência dos 
operadores. Blocos de contruções Identação 

3 

22/04/2015 
Laços while, for e do...while. Instruções break e continue. Laços encadeados. Laços 
infinitos. Operadores ++ e --. Atribuições compostas +=, -=, /=, %= 

3 

29/04/2015 Funções e procedimentos. Exemplos e exercícios. 3 

06/05/2015 Primeira avaliação. 3 

13/05/2015 Testes do projeto do 1.o bimestre. 3 

20/05/2015 Avaliação dos projetos do 1.o bimestre. 3 
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PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 

Dia/Mês ou Semana 
ou Período 

Conteúdo das Aulas 
Número 
de Aulas 

27/05/2015 Strings. Exemplos e exercícios. 3 

03/06/2015 Ponteiros. Exercícios. 3 

10/06/2015 Arquivos. Exercícios. 3 

17/06/2015 Estruturas. Exercícios. 3 

24/06/2015 Passagem de parâmetros. Exercícios. 3 

01/07/2015 Desenvolvimento do projeto final. 3 

08/07/2015 Segunda avaliação. 3 

15/07/2015 Avaliação do projeto do segundo bimestre. 3 

22/07/2015 Recuperação. 3 
 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

AULAS TEÓRICAS 

O Professor efetivará a aprendizagem ministrando as aulas e os conteúdos corretamente. 

O Professor efetivará a aprendizagem ministrando as aulas e os conteúdos o que inclui o estímulo a 
atenção, a relação com a aplicação prática, a abertura a questionamentos e questionamentos para 
turma. Enfim, utilizar-se-ão os bons princípios relativos ao ensino. 

AULAS PRÁTICAS 

O Professor efetivará a aprendizagem com atividades práticas. 

O Professor efetivará a aprendizagem com atividades práticas com a demanda e correção de exercícios 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

O Professor efetivará a aprendizagem com Atividades Práticas Supervisionadas (APS) definindo duas 
APSs. Cada APS terá como intuído iniciar um conjunto de esforços relativos a realização de exercícios 
práticos (projetos). As APS serão corrigidas pelo Professor conjuntamente com os alunos. 

ATIVIDADES A DISTÂNCIA 

Não se aplica! 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Descrição resumida das formas de avaliação da disciplina/unidade curricular. 

- Duas avaliações escritas que correspondem a 70% da nota + duas APS que correspondem a 30% da nota 
 
 

REFERÊNCIAS 

KERNIGHAM, B. W.; RITCHIE, D. M, C. Linguagem de Programação Padrão ANSI Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 1989 
SCHILDT, H, C, Completo e Total. São Paulo: Makron Books, 1997 

Referências Complementares: 

C library em http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ 

Página da disciplina EL07C no MOODLE / AVEA da UTFPR (mantida pelo Prof. Valfredo Pilla Jr) 
 

Sistema de Avaliação: Conforme previsto no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Integrado – da UTFPR -PR, capítulo VI, artigo 34 - Considerar-se-á 
aprovado em uma unidade curricular o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 
número de aulas estabelecido no período letivo e alcançar nota final, igual ou superior a 6,0 (seis).  

 

http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/

