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Objetivos

� O objetivo da disciplina é apresentar os algoritmos e
as estruturas de dados básicas para o
desenvolvimento de programas de computador.

� Concluindo o curso, os alunos deverão ser capazes� Concluindo o curso, os alunos deverão ser capazes
de utilizar a programação modular, dominando as
principais técnicas utilizadas na implementação de
estruturas de dados básicas, de algoritmos de
pesquisa e de algoritmos de ordenação em memória
principal. Eles ainda deverão ser capazes de efetuar
análises simples da complexidade de algoritmos.



Ementa

� UNIDADE I
� Alocação Dinâmica
� Pilhas
� Filas

� UNIDADE II� UNIDADE II
� Árvores
� Árvores balanceadas

� UNIDADE III
� Tabelas de dispersão
� Busca
� Complexidade



Metodologia

� Aulas
� Teóricas-Práticas:

� Em todas as aulas haverão uma discussão inicial, 
onde serão expostos conceitos assim como onde serão expostos conceitos assim como 
atividades práticas que servirão como parâmetro  
para avaliação.

� Avaliação:

� A avaliação será feita de forma continua. E Baseada 
em três provas escritas. Assim como trabalhos em 
sala aula.
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Motivação

� Programas manipulam dados;

� Eficiência na sua manipulação;

� Dependente da forma como os dados são 
organizados dentro do espaço de memória;organizados dentro do espaço de memória;

� Escolha dos algoritmos e estrutura dos dados



Exercício de Nivelamento 

1. Dados dois vetores com n componentes cada
um, calcular e imprimir a soma deles.

2. Leia um conjunto com n números e informe se 
existe algum elemento repetido no conjunto.

3. Calcular a soma dos elementos de uma matriz 3. Calcular a soma dos elementos de uma matriz 
numérica quadrada qualquer dada, que estão 
acima da diagonal principal.

4. Leia n números quaisquer e imprima-os sem 
repetições.

Ex: Entrada: 1,1,3,4,3,5,-8  Saída:1,3,4,5,-8


