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Quarta e Sexta, 16h-18h e Segunda, 14h-16h

     As turmas das disciplinas de Estruturas de Dados e Laboratório de Programação II  têm  
por  objetivo  estudar  as  estruturas  de  dados  básicas  e  seus  algoritmos,  utilizando  
tipos  abstratos  de  dados,  de  forma  que  os  alunos  se  tornem  capazes  de  
desenvolver  programas  computacionais  com  maior  complexidade  e  e�ciência. 
     Nestas disciplinas desenvolvem-se,  na  prática,  tipos  abstratos  de  dados  (TAD’s)  
relativos  às  estruturas  de  dados  básicas,  implementam-se  as  operações  desses  
TAD’s  e  criam-se  programas  que  utilizam  esses  TAD’s  na  solução  de  problemas  
especí�cos.  O  método  de  programação  com  TAD’s  está  sendo  desenvolvido  por meio 
dos recursos  da  linguagem  C++.  
     No semestre 2018.3 há por volta de 105 alunos matriculados nas 2 turmas de Estrutura 
de Dados e 3 turmas de Laboratório de Programação II.

- Aulas de revisão na semana anterior às avaliações; 
- Auxílio na aplicação de avaliações parciais. Já que tais avaliações são realizadas 
diretamente no computador no Laboratório, é necessário auxílio dos tutores e monitores na 
aplicação das mesmas;

- Desenvolvimento  de  projetos  de  TAD’s  em  C++,  para  que  os  alunos  possam  utilizá-
los  nas  aulas  de  Laboratório  de  Programação  II;   
- Dar  assistência  ao  professor  nas  aulas  práticas  da  disciplina  de  Laboratório  de  
Programação  II; 
- Elaboração de lista de exercícios e correção das mesmas.

Horário de aula da disciplina (ex: seg 08h-10h) *

Resumo do projeto *
(Informações sobre a disciplina, quantos alunos em média cursam, outras informações)

Resumo das atividades em sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)

Resumo das atividades fora de sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)
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