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PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, LÓGICAL,
LINGUAGEM E APLICAÇÕES/EAD
M_I - Introdução ao Pensamento Computacional e Conceitos BMN & MB);
M_II - Ambientes de Ensino: Linguagem Python (Lista de
Exercício/MB);
M_III - Tomadas de decisões (Lista de
Exercício/MB);
M_IV - Lógica da Programação (Lista de
Exercício/BMN);
M_V - Estruturas: laços, listas e fila (Lista de Exercícios/MB);
M_VI - Algoritmos Estruturados
(Listas de
Exercícios/BMN)
M_VII - Strings: dados textuais e matrizes (Lista de
Exercícios/MB);
M_VIII - Funções e Bibliotecas (Lista de
Exercícios/BMN);
M_IX - Armazenamento de Dados e Arquivos (MB & BMN)
M_X. Aplicações e Artefatos (BMN & MB)
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COLLABORATIVE Learning -1/8
"When referring to the educational model that has
guided this study, the terms cooperative learning and
collaborative learning have to be borne in mind.
However, in the literature there is no clear
consensus on the specific use of cooperative
or collaborative terminology in certain
contexts. “

COLLABORATIVE Learning -2/8
“Although some authors (Crook, 1998; Dalsgoard & Paulsen, 2009;
Guitert & Perez-Mateo, 2013; Holliman & Scanlon, 2006; Kreijins,
Kirschner, & Jochems, 2003) establish clear differences between both,
the reality is that in most of the works are used interchangeably.
Accordingly, the definitions of both share a
common core although there are different shades: “

 Collaborative learning and mobile devices: An educational

experience in Primary Education: Ana Iglesias Rodríguez a, *, Blanca
García Riaza a, María Cruz Sanchez Gomez b

COLLABORATIVE Learning -3/8
Positive interdependence: Members in the teams have
to rely on one another to achieve the final objective.
Relevant interaction: Members help and encourage each other to learn by
explaining what they understand and benefitting from shared knowledge.
Personal responsibility: All students in a group are responsible for the
success of their share of the work and for mastery of all of the materials
used.
Social skills: Students are encouraged and helped to develop and
practice trust-building, leadership, decision-making, communication, and
conflict management skills.
Group self-evaluating: Team members set group objectives and assess
what they are doing well-what needs improvement or would change for the
collaborative work to be carried out in a smoother way.

COLLABORATIVE Learning – 4/8
“The essential difference between

these two learning processes is that the [collaborative]
first students are the ones who design their structure
interactions and maintain control over the various
decisions that affect their learning, while in the second
[cooperative], is the teacher who almost completely
designs and maintains control over the structure of
interactions and the results to be obtained. "
(Paniz, 1997; quoted in Scagnoli, 2005, p. 7, p. 7)

COLLABORATIVE Learning – 5/8

COLLABORATIVE Learning 6/8
Therefore, CL represents a significant shift away from the typical
teacher centered approach in school classrooms. In collaborative
classrooms, the lecturing/listening/note-taking process may not
disappear entirely, but it lives alongside other processes that are
based on students' discussion and active work with the course
material.

COLLABORATIVE Learning 7/8
Teachers who use collaborative learning approaches tend to think of
themselves less as expert transmitters of knowledge to students, and
more as expert designers of intellectual experiences for students.
To learn new information or acquire new skills, students in a CL
environment have to work actively in a purposeful way.
They need to integrate the new material with
previous knowledge, or use it to reorganize
what they thought they knew.

COLLABORATIVE Learning – 8/8
"In collaborative learning situations, our students are not simply
taking in new information or ideas, but creating something new
with that information and ideas. Rather than beginning with
theoretical ideas and then moving to practical examples and
applications, collaborative learning tasks frequently begin with
problems. Instead of being passive spectators of problems and
solutions, students become immediate doers.
Rich contexts challenge students to practice
and develop higher order reasoning and
problem solving skills.”
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SCRUM – MEYODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO AGIL
.

DESENVOLVIMENTO ÁGIL – 3/8
No Scrum, os projetos são dividos em ciclos
(tipicamente mensais) chamados de Sprints.
O Sprint representa um Time Box dentro do qual um
conjunto de atividades deve ser
executado. Metodologias ágeis de desenvolvimento de
software são iterativas, ou seja, o trabalho é dividido em
iterações, que são chamadas de
Sprints no caso do Scrum.

DESENVOLVIMENTO ÁGIL – 4/8

DESENVOLVIMENTO ÁGIL – 5/8
As funcionalidades a serem implementadas
em um projeto são mantidas em uma lista que é
conhecida como Product Backlog. No início de cada
Sprint, faz-se um Sprint Planning Meeting, ou seja, uma
reunião de planejamento na qual o Product
Owner prioriza os itens do Product Backlog e a equipe
seleciona as atividades que ela será capaz de
implementar durante o Sprint que se inicia. As tarefas
alocadas em um Sprint são transferidas do Product
Backlog para o Sprint Backlog.

DESENVOLVIMENTO ÁGIL – 3/8

DESENVOLVIMENTO ÁGIL – 7/8
 Ao final de um Sprint, a equipe apresenta as

funcionalidades implementadas em uma Sprint
Review Meeting. Finalmente, faz-se uma Sprint
Retrospective e a equipe parte para o planejamento
do próximo Sprint. Assim reinicia-se o ciclo. Veja a
ilustração abaixo:

 http://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/

DESENVOLVIMENTO ÁGIL – 8/8
A cada dia de uma Sprint, a equipe faz uma breve
reunião (normalmente de manhã), chamada Daily
Scrum.
O objetivo é disseminar conhecimento sobre o que foi
feito no dia anterior, identificar impedimentos e
priorizar o trabalho do dia que se inicia.
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APRESENTAÇÃO FINAL DO ARTEFATO
1) ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXPERIMENTAL
(ARTEFATO) EM COMUNICAÇÃO MONOGRAFIA FAC/UnB
2) FCAd.org (BMN)
3) Design Science Research – DRS
4) Outros

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXPERIMENTAL
(ARTEFATO) EM COMUNICAÇÃO MONOGRAFIA - 1/3
1. Capa: Universidade, Faculdade, Departamento, título do projeto, aluno,
orientador, local e data (semestre e ano).
2. Sumário.
3. Resumo: resumo do tema e do objeto do projeto em, no máximo, 10 linhas.
4. Palavras-Chave: acompanhando o resumo, o aluno deve incluir até 6 palavraschave.
5. Introdução: dá uma visão abrangente do tema.
–
Formulação do problema ou apresentação do tema.
–
Importância do problema ou justificativa para a escolha do
tema da pesquisa. Objetivos do trabalho.
–

.

Apresentação da estrutura da monografia desenvolvida.

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXPERIMENTAL
(ARTEFATO) EM COMUNICAÇÃO MONOGRAFIA - 2/3
6. Referencial Teórico-Metodológico: a contextualização do problema. O conjunto
de teorias e os principais autores que discutiram o tema. As vertentes teóricas nas
quais o projeto se enquadra.
–
Definição operacional de termos ou conceitos a serem usados no estudo.
–
Delimitação e relação do tema proposto com estudos similares.
–
Métodos e técnicas de pesquisa empregados.
7. Desenvolvimento: é o momento de descrever como foi realizada
a pesquisa, em todas as suas fases. É a parte mais extensa do trabalho,
pois deve conter os resultados do que foi realizado. Não possui padrão e sua
divisão em itens depende do objeto de estudo, do encadeamento dado ao tema e
do estilo do autor.

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXPERIMENTAL
(ARTEFATO) EM COMUNICAÇÃO MONOGRAFIA -3/3
8. Conclusão: é o momento em que o formando posiciona-se com base no
trabalho desenvolvido. Apresentação de deduções lógicas e finais. Está
intrinsecamente relacionada aos objetivos iniciais propostos. A conclusão deve ser
curta, enxuta, sem ilustrações, sem discussões, sem citações bibliográficas e sem
suposições. Todas as afirmações conclusivas devem estar
respaldadas nos dados obtidos durante a investigação.
Pessoal!
Este é o Roteiro da FAC que a Profa. Márcia passou para vocês. Evidentemente,
que ele deve ser adaptado para o nosso caso, não trata-se de uma monografia,
mas no entanto, vale lembra-los de incluir o algoritmo nos formatos Fluxograma
ou Portugal. Importante destacar as Entradas e as Saídas, ou outro conteúdos que
julgarem relevante. Entre os anexos devemos ter: a) Programa fonte em Python;
b) Cópia dos teste do programa; c) Apresentação; etc. Prof. Medeiros

PASSOS PARA A REVISÃO DA LITERATURA
1 - SIGUIR O ROTEIRO: MÉTODOS DE PESQUISA DO FCAd.org:
http://www.filosofiacienciaarte.org/index.php/orientacao-de-projetosdissertacoes-e-tese/554-metodos-de-pesquisa-revisao-da-literatura-2
2 – Descreve o tópico escolhido em poucas palavras.
3 – Elaborar o Título Funcional.
4 – Levantamento Bibliográfico (Livros e Artigos).
5 – Palavras-chaves (de 3 até 6).
6 – Localização de fontes (Bibliotecário).
7 - Usar o Google para aumentar o conhecimento crítico.
7 – Elaborar um pequena texto (uma página) que contenha:
a) Nome Funcional; b) Tópico; c) Descrição Geral;
d) Palavras-chaves; e) Participante (s).
8 – Colocar no Slack até o dia 12 de Junho. Canal geral.
9 – Defender a sua proposta no dia 14 de Junho.
10- Bom Trabalho!



MÓDULO
X

Aplicações

Artefatos

P
R
P
O
S
T
A
S

PRIORIDADES TEMAS DE TRABALHO
FINAL p/ 2 2018
=>i) MULTIMÍDIA/MULSEMEDIA (REALIDADES VIRTUAIS E AUMENTADAS

Þ ii) GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LEAD
Þ iii) PROGRAMA E GAMES NO MARKETING DIGITAL
Þ iv) LAB COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL (smtplib)
Þ V) LAB PUBLICIDADE (Gestão de Produtos na Web)
Þ Vi) Ciclo Inovação do Jornalismo (UFMA)
Þ Vii) FERRAMENTAS PARA JORNALISMO GUIADO POR DADOS
Þ viii) RASPAGEM DE DADOS (Biblioteca/urllib) DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FAC /TAG - ENTREVISTA PLANILHAS/DADOS NA WEB
Þ Ix) Sistema CEDOC

POSSIBILIDADES DE TRABALHO FINAL p/2 2017 (*)
*1 – RASPAGEM DE DADOS (Biblioteca/urllib)
DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FAC - /TAG
*2- ENTREVISTA PLANILHAS/DADOS NA WEB
*3 – MÚSICA COM PYTHON (2 2017)
4 – CMS/SITE DO CAMPUS ONLINE
*5 – MINERAÇÃO NO TWITTER (#hashtag; palavra chave)
6 – GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEXTOS (AI)
*7 – CATCH E-MAILS (2 2017) : APLICAÇÃO DE FUNÇÕES (strings/e-LIVRO)
8 – APLICAÇÃO DE BIBLIOTECA NA COMUNICAÇÃO
9 – AGENDA DE FONTES (USO DE BANCO DE DADOS - SQL)
*10 – AGÊNCIA VIRTUAL DE PUBLICIDADE (SUITE)

POSSIBILIDADES DE TRABALHO FINAL p/2 2017
*11- CURSO PYTHON BLEND (PRESENTIAL &WEB
12 – APLICAÇÃO DE JORNALISMO GUIADO POR DADOS
*13 -- GESTÃO DA MEMÓRIA DO CEDOC/FAC (2 2017)
14 – ANÁLISE DE REDES SOCIAIS
15 – INTERFACES GRÁFICA USANDO PYTHON
16 -- LAB PUBLICIDADE (Gestão de Produtos Web)
*17-- LAB COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL (smtplib)
18-- CMS PARA O CAMPUS MULTI
* 19 -- CLASSE DE OBJETOS (Cadastro de Clientes)

POSSIBILIDADES DE TRABALHO FINAL p/2 2017
21 - PROGRAMA – GAMES /BATALHA NAVAL
22 – DESENHANDO COM PYTHON
23 – GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LEAD
* 24 – DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA PROGRAMAÇÃO
DO PONTO DE VISTAS DE ESTUDANTES DE COMUNICAÇÃO (ARTIGO, 2 2017)
25 – MULTIMÍDIA/MULSEMEDIA (REALIDADES VIRTUAIS E
AUMENTADAS)
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EXEMPLO DE UM TRABALHO FINAL (1/2017)
DA DA DISCIPLINA/CURSO - ARTEFATO
Veja os anexos do Módulo X - EXEMPLO 1: UMA SIMPLES AGENDA
a) Exemplo de Apresentação (20% )
b) Exemplo de Programa Fonte Principal
.
c) Exemplo de Programa Secundário
d) Exemplo Texto Final (30%)
.

PLANO DE ENSINO 2 2018
.

EXEMPLO DE UM TRABALHO FINAL (1/2017)
DA DA DISCIPLINA/CURSO - ARTEFATO
Veja os anexos do Módulo X - EXEMPLO 2: GRANDES MANCHETES DO JORNALISMO
a) NÃO FOI MOSTRADO: Exemplo de Apresentação (20% )
b) Exemplo de Programa Fonte Principal
.
c) ATENÇÃO: Está faltando o Algoritmo/Fluxograma
d) Exemplo Texto Final (30%)
.

TEORIA, EXEMPLOS & EXERCÍCIOS
DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO Algo
a) FARRER, H; et al. Algoritmos Estruturados. Rio de Janeiro: Guanabara
Dois, 1985.
b)GUIMARÃS/LAJE. Algoritmos e Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: LTC,
1985.
c) Paulo Barry & Davis Griffiths. Use a Cabeça! Programação. Rio de janeiro:
Atlas Books, 2010.
d) John Paul Mueller. Começando a Programar Python – para Leigos. Rio de
Janeiro: ALTA BOOKS, 2016. LIVRO TEXTO.
e) MENEZES, N. N. C. Introdução à Programação com PYTHON – Algoritmos
e Lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novotec, 2014.

