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Pensando
Algoritmos
de forma 
abstrata

Então você quer ser um 
Cientista da Computação ?
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DCs: Cursos de Computação e 

Informática

Bacharelado em Ciência da 

Computação

Engenharia da Computação

Bacharelado em Sistemas de 
Informação

 Licenciatura em Computação

Seu objetivo é ser um 
programador ? 
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Ou um grande Líder
ou Pensador ?

Capacidade de encontrar
soluções criativas para os

problemas

Pensamento original
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Você tem uma raposa e duas galinhas e precisa

atravessar o rio. Você só pode atravessar um 

animal em cada travessia. 

A raposa vai comer as galinhas se ficar sozinha

Originalidade:

O Chefe determina uma
tarefa:

� Dado os preços do porco, do grão e da serragem.. 
� As restrições do que se constitui um cachorro-quente.
� Faça o cachorro-quente mais barato.

Todo dia as Indústrias fazem estas perguntas.
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 Hum? Diga-me o que codificar.

Com Engenheiros de Software mais sofisticados a
procura por simples programadores vai diminuir. 

Sua resposta:

 Eu aprendi este grande algoritmo que
vai funcionar. 

Muito em breve todos os
algoritmos conhecidos
vão estar disponíveis em
bibliotecas. 

Sua resposta:
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 Eu posso desenvolver um novo 
algoritmo para você. 

Grandes pensadores sempre
serão necessários.

Sua resposta:

Conteúdo do curso

 Uma lista de algoritmos. 
� Aprender o seu código.
� Investigá-los até você

estar convencido que
eles funcionam. 

� Implementá-los.
� Preocupar-se com os detalhes.

class InsertionSortAlgorithm extends 
SortAlgorithm {

void sort(int a[]) throws Exception {

for (int i = 1; i < a.length; i++) {

int j = i;

int B = a[i];

while ((j > 0) && (a[j-1] > B)) {

a[j] = a[j-1];

j--; }

a[j] = B;

}}
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 Um exame das técnicas de construção de 
algoritmos.

 Pensamento abstrato.
 Como desenvolver novos algoritmos para

qualquer problema que aparecer. 

Conteúdo do curso

Estudo:

 Alguns programadores
experientes podem
peguntar como
codificar a pesquisa
binária?
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80% vai entender errado

Estudo:

Do que eles sentem falta ?
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 Métodos formais de prova de 
algoritmos?

Do que eles sentem falta ?

Sim, provavelente

A Indústria está
começando a entender
que os métodos fomais
são importantes. Mas

mesmo sem os métodos
formais�.?

 Entendimento fundamental das
Técnicas de Elaboração de Algoritmos. 

 Pensamento Abstrato.

Do que eles sentem falta ?
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Notações, analogias, e abstrações

para desenvovlvimento, 

pensamento sobre, 
e descrição de algoritmos, 

de forma que a correção/exatidão é

transparente

Conteúdo do curso

 Conhecer os aspectos básicos de 
Algoritmos e os fundamentos da lógica
para a programação de computadores, 
capacitando-o a interpretar e construir
algoritmos estruturados;

 Dominar o processo de descrição e 
solução de problemas através do 
desenvolvimento de programas de 
computador utilizando pseudocódigo

Objetivos
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Um exame das idéias
fundamentais e das

técnicas de 
elaboração de 

algoritmos. 
Por exemplo . . .

Um pouco de Math

Relações Recorrentes
T(n) = a T(n/b) + f(n)

Input Size

T
im

e

Funções
f(i) = n(n)Quantificadores Lógicos

g b Ama (b,g)
b g Ama (b,g)

Logs and Exps

2a × 2b = 2a+b

2log n = n
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Algoritmos Iterativos
Laços Constantes

i-1 i

ii

0
T+1

<preCond>          
codeA  
loop  

<loop-invariant>
exit when <exit Cond>
codeB

codeC
<postCond>

9 km 

5 km 

Código Corrida de 
mensageiros

Um 
passo

por vez

Algoritmo Recursivo

?

?



13

Técnicas de aprendizagem

Seja criativo

 Faça perguntas. 
 Por que é feito deste jeito e não daquele ?
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Suposições e Contra 
exemplos

 Suposições de algoritmos em potencial
para solução de problemas.

 Olhe para ocorrências de entrada em
que o seu algoritmo não funciona.

 Trate-o como um jogo entre dois
jogadores.

A melhor solução vem de um 
processo contínuo de refinamento
e criação de soluções alternativas

 Rudich www.discretemath.com

Refinamento:
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Avaliação:

Prova de avaliação de 

conhecimentos

Habilidades de comunicação e 

Apresentação pessoal

De TI ligadas à disciplina

Artigos e Trabalhos individuais e de 
equipe

Freqüência e pontualidade

Cumprimento das obrigações

Disciplina, responsabilidade, 
colaboração, iniciativa

Observação

Qt

Ql

Ql

Ql

Ql

Ql

Tipo

0-5Prova Escrita

Apresentações 

em sala

Atividades 
extra-classe

Produção 

Escrita

Assiduidade

0,2 Muito 
Fraco
0,4 Fraco
0,6 Regular

0,8 Bom
1,0 Muito 
Bom

Participação

PontuaçãoDimensão


