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Professor

● Daniel Ratton Figueiredo
http://www.cos.ufrj.br/~daniel
daniel@cos.ufrj.br
Sala H-304 (COPPE/PESC)

“Better to see the face than to hear the name”
Zen saying
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 Monitor

● Matheus Lemos dos Reis (aluno da ECI)

● Dúvidas via fórum do Moodle ou grupo no telegram

Utilizem o Matheus!
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Informações
● Website: http://www.cos.ufrj.br/~daniel/iECI

● programação das aula 
● notas de aulas e palestras (slides)
● datas de trabalhos, leituras, etc

● Moodle da disciplina (ver website)
● entrega de trabalhos, anúncios gerais, etc
● se inscrever o quanto antes

Visitem o website da disciplina!
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Presença
● UFRJ exige presença mínima 
de 75% para aprovação

● Reprovado por falta, caso contrário
● independentemente da nota

● No modo remoto, presença mínima não será 
exigida

● Presença nas aulas síncronas é fortemente 
recomendada

Aula é o fórum para 
motivação e discussão de ideias
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Horário
● Aulas terão início às 13h

● pontualmente, segundo o relógio!

● Se você vive atrasado
● aula começa às 12:50h

Uma das vantagens do modo remoto 
de ensino e trabalho
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Formato e Resumos
● Aulas síncronas às 13h 

● gravadas e disponibilizadas no website
● Videoaulas pré-gravadas para alguns encontros

● material para fomentar discussão 
● Aluno deve preparar um resumo (1 pág.) de cada 
encontro

● refletir o conteúdo exposto e ter reflexões do aluno
● submeter no Moodle até o dia da próxima aula
● se perder aula síncrona, assistir a gravação
● dica: preparar resumo no mesmo dia da aula
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Programação

● Cada aula terá um ou dois temas
● aula preparada por mim
● palestra de algum convidado

● Palestrantes convidados são professores da UFRJ, 
ex-alunos da ECI, membros de organizações, etc

● panorama geral sobre a Computação
● Programação das aulas construída ao longo do 
semestre

● acompanhar no website
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Avaliação
● Trabalho da disciplina (60%)

● relatório e apresentação (vídeo) no final
● realizado em dupla, em tema a ser definido

● Resumos das palestras (40%)
● resumos atrasados são penalizados em 10% ao dia

● Média maior que 7,0 (aprovado direto)
● Média menor que 3,0 (reprovado direto)
● Caso contrário, Prova Final

● média 5,0 após a Prova Final
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Recomendação para Sucesso
● Vir às aulas

● participar das discussões
● Fazer os resumos

● reforçar os conceitos
● Dedicação ao trabalho

● começar cedo
● Se divertir com a disciplina

● fazer as coisas com vontade
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Dúvidas e Comentários

● Perguntas ou comentários?

● Website: 
http://www.cos.ufrj.br/~daniel/iECI
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