
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 

      PROJETO INDIVIDUAL        X    PROJETO COLETIVO 

 
Área do projeto: ( X ) Informática      (   ) Indústria      (   ) Núcleo Comum 

Título do Projeto: 
Treinamento e produção de material didático para Maratona de 
Programação, Olimpíada Brasileira de Informática e Maratona 
InterIF do IFSP 

Professor (a) Responsável: Giovana Yuko Nakashima 

Professor (a)  
Colaborador (a): 

Ana Paula da Rosa 
Claudio Haruo Yamamoto 

Francisco Diego Garrido da Silva 
Luis Henrique Sacchi 

Paulo Sérgio Prampero 
Seila Vasti Faria de Paiva 

Coordenador do Curso: Luis Henrique Sacchi 

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

2 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 
 

Descrição da proposta: 

A Maratona de Programação é uma competição promovida desde 1996 pela Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC). Os competidores melhores classificados recebem o direito de 

participar das finais mundiais do concurso de programação promovido pela Association for 

Computing Machinery (ACM). A Maratona de Programação destina-se a alunos de graduação e 

início de pós-graduação na área de computação.  

A competição promove a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe e a busca por 

soluções de software eficientes. Com a notoriedade que o evento conquistou ao longo dos anos, 

os alunos que participam da maratona passaram a ser mais valorizados pelas empresas de 

tecnologia de informação.  

Bastante similar à Maratona SBC, a Maratona InterIF de Programação é uma competição 

realizada desde 2018, destinada a estudantes dos campus do IFSP. O InterIF ocorre em duas 

fases: na primeira, as submissões são efetuadas remotamente; a final é presencial. A plataforma 

de submissão, assim como pontuação e penalidades são as mesmas da SBC; o que a difere é a 

possibilidade de participação de estudantes de todos os níveis de ensino.  

A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) também ocorre pela iniciativa da SBC e é 

destinada a estudantes do ensino fundamental, médio e calouros de cursos de graduação. A OBI 

tem por objetivo despertar o interesse pela Computação, promover disciplinas de raciocínio 

computacional e difundir técnicas de programação.  



 
 
 
 
 

 

Este Projeto de Ensino busca aperfeiçoar as habilidades dos discentes em criar algoritmos; 

diminuir a evasão em cursos de informática ao trabalhar com algoritmos de forma lúdica e 

desafiadora; promover a participação de discentes em competições regionais e nas oficiais 

organizadas pela SBC e pelo IFSP; criar no campus ambientes computacionais que permitam 

realizar internamente competições nos moldes das maratonas e da OBI; resolver problemas de 

eventos passados; produzir material didático que elucide a solução de problemas intrincados e 

oferecer aulas à comunidade interna para apresentar a solução dos problemas mais complexos. 

 
 
Justificativa: 

A taxa de evasão em cursos de computação é notoriamente elevada. No período compreendido 

entre 2001 e 2005, a taxa de evasão nos cursos de Computação no Brasil foi uma das mais 

altas, com média de 32%, sabendo-se que a evasão nacional teve média de 22% no mesmo 

período. Em 2014, a taxa de evasão em cursos tecnológicos em instituições de ensino privadas 

chegou a 24,46% e nas públicas, 16,96% de acordo com os dados do INEP. O êxito em 

disciplinas relacionadas a algoritmos e que estão posicionadas no início do curso diminui a 

probabilidade de o aluno abandonar o curso. O problema é que essas são as disciplinas que 

mais causam dificuldade aos alunos e que apresentam maior índice de reprovação. 

Este projeto abarca uma série de ações com o intuito de amenizar as dificuldades inerentes às 

disciplinas de algoritmos, manter os discentes focados em projetar soluções engenhosas para 

problemas de programação, formar programadores melhor capacitados e disseminar o interesse 

pela computação. 

A proposta deste projeto está alinhada com as políticas do Instituto Federal que por meio do seu 

programa de projetos destinados às atividades de ensino, disciplinado pela Portaria N. 3243 de 

25 de novembro de 2011, estabelece nos incisos II e III do seu Art. 2o. a elaboração de material 

didático e ações de caráter contínuo cujo objetivo é a permanência dos estudantes no IFSP. 

O público alvo deste projeto são os alunos dos cursos de informática do ensino médio e superior 

do Câmpus-Salto. Espera-se que ocorra um diálogo entre os cursos, incentivando inclusive que 

os alunos do curso Técnico em Informática permaneçam no IFSP para cursar Bacharelado em 

Ciência da Computação após a conclusão do ensino médio. 

 
 
Objetivos: 



 
 
 
 
 

 

Objetivos Gerais 

• Complementar os projetos pedagógicos dos cursos de informática por meio de ações que 

estimulem o envolvimento dos discentes em ações que ocorrem paralelamente às 

disciplinas previstas nas grades curriculares.  

• Diminuir a evasão em cursos de informática ao trabalhar com algoritmos de forma lúdica e 

desafiadora.  

• Desenvolver nos discentes as habilidades necessárias para projetar algoritmos eficientes.  

• Produzir material didático que facilite o aprendizado de algoritmos. 

 

Objetivos Específicos 

• Aperfeiçoar as habilidades dos discentes em criar algoritmos pelo uso intenso de 

estruturas de dados sofisticadas. 

• Promover a participação dos discentes em competições regionais e oficiais organizadas 

pela SBC e pelo IFSP. 

• Criar no campus ambientes computacionais que permitam realizar internamente 

competições nos moldes da maratona e da OBI. 

• Produzir material didático que elucide a solução de problemas intrincados e divulgar esse 

material em site de Internet específico para esse propósito. 

• Oferecer aulas à comunidade interna para apresentar a solução dos problemas mais 

complexos. 

 
 
Metodologia e Avaliação: 

O treinamento será semanal e, por padrão, abordará a resolução de questões de competições 

anteriores. Sob demanda, ocorrerão atividades especiais (preferencialmente com professor 

especialista no assunto) acerca de tópicos específicos necessários para solução de 

determinados exercícios. Uma lista com questões de competições passadas será periodicamente 

atualizada com assuntos abordados, nível de dificuldade e se já foi solucionado pelo grupo de 

professores ou não.  

Devido à disponibilidade de acesso e questões, o site URI Online Judge será empregado para 

submissão e correção das respostas durante os treinamentos; eventualmente, o site The Huxley 

também poderá ser utilizado, assim como quaisquer outros “juízes online” que permitam o 

desenvolvimento de resoluções, assim como o ambiente de programação BOCA 

(https://www.ime.usp.br/~cassio/boca/), usado nas competições da Maratona de Programação 

SBC e InterIF. Sua disponibilidade permitirá aos alunos familiaridade com o ambiente de 

programação e submissão de programas a serem validados. 



 
 
 
 
 

 

A avaliação dos alunos envolvidos ocorre pela análise do próprio desempenho das equipes nas 

competições de Maratona de Programação da SBC, Olimpíada Brasileira de Informática, InterIF e 

outras similares. O aspecto de avaliar a eficácia em minimizar a evasão nos cursos de 

informática exigirá um ciclo de três anos em que esse projeto deverá ser renovado ano a ano. 

 
 
Acompanhamento do (a) bolsista: 

Encontros conjuntos semanais da professora responsável com os(as) bolsistas em que serão 

entregues e analisados relatórios diários com participantes dos treinamentos, questões 

abordadas e outras dúvidas pertinentes.  

 
Disciplina (s) relacionada (s): 

Disciplina Curso 

Algoritmos e Lógica de Programação I Bach. Ciência da Computação 

Laboratório de Programação de Computadores Bach. Ciência da Computação 

Algoritmos e Lógica de Programação II Bach. Ciência da Computação 

Estruturas de Dados Bach. Ciência da Computação 

Laboratório de Estruturas de Dados Bach. Ciência da Computação 

Teoria dos Grafos Bach. Ciência da Computação 

Complexidade de Algoritmos Bach. Ciência da Computação 

Algoritmo e Linguagem de Programação I Eng. Controle e Automação 

Algoritmo e Linguagem de Programação II Eng. Controle e Automação 

Princípios de Programação Téc. Automação Industrial 

Programação Téc. Automação Industrial 

Algoritmos e Programação Téc. Informática Integrado 
Ensino Médio 

 
 
Perfil básico do (a) bolsista: 

O(a) bolsista deve apresentar: 

• disciplina, assiduidade, responsabilidade, pontualidade, facilidade no relacionamento 

interpessoal e proatividade no desenvolvimento das atividades concernentes ao presente 

projeto; 

• conhecimento básico de lógica de programação de computadores. 

 
 



 
 
 
 
 

 

Conteúdo do projeto: 

Semana Descrição 

1 (08/04 a 10/04) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

2 (13/04 a 17/04) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

3 (22/04 a 24/04) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

4 (27/04 a 30/04) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 2º. encontro semanal. 

5 (04/05 a 08/05) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF).  

6 (11/05 a 15/05) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

(16/05) InterIF - Primeira Fase. 

7 (18/05 a 22/05) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

8 (25/05 a 29/05) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 3º. encontro semanal. 

9 (01/06 a 05/06) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF).  

10 (08/06 a 10/06) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

11 (15/06 a 19/06) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

12 (22/06 a 26/06) Treinamento (Maratona, OBI, InterIF). 

Entrega dos relatórios finais e do material didático elaborado. 

 
 
 

 
Salto, 13 de março de 2020. 

 
 
 

___________________________ 
        Giovana Yuko Nakashima 
        Professor (a) Responsável 
 
 
 
 
 
Parecer do coordenador do curso: 
(     ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
          Luís Henrique Sacchi         
         Coordenador do Curso 

 

Justificativa do coordenador do curso (no caso de 

parecer desfavorável): 
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