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Contexto

Programação de Computadores:

 Conteúdo complexo

 Importante na formação em Ciência da Computação

 Ensinado e usado em várias disciplinas

Alunos têm dificuldades

 Muitas desistências ao longo das disciplinas de 

programação

 Alto índice de reprovação
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Contexto

Como motivar os alunos para o aprendizado de 

Programação de Computadores?

E2PC/DECOMP/UNICENTRO 2015© 3



E2PC/DECOMP/UNICENTRO 2015© 4

Contexto

 2011: projeto de extensão E2PC

 Ensino Extracurricular de Programação de Computadores

 Oportunidades extracurriculares para treinamento em programação

 Preparação e seleção de times para a Maratona de Programação

 Metodologia das maratonas

 Arcabouço conceitual

 Ferramentas e exercícios disponíveis

 Outras iniciativas semelhantes



Objetivo

Descrever:

 A metodologia adotada no projeto E2PC

 Resultados obtidos

 Dificuldades do projeto

 Discutir desdobramentos futuros
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Maratona de Programação

 5 horas de prova

Times de 3 alunos

Apenas um computador por time

Consulta a material impresso

Devem resolver o maior número de problemas
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Maratona de Programação:abordagens

metodológicas de aprendizagem

Colaboração entre 

membros do time

Times competem

Base da competição é 

a resolução de problemas

Cooperativa Competitiva

Baseada 

em 

problemas
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Enunciados contextualizados: 

contribuição para o aprendizado 

 Na bibliografia adotada em disciplinas iniciais de 
programação em 51 cursos de graduação do Brasil 

(Zanini e Raabe, 2012):
 65% dos enunciados dos exercícios não estão inseridos em um 

contexto

 Dos que possuem contexto, 55% estão em contexto matemático

 Problemas das maratonas:

 Muito bem contextualizados

 Treinamento para extração das informações pertinentes
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As atividades do E2PC

 Encontros ordinários

 Conteúdo conceitual e exercícios

 Moodle

 Competições simuladas – Gincanas de programação

 Metodologia das maratonas

 Boca

 Seleção e treinamento de times
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Permanência dos participantes

 11 atividades entre 2011 a 2014 (encontros, seletivas, 
gincanas):
 81 alunos participantes 

 34 alunos (42%) participaram em mais de uma atividade

 13 participaram nos quatro anos do projeto (desde o primeiro ano)

 4 participaram desde que o projeto começou até o fim do curso

21% continuaram participando ativamente das atividades 
oferecidas
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Dificuldades encontradas

 Interação de alunos de diferentes séries

Disponibilidade de horário para os encontros

 Infraestrutura computacional (servidor Boca)
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Necessidades identificadas

Projeto baseado em iniciativas semelhantes, voltado às 

atividades práticas

Ampliar o arcabouço teórico-metodológico

Melhorar experiências de aprendizado 

Ampliar e mensurar os resultados

Não é possível mensurar o 

aprendizado dos times ou de seus membros 

a partir dos resultados da competição
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Considerações finais

 Relato de experiência

 Compartilhar

 Discutir 

 Ampliar as possibilidades 

 Atividades futuras

 Planejamento de ações: melhorias nas atividades oferecidas 

 Formas de acompanhamento: participação dos envolvidos

 Mensuração do aprendizado dos envolvidos
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