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Curso Responsável
Bacharelado em Engenharia de Software

EMENTA

 Conceitos básicos da programação funcional;
 Paradigma funcional x paradigma imperativo x paradigma orientado a objetos;
 Manipulação de listas e coleções;
 Recursos oferecidos pelo paradigma: imutabilidade, funções de primeira classe, funções de alta

ordem, recursão, funções puras, manipulações de listas e avaliação preguiçosa.

OBJETIVOS

Geral

Consolidar  conhecimentos  sobre  a  linguagem  funcional,  bem  como  suas  limitações  e  benefícios,
possibilitando que o aluno saiba decidir em qual contexto o paradigma se aplica e aprender os requisitos
para elaboração de um projeto com adoação do paradigma funcional.

Específicos

 Domínio sobre as características fundamentais do paradigma funcional;
 Conhecimento básico sobre o modelo de execução de programas nesse paradigma;
 Noções  básicas  sobre os  pilares  do paradigma funcional:  imutabilidade,  funções  de  primeira

classe,  funções  de  alta  ordem,  recursão,  funções  puras,  manipulações  de  listas  e  avaliação
preguiçosa;

 Entender  as  vantagens  e  desvantagens  do paradigma funcional  em comparação  com outros
paradigmas;



 Capacidade de programar em uma linguagem funcional moderna;
 Atividades práticas através de métodos empíricos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Programação Funcional
 Conceitos básicos
 Primeiros Passos com Programação Funcional
 Começando a usar funções
 Símbolos, condicionais, estruturas de controle e repetição
 Lendo do teclado e Relacionamento entre Funções

Listas e coleções
 Primeiros passos com coleções
 Listas e suas Funções
 Processamento de Listas em Sequência

Recursos do paradigma
 Funções anônimas e lambdas
 Conhecendo mapas e threading
 Map, Reduce e Filters
 Funções recursivas e recursão de cauda
 Funções preguiçosas

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS

Metodologia dinâmica, priorizando a aprendizagem do estudante. Exposição dialogada com utilização de
diferentes recursos didáticos. Abordagem PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Abordagem PDCA
(Plan, Do, Check,  Act).  Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas,  pesquisas de campo,
observações,  provas.  Trabalhos  de Grupos  –  projetos,  seminários,  painéis,  palestras,  conferências,  e
dinâmicas  de  grupo.  Textos,  livros,  periódicos,  vídeos/filmes,  filmes/filmadora,  slides,  materiais  de
expediente diversos e adequados à Disciplina.

AVALIAÇÃO

A Avaliação é contínua, sistemática, processual e participativa. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á
especial  atenção  ao  trabalho  individual  do  discente.  São  avaliados  os  conhecimentos  adquiridos,  as
habilidades, e atitudes indispensáveis à formação do Bacharel em Engenharia de Software. A avaliação
do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho
docente. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:
realização de projetos, provas, observação, autoavaliação, avaliação cooperativa, e amostra de trabalho.
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