
 
 

 

 
 

Programa de Estudos 

R1200 Tópicos Especiais em Computação 

 

Informações de Contato 
Professor: Rogério de Moraes Calazan 
Telefone: (22) 2622-9069 
Email: moraes.calazan@marinha.mil.br 

 
Objetivos da Disciplina 
A ciência computacional é o campo de estudo interessado na construção de soluções 
numéricas utilizando computadores e desenvolvendo algoritmos para analisar e resolver 
problemas científicos e de engenharia. O objetivo desta disciplina é introduzir conceitos 
fundamentais para a continuidade dos alunos no PPGAS, de forma a servir como base para 
análise e processamento de dados. 

 

Descrição 
 Curso introdutório, elaborado para apresentar tópicos de comunicação ao estudante de 
acústica. Serão apresentados tópicos de linguagens de programação, vetores e matrizes, 
controle de fluxo e lógica, funções, análise e visualização de dados, interpolação, 
diferenciação e integração numérica, convolução e otimização do desempenho de uma 
aplicação. 

 

Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 
- ser capaz de desenvolver um programa utilizando uma linguagem de programação; 
- utilizar as técnicas de controle de fluxo, análise e visualização de dados; 
- implementar, utilizando uma linguagem de programação, métodos numéricos de 
diferenciação, integração e convolução; 
- otimizar o desempenho de uma aplicação. 

 

Regras 
Mantenho uma política de portas abertas, poderei ser encontrado no IEAPM ou no Prédio 
da Pós-Graduação, entretanto sugiro contato prévio via telefone ou email para evitar 
desencontros. 

 

Pré-requisitos 
Conhecimentos básicos de programação, sistema operacional Linux, física básica, cálculo 
vetorial e integral ou equivalente. 
 Não há pré-requisitos de disciplina. Haverá monitoria para acompanhamento do curso. 
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Bibliografia e Livros de Apoio 
- Anthony Scopatz and Kathryn D. Huff, Effective Computation in Physics, O'Reilly Media, 
2015. 
- Jaan Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with Python, 2nd Edition, Cambridge 
University Press, 2010. 
- Steven K Smith, Digital Signal Processing, A Practical Guide for Engineers and Scientists, 
Newnes is an imprint of Elsevier Science, 2003. 
- https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 

 
Política de Notas 
Esta disciplina será composta por três trabalhos. A nota final será a média aritmética das 
notas obtidas. 

O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 

A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 

B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0 ; 
C (Regular) equivale a 6,0 <= nota < 7,0; 
D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 

 
Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e com 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 


