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Quer comentar algo sobre a questão anterior?
5 responses

Sem sombra de dúvidas uma das disciplinas mais importantes
Ela é grande importância pois ali sim começamos a orogramar
A metodologia te incentiva a andar com as próprias pernas
Apliquei muuitas coisas no meu trabalho, principalmente entender o código de forma modularizada e
com responsabilidades separadas
A disciplina busca consolidar os conhecimentos obtidos no primeiro semestre em práticas de
desenvolvimento mais objetivas e direcionadas e isso contribuir fortemente para a sequência da
formação e de próximas disciplinas. Só acho que os conteúdos precisam estar bem claros deste o início,
sem inserções durante o processo, para que possamos ter uma sequência de aprendizado/aplicação
mais facilitada e viável, permitindo apresentação de trabalhos mais consistentes e com a melhor prática
de desenvolvimento possível para o nível em que os alunos se encontram na grade disciplinar.

Sobre as avaliações
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Quer comentar algo sobre a questão anterior?
3 responses

Seria melhor para os alunos se os exercícios feitos em sala fossem mais próximos da realidade da prova
e o foco não fosse tanto nos trabalhos.
Em algumas avaliações a maioria das questões que caíram foram sobre assuntos dados em 2 3 aulas
anteriores, o que di culta o aluno a estudar todo o assunto.
Achei o nível de di culdade alto para o nível de conhecimento dos alunos e das práticas possíveis dentro
do semestre. Talvez seja preciso mais tempo de prática dentro e fora da sala.
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Quer comentar algo sobre a questão anterior?
1 response

Talvez novas questões ajudassem

Sobre o professor
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Quer comentar algo sobre a questão anterior?
0 responses

No responses yet for this question.

Sobre o aluno
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Quer comentar algo sobre a questão anterior?
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No responses yet for this question.

Qual nota você daria para a disciplina como um todo?
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Qual nota você daria para o professor nesta disciplina?
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Qual sua situação nal na disciplina?
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Você gostaria de deixar algum comentário extra, críticas, ou sugestões
para melhoria da disciplina para o próximo semestre?
2 responses

Se o aluno errar uma questão vale 3-4 pontos na prova, aí fu... hahaha As provas geralmente tem valor
alto (7, 8 pontos). Creio que uma maior distribuição da nota com mais atividades seria melhor
Talvez uma didática mais focada na melhor explanação dos assustos ajudasse aos alunos a entenderem
melhor o conteúdo, as vezes sinto que todo o peso da disciplina está em cima dos alunos. É um
semestre pesado e a disciplina é uma grande parte desse peso pois as vezes senti que estava
carregando a matéria sozinha nas costas . Talvez não fosse a intenção mas o professor parecia passivo
às dúvidas dos alunos. Quanto a um discurso feito em sala sobre os alunos se virarem e perder noites se
virando pra aprender, eu acho que a gente já passou da hora de falar em sala sobre a saúde mental dos
alunos, a faculdade por si já é um grande estresse mental, e um discurso desse dá a entender que os
alunos não estão se esforçando o su ciente . É possível sim se esforçar sem car doente e se o
professor se esforçar um pouquinho também ajudaria muito, acho que é algo a ser pensado antes de
falar algo do tipo em sala.
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