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Introdução e Metodologia
A universidade e seus pesquisadores têm a obrigação
de buscar novas alternativas e metodologias que
possam apoiar a divulgação do conhecimento
adquirido. O ensino de programação de computadores
para alunos dos cursos da área de tecnologia da
informação é um fator básico, mas nem todos
desenvolvem a habilidade necessária, assim, é
importante buscar alternativas que possam contribuir
para o desenvolvimento das habilidades de resolução
de problemas e raciocínio lógico. A participação nos
eventos contribui para que a instituição, os alunos e os
professores evoluam e traz benefícios para todos. E a
partir dos treinamentos, é possível participar de
competições regionais e nacionais de programação.
Este projeto visa planejar o treinamento de alunos da
instituição e também alunos do ensino médio de
escolas públicas da cidade. A metodologia do projeto
consiste em desenvolver exercícios de raciocínio lógico
com a utilização dos conteúdos programáticos do
ensino médio e avaliar constantemente os resultados (e
o progresso) alcançados pelos participantes.

Resultados e Discussão
Desde 2013 a Unidade tem uma equipe de maratonista
de programação que tem participado regularmente de
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competições regionais e nacionais. E segundo Ayelo , a
experiência de participar de um evento como a
Maratona de Programação e a interação realizada
nestes eventos é importante, assim como o caráter
extensionista de um projeto nesta área. E este projeto
visa aproveitar a experiência de organizar e treinar a
equipe universitária para estimular os atuais membros a
contribuir para o treinamento de outros alunos da
instituição e também das escolas públicas de ensino
médio. Entre as ações do projeto pode-se listar: a)
organizar o conteúdo programático do treinamento, b)
formar um grupo de alunos com domínio do
conhecimento de matemática, física, algoritmos,
estrutura de dados e linguagem de programação, c)
estimular o desenvolvimento da criatividade, do
trabalho em equipe; d) buscar novas soluções e a
habilidade de resolver problemas “sob pressão”, e)
treinar técnicas eficientes de algoritmos em diferentes
domínios de aplicação, f) preparar os participantes para
resolver problemas das competições.
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E segundo Barros, Ribeiro e Oeiras, participar de
competições aumenta o interesse do aluno pelos
conteúdos e disciplinas relacionados aos temas das
provas, melhorando assim o rendimento dos alunos e
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adquirem novos vínculos com a escola .
O estímulo para a dedicação as disciplinas regulares
por apresentar uma relação entre o treinamento e os
conteúdos disciplinares. “Isso faz com que a escola e
os professores também possam evoluir, fazendo com
que o nível do ensino melhore e tenha benefícios para
3
toda a sociedade” .

Conclusão
O projeto está permitindo a Inclusão social a partir da
promoção da inclusão digital de jovens interessados em
programação de computadores. Contribuindo para a
melhoria da qualidade na formação dos alunos no
contexto das disciplinas regulares, assim como,
iniciarem uma formação na área de lógica e
programação de computadores.
Propiciando o aumento do interesse dos alunos pela
programação e por cursos superiores na área de
Computação e informática, promovendo também a
diminuição da evasão nos cursos superiores pela
desmistificação da área e finalmente, a obtenção de
resultados nas competições regionais e nacionais de
Maratona de Programação com a equipe da Unidade.
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