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Introdução 
O Trabalho Semestral tem por objetivo avaliar todo o conhecimento adquirido 

pelo aluno ao longo das disciplinas de Programação de Computadores I através do 
desenvolvimento de um jogo que contemple todos os conceitos apresentados durante 
o ano. O aluno deverá escolher uma proposta (jogo) e desenvolvê-la seguindo todas as 
especificações definidas pelo o professor e em conjunto com o ele, utilizando, 
obrigatoriamente, a linguagem de programação C. 

O jogo escolhido deve ser especificado e apresentado ao professor até o final 
da aula e o mesmo deve aprová-la para que seja válida. 
 

Funcionalidades Genéricas (Obrigatórias) 
 Todas as propostas devem possuir como padrão as seguintes funcionalidades: 
 

1) Configuração: o usuário deve ser capaz de efetuar ao menos dois tipos de 
configuração no jogo, antes que o mesmo seja iniciado: 

a. Tamanho da matriz utilizada durante o jogo, por exemplo, para um jogo 
de campo minado o usuário pode optar por cenários de tamanho 10x10, 
15x15 ou 20x20;        (0.5) 

b. Outra configuração qualquer, por exemplo, para um jogo de campo 
minado o usuário pode definir a quantidade total de minas que serão 
colocadas no campo;       (0.5) 

 
2) Pontuação: o jogo definido deve possuir uma forma de pontuação que deve ser 

apresentada em tempo real para o usuário, ou seja, ao longo das jogas 
efetuadas pelo mesmo;       (1.0) 
     

3) Término: o jogo escolhido deve possuir uma forma de identificação de término, 
que engloba as seguintes possibilidades: vitória do jogador, derrota do jogador 
ou empate;         (1.0)  
 

4) Reinício de Jogo: o usuário deve ser capaz de reiniciar uma nova partida 
sempre que a atual tenha chego ao final. Nesse momento o aplicativo deve 
voltar à tela de configuração para que o usuário efetue as configurações 
novamente;         (1.0) 

 

Funcionalidades Específicas        
 O aluno deve definir (e o professor aprovar) quais serão as funcionalidades 
existentes dentro jogo por ele proposto, definindo a pontuação que cada uma delas 



possuirá, lembrando que as funcionalidades específicas contribuem com um total de 
3.0 pontos para nota final do trabalho.  

Os trabalhos (jogos) efetuados ao longo da disciplina não podem ser utilizados 
(escolhidos) para o TS, assim como também não podem existir equipes com um 
mesmo tema, portanto quem apresentar sua proposta primeiro terá prioridade de 
escolha. 
 

Requisitos Técnicos  
Os seguintes requisitos serão avaliados e pontuados: 
 

1) Organização do código-fonte: engloba os seguintes itens → (a) indentação da 
codificação; e (b) não repetição de trechos de códigos;   (1.0) 

2) Lógica de Programação: engloba os seguintes itens → (a) utilização adequada 
do conceito de repetição; (b) utilização adequada do conceito de matriz; e (c) 
lógica adequada para resolução das funcionalidades;   (1.0)   

 
Outros Itens 

1) Criatividade e Complexidade da Proposta     (1.0)   
 
 

Avaliação / Prazo de Entrega  
Integrantes da equipe: o trabalho pode ser feito de forma individual ou em dupla, 
sendo a nota única para todos os componentes da equipe. O número de integrantes 
será diretamente proporcional a dificuldade da proposta apresentada pelos alunos. O 
grau de dificuldade é definido pelo professor. 

 
Data de entrega:  27/06/2019 
 
Recuperação Final: 04/07/2019  (apresentação do trabalho valendo 8.0 ou prova) 
 
Critérios de avaliação: 

• Cumprimento de todas as funcionalidades especificadas; 
• Conhecimento total sobre a codificação apresentada; 
• Respostas corretas sobre os questionamentos feitos pelo professor; 
• Uso dos recursos em C: condição, laço de repetição, matriz;  
• Originalidade; 
• Criatividade; 
 

Informações Finais 
 Quaisquer outras dúvidas, necessidade de modificação ou inserção de 
funcionalidades não previstas, alteração dos pesos definidos para cada item, entre 
outras coisas, serão discutidas e efetuadas em sala de aula em comum acordo com 
todos os alunos presentes.  


