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Título Algoritmos: Fundamentos e Aplicações 

Modalidade Online (plataforma ITU Academy) 

Datas O curso estará disponível de 1 de setembro a 31 de dezembro2022 

Duração 4 semanas 

Último dia para registro 23 de dezembro de 2022 

Custo  Gratuito 

Descrição Como entender os algoritmos de computador e utilizá-los da melhor 
forma para atingir seus objetivos 

Código do curso 22OI500117AMS-P-D 

 
 
1. OBJETIVOS DO CURSO 
 
Algoritmos já não são mais um termo desconhecido e pertencente somente às pessoas da 
computação, eles fazem parte do dia-a-dia de todas as pessoas e são responsáveis por uma verdadeira 
revolução social. Neste curso, vamos mergulhar fundo neste tema e dar um passo à frente nessa 
revolução. Entendendo detalhes do funcionamento de diferentes algoritmos, as participantes estarão 
mais aptar a entender o mercado de trabalho em diferentes profissões, como marketing digital, 
design, programação de computadores, jornalismo e muitas outras, além de uma compreensão do 
mundo digital que está cada vez mais presente em nosso cotidiano. 
 
2. RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
 
Ao final do curso, espera-se que as participantes sintam-se motivadas a continuar os estudos na área 
e que conheçam os caminhos possíveis para tal, com clareza sobre os impactos que os algoritmos já 
possuem em nosso cotidiano e como eles estão inseridos em muitas profissões do mercado de 
trabalho, mesmo aquelas não relacionadas ao computador diretamente. Compreender o 
funcionamento dos algoritmos é também uma forma de criar um senso crítico sobre o seu impacto 
social, atuando de forma construtiva para a criação de uma sociedade mais inclusiva e democrática. 
 
3. PÚBLICO-ALVO 
 
Jovens participantes do projeto Americas Girls Can Code e que tenham curiosidade pelo aprendizado 
da computação ou mesmo no entendimento do assunto para futuras decisões a respeito de seus 
caminhos profissionais. 
 
 



 
4.REQUISITOS DE ADMISSÃO 
 
Preenchimento dos pré-requisitos definidos pelo programa. 
 
5.INSTRUTORES  

Nome dos instrutores: Informações de contato: 

Carlos Candido de Oliveira Junior E-mail: carlos@dronelab.com.br 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/carloscandidojr/ 
 

 
6.CONTEÚDO DO CURSO  
 
Video-aulas gravadas previamente com duração de até 1 hora, textos de apoio, exercícios a cada 
seção, links de referência e artigos. 
 
7.CRONOGRAMA DO CURSO  
 

Semana /Seção Tema Exercícios e interações 

Semana 1 Introdução aos 
algoritmos 

● Introdução aos algoritmos 
● Implementando um algoritmo utilizando o 

Scratch 
● Algoritmos de ordenação (Hanoi, Sort, entre 

outros) 
● Resolvendo cubos mágicos em poucos minutos 

 

Semana 2 Algoritmos das 
redes sociais 

● A democratização da informação e o problema 
da escolha 

● Como funcionam os algoritmos das redes sociais 
● Coisas que o Instagram sabe de você e você nem 

sabia   

Semana 3 Aprendizado de 
Máquina 

● Como as máquinas aprendem 
● Captcha, Deep Fake e outros desafios 
● Como funciona o algoritmo do Google 
 

Semana 4 Computação 
Natural 

● Algoritmos inspirados na natureza 
● Neurônios, formigas e algoritmos sem receita 

conhecida 
● Algoritmos genéticos e o surgimento das 

variantes do Coronavírus 
 
8.METODOLOGIA 
 
A metodologia de ensino terá como base vídeos gravados previamente pelo educador, explicando de 
maneira sucinta os principais tópicos, estabelecendo uma correlação entre a teoria e casos de 
aplicações reais. Além disso, uma série de conteúdos composta de textos autorais, referências a 

mailto:carlos@dronelab.com.br
https://www.linkedin.com/in/carloscandidojr/


 
artigos disponíveis gratuitamente de forma on-line e vídeos complementares, definirão o conteúdo 
teórico, permitindo que participantes possam também ter protagonismo no seu aprendizado. Por ser 
um conteúdo preparado previamente e com a utilização de mecanismos automatizados, o curso 
permite um número ilimitado de inscrições. 
 
9. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
Ao final de cada módulo serão propostos exercícios práticos através do mecanismo de avaliação da 
própria ferramenta (com respostas do tipo múltipla escolha). Dessa forma, será possível avaliar o 
aporveitamento do curso de forma automática e ter uma visão quantitativa do curso como um todo. 
Uma nota de aproveitamento de 60% será estabelecida para a conquista do certificado de conclusão 
dentro dos parâmetros satisfatórios. 
 
10. COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

Coordenação UIT: 
Nome: Ana Veneroso, Gerente do Projeto Americas Gils Can Code 
Email: ana.veneroso@itu.int 

 
 

 


