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Plano de Desenvolvimento da Disciplina 

A disciplina será desenvolvida de modo síncrono, utilizando Google Meet (link disponível na página da 

disciplina no Google Classroom). 

Aulas. Haverá duas aulas teóricas semanais, nas segundas (19-21h) e quartas-feiras (21-23h). 

Atendimento. O atendimento será prestado pelo professor sempre depois das aulas, ou utilizando a página da 

disciplina no Google Classroom, a qualquer momento. 

Programa da Disciplina. A disciplina cobrirá quatro grandes temas: 

 Virtualização da CPU (15%) — processos e escalonamento da CPU. 

 Virtualização da Memória (25%) — espaços de endereçamento, gerenciamento de memória virtual, 

segmentação e paginação. 

 Concorrência (35%) — threads, locks, variáveis de condição, semáforos e concorrência baseada em 

eventos. 

 Persistência (25%) — gerenciamento de entrada e saída, sistema de arquivos, organização, 

integridade, segurança e proteção de dados. 

Forma de Avaliação. Para avaliação serão propostos exercícios, um por semana, a serem resolvidos 

individualmente, de forma assíncrona. Os exercícios receberão notas de 0 a 10 e poderão ter pesos distintos. 

O prazo para a resolução de um exercício nunca será inferior a 24h. A média de aproveitamento, 𝑀𝐴, será 

igual à média ponderada das notas de todos os exercícios propostos. Se 𝑀𝐴 ≥ 5, o(a) aluno(a) estará 

aprovado(a) com média final 𝑀𝐹 = 𝑀𝐴. Se 𝑀𝐴 < 5, o(a) aluno(a) poderá fazer um exame, também de forma 

assíncrona. Nesse caso a média final 𝑀𝐹 será igual a 𝑚𝑖𝑛(5, (𝑀𝐴 + 𝐸)/2), onde 𝐸 é a nota do exame.  

Fraudes. Qualquer tentativa de fraude implicará em 𝑀𝐹 = 0 para todos os envolvidos. 

Bibliografia. Não será adotado um livro-texto específico. Entretanto, as referências abaixo cobrem 

adequadamente o conteúdo programático da disciplina. Em particular, uma versão eletrônica gratuita da 

primeira referência pode ser obtida no site do próprio autor (http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/). 

 ARPACI-DUSSEAU, R.; ARPACI-DUSSEAU, A. Operating Systems: Three Easy Pieces. 1. ed. [S.l.]: 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. 

 ANDERSON, T.; DAHLIN, M. Operating Systems: Principles and Practice. 2. ed. [S.l.]: Recursive Books, 

2014. 

 SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Operating System Concepts. 10. ed. [S.l.]: Wiley, 2018. 

 STALLINGS, W. Operating Systems: Internals and Design Principles. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2017. 

 TANENBAUM, A. S. Modern Operating Systems. 4. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2014. 
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