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Identificação da disciplina 

Disciplina:  Sistemas Operacionais 
Código: DS030 
 
Pré-requisito: Não há 
Co-requisito: Não há 
 
CH horária semanal: 5 horas 
CH horária semanal síncrona: 2 horas 
CH horária semanal assíncrona: 3 horas 
Semanas: 12 semanas + semana de exame final 
CH total: 60 horas 
 
Prof. Responsável: Alessandro Brawerman 
 

Ementa (Unidade Didática) 
 

Estudo da estrutura e do funcionamento de sistemas operacionais modernos, gerenciamento de processos, de 

memória, de sistemas de armazenamento, de dispositivos de entrada e saída e virtualização de sistemas. 
 

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE) 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

Histórico, classificação e estrutura de S.O. Gerenciamento de Processos. Técnicas de escalonamento de processos. 
Sincronização de processos. Threads. Comunicação entre processos. Gerenciamento de memória. Técnicas de 
gerência de memória real. Técnicas de gerência de memória virtual: paginação e segmentação. Gerenciamento de 
armazenamento de dados. Sistemas de E/S. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de entender a estrutura e funcionamento de sistemas operacionais 

modernos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Compreender a estrutura e organização de sistemas operacionais modernos, gerenciamento de processos, de 
memória, armazenamento de dados e dispositivos de entrada e saída e de sistemas em ambientes virtualizados. 

 

Unidades do Programa (desdobramento da área de conhecimento) 
 

 Histórico e definições básicas de Sistemas Operacionais; 

 Processos: conceitos básicos; 
 Processos: algoritmos de escalonamento; 

 Threads: conceitos básicos; 
 Threads: execução síncrona e assíncrona; 
 Threads estudo de caso: produtor x consumidor, exemplos em Java; 
 Memória: conceitos básicos, gerenciamento e organização; 
 Memória: algoritmos de posicionamento e substituição; 
 Memória: paginação e segmentação; 
 Armazenamento secundário: HD – funcionamento, organização e gerenciamento; 
 Armazenamento secundário: HD – otimização de disco; 



 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

a) Organização semanal das atividades: As atividades serão realizadas ao longo de 12 semanas (além de 1 semana 

prevista para exames finais). A disciplina prevê 5 horas de atividades semanais, divididas em 2 horas de atividades 

síncronas e 3 horas de atividades assíncronas, totalizando as 60 horas da disciplina. Semanalmente acontecerá um 

encontro síncrono, com duração de 2 horas, conforme descrito no item b) abaixo e cronograma na sequência. As 3 

horas assíncronas serão reservadas para que os estudantes possam acompanhar a vídeo-aulas gravadas, bem como, 

realizar a leitura do material didático, mediada pelo roteiro de estudo correspondente, e para a resolução de exercícios 

de fixação referente ao conteúdo ou listas de exercícios.  

b) Atividades síncronas: A disciplina será conduzida com base em metodologia de ensino híbrida. Os encontros 

síncronos serão utilizados, em sua maioria, para explicações conceituais, realização de discussões, apresentações de 

exemplos, correções de exercícios de fixação e atendimento a dúvidas, uma vez que os alunos já terão tido contato 

prévio com o conteúdo teórico por meio dos materiais disponibilizados. As atividades síncronas serão realizadas por 

meio da Plataforma Microsoft Teams nas segundas-feiras, das 19:00hs às 21:00hs. Todos os encontros síncronos serão 

gravados e disponibilizados aos estudantes para que possam assistir/rever o conteúdo em outros momentos que 

queiram. Todo o conteúdo será disponibilizado em material didático especialmente elaborado para turma, na mesma 

plataforma, O Microsoft Teams, no espaço específico da turma.  

 
c) Atividades assíncronas: Semanalmente será enviado, no Microsoft Teams, um roteiro de estudos referente ao tema 

de cada unidade de conteúdo, representado por uma ou mais vídeo-aulas (gravadas pelo professor), indicações de 

leituras complementares e exercícios de fixação. Também serão realizadas pequenas listas de exercícios relacionadas 

ao conteúdo estudado em cada uma das semanas. Tais listas fazem parte da avaliação do semestre, compondo 20% da 

nota final da disciplina. 

 
d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Microsoft Teams como ambiente virtual de aprendizado para 

disponibilização de material didático, vídeo-aulas, roteiros de leitura e estudos dirigidos. As entregas de listas de 

exercícios, bem como qualquer outra avaliação da disciplina serão realizadas por e-mail. Além disso, os alunos e as 

alunas poderão manter contato direto com o professor por e-mail e pela própria plataforma Microsoft Teams. 

 
e) Material didático específico: Os estudantes receberão no início de cada unidade: roteiro de estudo, vídeo-aulas, 

indicações de leituras, exercícios de fixação e a lista da semana. 

  
f) Controle de frequência: A participação em encontros síncronos é obrigatória para contabilização da frequência do 

aluno nas atividades síncronas. Para as atividades assíncronas, o controle da frequência será realizado com base na 

entrega de exercícios de fixação e/ou listas de exercícios. 

 

g) Quantidade de estudantes em cada turma: A turma poderá ter, como limite máximo, 40 estudantes matriculados, 

de modo que possa atender a todos com qualidade.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A nota final do período será composta por um conjunto de avaliações assíncronas e síncronas, conforme segue: 

a) Listas de exercícios de fixação semanais somando 20% da nota da disciplina. 
b) Trabalhos ou avaliação escrita assíncrona somando 30% da nota da disciplina. 

c) Duas avaliações síncronas somando 50% da nota da disciplina. 
d) Exame final síncrono para estudantes cuja média semestral tenha ficado entre  40 e 69. 
 

Cronograma 

Semana 1 
(03/05 - 07/05) 

Conceitos básicos de SO, histórico de SOs, processos, escalonamento, FIFO e FILO. 
Encontro presencial: 03/05/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 2 
(10/05 – 14/05) 

Escalonamento: SPF, SRT, Round Robin. 
Encontro presencial: 10/05/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 3 
(17/05 - 21/05) 

Threads: conceitos básicos, assincronismo e sincronismo. 
Encontro presencial: 17/05/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 



 

 

Semana 4 
(24/05 - 28/05) 

Threads: produtor x consumidor, exemplos em Java. 
Encontro presencial: 24/05/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 5 
(31/05 - 04/06) 

Threads: exercícios de fixação. Trabalho 1 – especificação, valor de 15% da nota bimestral. 
Encontro presencial: 31/05/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 6 
(07/06 - 11/06) 

Avaliação síncrona individual – valor de 25% da nota bimestral. Trabalho 1 – entrega. 
Encontro presencial: 07/06/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 7 
(14/06 - 18/06) 

Memória: conceitos básicos, estratégia de busca, posicionamento e substituição. 
Encontro presencial: 14/06/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 8 
(21/06 - 25/06) 

Memória: paginação. 
Encontro presencial: 21/06/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 9 
(28/06 - 02/07) 

Memória: segmentação. 
Encontro presencial: 28/06/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 10 
(05/07 – 09/07) 

HD: funcionamento, organização e gerenciamento; 
Encontro presencial: 05/07/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 11 
(12/07 - 16/07) 

HD: otimização de desempenho de disco. Trabalho 2 – especificação, valor de 15% da nota 
bimestral. Encontro presencial: 12/07/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 12 
(19/07 - 23/07) 

Avaliação síncrona individual – valor de 25% da nota bimestral; Trabalho 2 – entrega. 
Encontro presencial: 19/07/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

Semana 13 
(26/07 - 30/07) 

Avaliação Final – síncrona. 
Encontro presencial: 26/07/2021 – Microsoft Teams, 19:00hs – 21:00hs. 

 
 

Referências Bibliográficas (básica): 
1. Tanenbaum, Andrew S; Bos, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4a ed. São Paulo: Pearson, 2016. 

2. Silberschatz, Abraham; GALVIN, Peter B. Fundamentos de Sistemas Operacionais 8. ed. Editora LTC. 2010. 

3. Machado, F. B.; Maia, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais, 4a Ed, LTC, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar  
1. Flynn, Ida M. & McHoes, Ann M. Introdução aos Sistemas Operacionais. São Paulo: Pioneira, 2002. 

2. Oliveira, R.S.; Carissimi, A.; Toscani, S. Sistemas Operacionais. 4. ed. Volume 11. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

3. Mota Filho, J.E. Descobrindo o Linux: entenda o sistema operacional GNU/Linux. 3.ed. São Paulo: Novatec, 2012. 

 

 


