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OBJETIVO GERAL DO CURSO: O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do CEAVI
objetiva formar profissionais aptos a produzir sistemas de software de alta qualidade.  Por alta
qualidade,  compreende-se softwares produzidos aplicando-se técnicas, métodos e ferramentas
que permitam produzi-los como propriedades ergonômicas, funcionais, manuteníveis, seguros e
de alto desempenho para as diversas áreas de negócio.  Espera-se alcançar este objetivo por
meio de uma formação que permita ao egresso desempenhar  com plenitude suas atribuições
profissionais com base em quatro pilares: competência técnica, multidisciplinaridade, postura ética
e comportamento empreendedor. Objetiva-se então que o perfil adquirido pelo egresso ao longo
do Curso o capacite para o atendimento de uma demanda nacional e principalmente regional, de
modo que este possa se integrar ao mercado de forma plena e atuando nas diversas áreas do
mercado de software.

EMENTA: Conceitos   de   computação   paralela.   Paralelização   de  programas.   Algoritmos
paralelos. Conceitos   de   sistemas   distribuídos.   Comunicação   entre   processos   (IPC).
Objetos distribuídos  e  invocação  remota.  Algoritmos  distribuídos.  Sistemas  de  grids  e
clusters computacionais. Computação em nuvens. 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Projetar e produzir software que tenha como requisito não-
funcional a sua execução em um ambiente paralelo e distribuído.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DA  DISCIPLINA: Planejar  e  executar  um  processo  de
desenvolvimento  do projeto integrador.  Utilizar  algoritmos e estruturas de dados para resolver
problemas complexos. Integração de módulos de um sistema.





METODOLOGIA PROPOSTA:  Serão ministradas aulas expositivas e dialogadas com utilização
de recursos audiovisuais em sala de aula e/ou laboratório de informática para apresentação de
assuntos teóricos e práticos da disciplina. Além disso, serão realizadas atividades práticas em sala
e mentorias para tarefas a serem realizadas em campo pelos discentes. 

AVALIAÇÃO: Serão realizados três provas e um trabalho final, conforme descrito a seguir:

Prova (P1):  Conceitos e Threads. 
Prova (P2):  Invocação de métodos remotos. 
Prova (P3):  Sockets. 
Trabalho Final (TS). 

Média Final = (P1 * 3,0) + (P2 * 3,0) + (P3 * 3,0) + TS 
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