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II EMENTA
Conceitos básicos de segurança de funcionamento (dependabilidade). Aplicações de tolerância a
falhas. Técnicas para incremento de confiabilidade e disponibilidade. Identificação e seleção de
técnicas de projeto tolerante a falhas. Tolerância à falhas em sistemas distribuídos e arquiteturas
paralelas. Medidas e ferramentas para avaliação e simulação de sistemas tolerantes a falhas. Arquiteturas de sistemas Tolerantes a falhas.
III OBJETIVOS

Entender os conceitos básicos de tolerância a falhas e suas aplicações.
IV CONTEÚDO

Conceitos básicos de segurança de funcionamento (dependabilidade).
Aplicações de tolerância a falhas.
Técnicas para incremento de confiabilidade e disponibilidade.
Identificação e seleção de técnicas de projeto tolerante a falhas.
Tolerância a falhas em sistemas distribuídos e arquiteturas paralelas.
Medidas e ferramentas para avaliação e simulação de sistemas tolerantes a falhas.
Arquiteturas de sistemas tolerantes a falhas.
V METODOLOGIA

Aulas teóricas. Seminários. Trabalhos em grupos.

1

Art. 53. O PGCC é o documento que explicita o papel de cada componente curricular no contexto geral da formação proposta
no projeto pedagógico de curso, e define a ação pedagógica do professor e do discente. (RCG (Resolução nº 05/2010 – CONSEPE –
10/02/2010).
Art. 54. Parágrafo único – É obrigatória a entrega até o término do semestre precedente, do PGCC pelo professor, para
aprovação pela Comissão de Projeto Pedagógico de Curso, bem como para a apresentação, discussão e disponibilização aos alunos no
primeiro dia de aula do semestre letivo.
2

Art. 28. Parágrafo único – Essas atividades são específicas dos cursos de licenciatura no atendimento às DCN de Formação de
Professores.

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação será realizada de forma contínua com base:
•
•

Na avaliação individual e escrita (75%)
Nos trabalhos exigidos por unidade em grupo (25%)
- Apresentação de seminários.
- Implementações laboratório
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES

Aprovado pela Comissão do PPC em _________/_________/________

_______________________________________
Professor(a)

_______________________________________
Presidente da Comissão do PPC
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