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EMENTA
Apresentação de um sistema operacional específico utilizado em ambiente corporativo. Requisitos de
hardware para instalação do sistema. Processo de instalação, personalização, operação, administração e
segurança sobre o sistema operacional focado. Elaboração de projetos de seleção e implantação de um
sistema operacional.

OBJETIVOS
Utilizar um sistema operacional (instalar, configurar e operar).
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PROGRAMA
1. Revisão de conceitos da teoria de sistemas operacionais.
2. Sistemas Operacionais Windows Server.
3. Sistema Operacional Linux.
4. Virtualização de Servidores, Aplicações e Desktops.
5. Sistemas Multiprocessados.
METODOLOGIA
A - Exposição oral.
B - Apresentação de transparências
C - Exercícios Práticos em sala de aula
D - Seminários
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A média de todas as disciplinas do curso é calculada com base em duas notas apresentadas pelo
professor, chamadas de N1 e N2.
Na disciplina SO-II, os critérios serão:
P1 e P2 => notas das quatro provas; S => nota do seminário.
P1 valerá até 10 pontos; P2 valerá até 7 pontos. Os pontos complementares da segunda prova virão da
entrega dos questionários que serão resolvidos exclusivamente em sala de aula, por parte das equipes, no
dia programado dos mesmos, que serão chamados de QA1 até QA6, respectivamente, sendo que cada
questionário valerá 0,5 (meio) ponto.
Portanto:
N1 = P1
N2 = (P2 + QA1+ QA2 + QA3 + QA4 + QA5 + QA6 + S*2) / 3
Percebe-se, pelas fórmulas acima, que a participação em cada seminário é importante, pois a
complementação da nota da prova dar-se-á pela entrega do questionário respondido, no dia da
apresentação. Ainda, a nota do seminário será utilizada para o cálculo da N2 somente, e terá peso 2 nesta
nota.
As avaliações serão individuais ou em equipe, sem consulta. O critério utilizado para a escolha do tipo da
avaliação (individual ou equipe) será a PARTICIPAÇÃO na sala, com perguntas e discussão do assunto
ao final da apresentação, bem como o nível de atenção dado à equipe que está apresentando o trabalho
(“conversas paralelas”).
Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver: média final >= 6,0 e freqüência >= 75%
das aulas lançadas em caderneta.
Será permitido ao professor responsável pela disciplina a aplicação de testes, trabalhos e provas outras
que não mencionadas nas datas acima, sob seu critério, em qualquer tempo.
As dispensas e abonos de faltas seguirão exclusivamente a legislação em vigor. As faltas lançadas em
caderneta são incontestáveis, excetuando-se o previsto legalmente.
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