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Dados do Componente 

Unidade responsável DIMAP 

Código DIM0124 

Nome Programação Concorrente 

Carga horária teórica 30H 

Carga horária prática 30H 

 

Dados do docente* 

Nome: Nélio Alessandro Azevedo Cacho SIAPE: 1678918 

Cargo: Professor Associado 

Unidade de exercício: DIMAp 

Celular: Insira as informações aqui. email: neliocacho@dimap.ufrn.br 

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado. 

 

Conteúdo 

Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 

Consulta > Componentes curriculares 

 

Conceituação sobre programação concorrente: definições, primitivas básicas, 

problemas clássicos. Processos e threads: conceitos e técnicas de 

programação. Mecanismos de sincronização e controle de acesso. Transações 

concorrentes. Especificação, verificação e validação de programas 

concorrentes. Questões de projeto, desempenho, teste e depuração de 

programas concorrentes. 

 

Metodologia 

Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem 

utilizadas.  

 

Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no Art. 2º "Os componentes 

curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser 

adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o 

período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de 

Curso." 

 

Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao 
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formato remoto. 

A metodologia de ensino a ser adotada na condução deste componente 

curricular estrutura-se fundamentalmente em: (i) aulas teóricas expositivas 

via Google Meet, com o objetivo de apresentar os principais conceitos e 

paradigmas relacionados à programação concorrente; (ii) demonstrações 

práticas via Google Meet, com o objetivo de familiarizar os estudantes com 

bibliotecas, linguagens e mecanismos de suporte à programação concorrente, 

e; (iii) trabalhos práticos realizados pelos alunos utilizado seus próprios 

computadores, no intuito de capacitar o estudante para o desenvolvimento 

de aplicações concorrentes. 

 

Procedimentos 

de avaliação da 

aprendizagem 

Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. 

Os principais instrumentos para avaliação da aprendizagem serão três 

trabalhos práticos, entregues em cada unidade além de relatórios 

apresentados pelos alunos via Google Meet descrevendo os resultados 

obtidos e associando com os conceitos teóricos da disciplina. 

 

 

Cronogram

a e critérios 

para 

validação 

da 

assiduidade 

dos 

discentes 

Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes.  

 

(Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o 

acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.") 

Revisão dos Conceitos - I 25/ago 

Revisão dos Conceitos - II 27/ago 

Maven, JCStress e JMH 01/set 

Garbage Collection 03/set 

Flight Recorder, Mission Control e JMeter 08/set 

Visibilidade, Variáveis Atômicas e Confinamento 10/set 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 15/set 

CountDownLatch e CyclicBarrier 17/set 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 22/set 

Primeira Avaliação 24/set 

Estruturando Aplicações Concorrentes 29/set 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 01/out 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 06/out 

Estruturando Aplicações Concorrentes 08/out 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 13/out 
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Segunda Avaliação 20/out 

SMACK 22/out 

Kafka 27/out 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 29/out 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 03/nov 

Spark 05/nov 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 10/nov 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 12/nov 

Cassandra 17/nov 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 19/nov 

Implementação Algoritmos (Assíncrona) 24/nov 

Terceira Avaliação 26/nov 

Quarta Prova 03/dez 

 

A presença dos alunos será feita via a participação no Google Meet para cada aula 

síncrona, conforme cronograma acima. 

 

Datas e 

horários 

das 

atividades 

síncronas 

Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo com o 

cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua participação na 

turma. 

 

Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado para a 

turma, conforme indicado no Art. 3º, §2º "Para as atividades de interação online síncronas com os discentes, 

previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários registrados para a turma no 

SIGAA". 

Revisão dos Conceitos - I 25/ago 

Revisão dos Conceitos - II 27/ago 

Maven, JCStress e JMH 01/set 

Garbage Collection 03/set 

Flight Recorder, Mission Control e JMeter 08/set 

Visibilidade, Variáveis Atômicas e Confinamento 10/set 

CountDownLatch e CyclicBarrier 17/set 

Primeira Avaliação 24/set 

Estruturando Aplicações Concorrentes 29/set 

Estruturando Aplicações Concorrentes 08/out 

Segunda Avaliação 20/out 

SMACK 22/out 

Kafka 27/out 

Spark 05/nov 

Cassandra 17/nov 

Terceira Avaliação 26/nov 

Quarta Prova 03/dez 
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Compensação 

de Conteúdo 

Descrição de como o conteúdo já ministrado nas semanas antes da suspensão das aulas será 

compensado, quando for o caso. 

 

(Art. 3º §5º "Para turmas já iniciadas, deverá ser realizada a compensação de conteúdo.") 

 

As duas primeiras aulas da retomada serão dedicadas a compensação de 

conteúdo.  

 

Detalhamento 

dos recursos 

didáticos a 

serem 

utilizados 

Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das 

atividades. 

 

Aulas expositivas via Google Meet além de material suplementar gratuito  

enviado via Sigaa. 

 

Recursos 

necessários para o 

acompanhamento 

da turma pelo 

discente 

Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades  da 

turma de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos 

computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas. 

 

O discente precisará ter um computador capaz de executar o compilador Java 

versão 11(Min. 4GB de RAM e Min 2 CPUs) e um ambiente de programação 

de sua preferência, como Eclipse, por exemplo, além de acesso à internet 

para participar das aulas via Google Meet e acessar um servidor para executar 

as aplicações/algoritmos. 
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Materiais e 

Referências 

Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das 

atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes.  

 

Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a 

materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. 

 

(Art. 5º Os materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o 

período, considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia 

da COVID-19. 

 

§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação 

devem ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com 

necessidades educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e 

Acessibilidade (SIA).) 

 

Insira as informaçõ BEN-ARI, M..Principles of concurrent and distributed 

programming. 2nd ed. Harlow, England: Addison-Wesley, c2006. xv, 361 p. 

ISBN: 032131283. Livro SILBERSCHATZ, Abraham; GAGNE, Greg; GALVIN, 

Peter B.Fundamentos de sistemas operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro RJ: LTC, 

2015. 508 p. ISBN: 9788521629399. Livro TANENBAUM, Andrew S..Sistemas 

operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2016. 758 p. ISBN: 

9788543005676. Livro TOSCANI, Simão Sirineo; OLIVEIRA, Rômulo Silva de; 

CARISSIMI, Alexandre da Silva.Sistemas operacionais e programação 

concorrente. 1. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS Sagra, 

2003. 247 p. (Livros didáticos 14) ISBN: 8524106824. Além desse, será 

fornecido via Sigaa textos suplementares. 

Serão utilizados apenas matérias gratuitos como arquivos PDFs que podem 

ser lidos por softwares específicos para o caso dos alunos com necessidades 

especiais.  

 

 

Informações 
Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das 

atividades da turma. 
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adicionais: 

 

Insira as informações aqui. 

 

 

 

 
Em, ___ de _________ de 2020.        

 
 
 

 _______________________________________ 
Nome e assinatura do(a) docente 


