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Projeto de Estágio Docência - 2018.1

Formulário de submissão de projeto para Estágio Docência do
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de
Universidade Federal de Juiz de Fora. Para mais detalhes consulte as
normas no site do programa. www.ufjf.br/pgmc

PROGRAMAÇÃO PARALELA / DCC125

DCC/ICE

Rodrigo Weber dos Santos

rwdsantos@yahoo.com

Título do Projeto (nome da disciplina / código) *

Departamento/Unidade *

Nome do professor responsável *

Email do professor responsável *

https://www.google.com/url?q=http://www.ufjf.br/pgmc&sa=D&ust=1520256908393000&usg=AFQjCNFRD89Ekyw3Htv_MyjH8yxbfYhKrg
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seg e qua 10h-12h

A disciplina é obrigatória para o curso de Engenharia Computacional e tem como objetivo 
fornecer conhecimentos sobre a concepção, desenvolvimento e utilização de técnicas de 
programação paralela. Para isso, são trabalhados os conceitos de arquitetura de 
computadores paralelos, métricas de desempenho, abstrações e técnicas para o 
desenvolvimento de programas paralelos, paradigmas de programação paralela, 
paradigmas de comunicação, com foco em programação paralela via passagem de 
mensagem e via memória compartilhada. 
Entre 20 e 30 alunos cursam a disciplina. 
A metodologia de ensino envolve aulas expositivas, em sala de aula, com suporte de 
apresentações de slides. Exercícios para casa. Uso de laboratório de ensino para 
programação em ambientes paralelos. Das 60 horas do curso 24 horas são ministradas em 
laboratório de ensino para programação. Usualmente, o laboratório de Engenharia 
Computacional tem sido utilizado para este �m.

Auxiliar o professor durante aulas práticas de laboratório de programação paralela 
(24h/60h). 2 horas/semana

-Desenvolvimento de novos exercícios práticos para as aulas de laboratório e devida 
documentação dos mesmos- 1hora/semana 
-Auxílio na con�guração e instalação dos softwares (MPI, OPenMP, PThreads, CUDA, 
OPENCL) necessários para a utilização de hardware de computação paralela (clusters, 
multicores, GPUs) - 1 hora/semana

Horário de aula da disciplina (ex: seg 08h-10h) *

Resumo do projeto *
(Informações sobre a disciplina, quantos alunos em média cursam, outras informações)

Resumo das atividades em sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)

Resumo das atividades fora de sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)
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