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Divulgação dos conteúdos das disciplinas de Tópicos 
oferecidas em 2017/2 

 
DISCIPLINA: Tópicos Avançados em Ciência da Computação VI (2Créditos) 

Prof. Rafael Heitor Bordini 
 
OBJETIVOS:  

 
1. Apresentar problemas e técnicas em sistemas com múltiplos agentes autônomos inteligentes;  

2. Estudar plataformas para a programação de sistemas multi-agentes; 
3. Estudar formas de comunicação e troca de conhecimento entre agentes. 

 

EMENTA: 
 

Sistemas multi-agentes, cooperação através do contract net protocol, teoria dos jogos, tipos de leilões para 
alocação de recursos, negociação através do monotonic concession protocol, programação de sistemas multi-
agentes, modelos organizacionais, sistemas normativos, comunicação entre agentes, linguagens de comunicação 

de agentes, teoria da argumentação.  

 

 

DISCIPLINA: Tópicos em Sistemas de Informação II (2Créditos) 

Visitante: Prof. Pekka Abrahamsson / Prof. Rafael Prikladnicki 
Norwegian University of Science and Technology - NTNU 

https://www.ntnu.edu/employees/pekka.abrahamsson 
 
A disciplina será ministrada em 5 tardes (FGHIJK) 

Iniciará em outubro ou novembro 
 

EMENTA: 
 
Conceitos de startups de software; desafios de engenharia de software em startups de software (débito técnico, 

experiência de usuário, teste de software, etc); comparação com engenharia de software em empresas 
tradicionais; aspectos humanos e colaborativos de startups de software; desafios e oportunidades de pesquisa 

em startups de software; aspectos metodológicos de pesquisa em startups de software 
 

 
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Sistemas Interativos II (2Créditos) 

Profa. Isabel Harb Manssour  

OBJETIVOS:  

O cumprimento da disciplina busca dar ao aluno, ao final do semestre, condições de:  

1. Apresentar conceitos básicos de processamento de imagens. 
2. Conhecer técnicas para manipular imagens visando melhorar sua qualidade, identificar objetos e realçar 

características. 

EMENTA:  

Conceitos de Processamento de Imagens. Morfologia matemática. Segmentação. Filtros de suavização. Detecção 
de bordas. Análise de imagens. 

 

 

DISCIPLINA: Tópicos Avançados em Ciência da Computação VII (2Créditos) 

Prof. Cesar Augusto F De Rose 

Versão de 2 créditos da tradicional disciplina de Programação Paralela, agora com ênfase na modelagem paralela 
para multicomputadores (Clusters), desta forma não tendo sobreposição com as novas disciplinas PPE e PPH. 

Sendo orientada à projetos, como a sua versão de 4 créditos, será utilizada a ferramenta MPI para a resolução 
de problemas práticos exercitando a utilização de modelos clássicos de paralelismo para este tipo de máquina.  

OBJETIVOS:  

O cumprimento da disciplina busca dar ao aluno, ao final do semestre, condições de: 

1. Conhecer as diferentes primitivas e modelos de programação paralela em multicomputadores (Clusters);  

2. Modelar e implementar em laboratório programas paralelos.  

EMENTA:  

https://www.ntnu.edu/employees/pekka.abrahamsson
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Modelagem de programação Paralela. Expressão do paralelismo. Paradigmas de programação paralela. 
Aplicações distribuídas e paralelas. Estudo de caso.  

 

 
DISCIPLINA:  Tópicos Especiais em Sistemas Embarcados e Sistemas Digitais II (2Créditos) 
Prof. Ney Laert Vilar Calazans 

 
OBJETIVOS:  
 

O cumprimento da disciplina busca dar ao aluno, ao final do semestre, condições de:  
1. Dominar os conceitos principais relacionados à sincronização de ações em sistemas digitais, tais como 

sincronismo, metaestabilidade, interfaces de comunicação síncronas e assíncronas, entre outros;  

2. Reconhecer e diferenciar sistemas digitais síncronos de sistemas digitais não-síncronos;  

3. Dominar os principais conceitos relacionados a circuitos e sistemas digitais síncronos e não-síncronos;  

4. Compreender e ser capaz de utilizar circuitos e sistemas não-síncronos como parte do projeto de sistemas 

digitais complexos globalmente assíncronos, localmente síncronos (GALS) ou totalmente assíncronos;  

5. Incutir-se dos principais conceitos da área de pesquisa e desenvolvimento de sistemas digitais assíncronos;  

6. Dispor de uma visão ampla da área de sistemas digitais assíncronos no que concerne primitivas de projeto, 

técnicas e práticas de projeto de sistemas digitais não-síncronos, bem como o escopo de uso de técnicas 
assíncronas de projeto;  

7. Empregar métodos e ferramentas de projeto de circuitos e sistemas digitais assíncronos.  

 
EMENTA:  

A sincronização em sistemas digitais. Corridas, transitórios, riscos (hazards) e metaestabilidade. Circuitos e 
sistemas síncronos. Circuitos e sistemas não-síncronos. Circuitos e sistemas globalmente assíncronos, localmente 
síncronos (GALS). Protocolos de comunicação. Modelos de atraso. Insensibilidade a atrasos. Arcabouços de 
projeto não-síncrono. Projetos bundled-data e QDI. Null-Convention Logic (NCL). Projeto NCL. Componentes 

assíncronos e seu projeto. 


