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O objetivo deste projeto é estudar algumas soluções de sistemas que possam ser aplicados ao ensino de 
computação, com foco no ensino no tópico de arquitetura de computadores.  Ferramentas comerciais e 
abertas foram testadas e avaliadas em relação a facilidade de uso, facilidade de instalação, grau de 
aprendizagem obtido, e adequação ao conteúdo das disciplinas. Dentre as ferramentas estudadas, a 
ferramenta Valgrind (http://valgrind.org/) foi escolhida e implantada na disciplina de Organização e 
Arquitetura de Computadores 3 , do curso de Ciência da Computação, pois esta ferramenta é aplicada a 
cerca de 1/3 do conteúdo da disciplina. Esta ferramenta foi aplicada em duas edições da disciplina, e 
esta sendo aplicada atualmente na terceira edição.  

No restante do tempo da bolsa, o bolsista atuou na área de teste e tolerância a falhas de sistemas 
MPSoCs. O método desenvolvido permite detectar a falhas na rede do sistema automaticamente. O 
aluno participou da escrita de um artigo intitulado ‘Runtime Fault Recovery Protocol for NoC-based 
MPSoCs’ submetido à conferência International Test Conference 2013, classificada como A1 de 
acordo com o WebQualis.  
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