
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

DCE0215 
 

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS VIRTUAIS NO 
ENSINO DA DISCIPLINA GESTÃO DE SISTEMAS 

OPERACIONAIS 
 
 
 

GLAUCO DA SILVA 
glauco.silva@fatec.sp.gov.br 

PROFESSOR 
FATEC GUARATINGUETÁ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
GLAUCO DA SILVA 

FATEC GUARATINGUETÁ 



ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS VIRTUAIS NO 

ENSINO DA DISCIPLINA GESTÃO DE SISTEMAS 

OPERACIONAIS
 

 

 
 

Resumo 

Este trabalho apresenta a análise realizada com alunos da disciplina de Gestão de 

Sistemas Operacionais do 2º semestre do curso de Gestão de Tecnologia da Informação 

da FATEC Guaratinguetá com relação ao uso de máquinas virtuais no ensino da 

disciplina. Durante o 2º semestre de 2013 e o 1º semestre de 2014 foram realizados 

laboratórios práticos com a instalação e configuração de diferentes sistemas 

operacionais nas máquinas virtuais. A principal vantagem da utilização deste recurso é a 

facilidade de se criar e remover máquinas que podem apresentar problemas, uma vez 

que o processo de instalação de uma nova máquina não é complexo. Após a conclusão 

do curso, foi realizada uma pesquisa com os alunos, visando identificar os pontos 

positivos e negativos desta abordagem. Os resultados obtidos mostraram que a 

utilização de máquinas virtuais em laboratório foi considerada fácil e contribuiu para o 

aprendizado da disciplina. 

 

Palavras-chave: Análise de utilização, Máquinas virtuais, Sistemas operacionais, 

Tecnologia da informação (TI). 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSIS OF THE USE OF VIRTUAL MACHINES IN THE TEACHING OF 

DISCIPLINE MANAGEMENT OF OPERATING SYSTEMS 

 

 

Abstract 

This work presents the analysis conducted with students of the discipline of 

Management of Operating Systems of the 2
nd

 half of the course Management of 

Information Technology of FATEC Guaratinguetá regarding the use of virtual machines 

in the teaching of the discipline. During the 2
nd

 half of 2013 and the 1
st
 half of 2014 labs 

were conducted with the installation and configuration of different operating systems in 

virtual machines. The main advantage of using this feature is the ease of creating and 

removing machines that can present problems, since the process of installing a new 

machine is not complex. Upon completion of the course, was performed a survey with 

students, to identify the strengths and weaknesses of this approach. The results showed 

that the use of virtual machines in the laboratory was considered easier and contributed 

to the learning of the discipline. 

 

Key words: Utilization analysis, Virtual machines, Operating systems, Information 

Technology (IT). 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Máquinas virtuais são, atualmente, um dos grandes avanços na área de 

Tecnologia de Informação (TI) para a economia e compartilhamento de recursos 

computacionais, uma vez que um único equipamento pode ser dividido em várias partes 

para serem utilizadas por máquinas virtuais. Esta abordagem gera economia, uma vez 

que a geração de calor e o consumo elétrico por uma única máquina são reduzidos 

quando comparados com o consumo de várias máquinas ligadas no mesmo local. 

Pensando nesta economia e na facilidade de se manipular máquinas virtuais, 

optou-se pela adoção desta tecnologia no ensino da disciplina de Gestão de Sistemas 

Operacionais do curso de Gestão da Tecnologia da Informação da FATEC 

Guaratinguetá. 

Com esta abordagem foi possível para os alunos instalarem e manipularem 

diversos sistemas operacionais como se estivessem em máquinas reais, o que permitiu 

uma maior interação com sistemas diferentes e a utilização de versões com as quais eles 

não estavam habituados. 

A integração da parte teórica da disciplina com as aulas práticas permitiu que o 

conteúdo abordado não fosse visto somente de forma acadêmica, mas também de forma 

prática, com testes e experimentos realizados nas aulas em laboratório, o que facilitou a 

assimilação por parte dos alunos. 

Ao fim do semestre, os alunos foram questionados quanto a abordagem adotada 

nos laboratórios para que fosse possível analisar o quanto o uso de máquinas virtuais 

contribuiu para o ensino e o que pode ser melhorado na disciplina para que novas 

turmas sejam beneficiadas. Para este fim foi elaborado um questionário com questões 

que abordam o que foi aprendido durante o curso e o quanto os alunos ficaram 

satisfeitos com a utilização de máquinas virtuais na disciplina. 

O restante do artigo está dividido da seguinte forma: na seção 2 é apresentado o 

referencial teórico a respeito de virtualização e seu uso para diversas aplicações; a seção 

3 apresenta os métodos adotados para condução da pesquisa e como o questionário foi 

aplicado; os resultados obtidos são discutidos na seção 4; e, por fim, na seção 5 são 

apresentadas as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

O conceito de virtualização através do compartilhamento de recursos não é 

recente. Em 1962, Corbató, Merwin-Dagget e Daley (CORBATÓ; MERWIN-

DAGGET; DALEY, 1962) publicaram um artigo definindo um sistema de 

compartilhamento de tempo. Neste artigo é explicado como um sistema poderia ter seu 

tempo compartilhado para ser utilizado por vários processos, gerando um uso maior do 

sistema e obtendo respostas mais rápidas em menos tempo. 

Goldberg (1974) apresentou um levantamento de pesquisas envolvendo 

maquinais virtuais. Neste trabalho, Goldberg apresenta os princípios dos sistemas de 

máquinas virtuais, como características de implementação e arquiteturas de 

virtualização. Neste trabalho também são mostradas algumas aplicações que podem ser 

exploradas com o uso de máquinas virtuais, como desenvolvimento e teste de software, 

educação, confiabilidade de software e segurança de dados. 

Uma máquina virtual, segundo Popek e Goldberg (1974), é uma duplicada 

isolada e eficiente de uma máquina real. Uma máquina virtual é criada através do 



Virtual Machine Monitor (VMM), que disponibiliza um ambiente semelhante ao da 

máquina real para o sistema operacional hóspede. Os aplicativos de usuários são 

executados neste ambiente, sem que haja uma grande perda de desempenho. Desse 

modo, quem faz todo o controle de acesso a recursos é o VMM. A Figura 1 apresenta o 

esquema de funcionamento do VMM com suas máquinas virtuais hóspedes. 

 

 
Figura 1. Funcionamento do VMM 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser visto na Figura 1, todo hardware real da máquina é 

compartilhado com as máquinas virtuais, que executam suas instruções de maneira 

independente, ou seja, o funcionamento de uma máquina não interfere em outra, uma 

vez que o VMM faz o controle das instruções solicitadas por cada uma das máquinas 

virtuais, executando essas instruções no hardware real. 

A utilização de máquinas virtuais para o ensino de disciplinas não é recente, uma 

vez que diversas experiências são relatadas nos meios científicos, conforme apresentado 

a seguir. 

Donaldson (1987) descreve suas experiências no ensino da disciplina de 

sistemas operacionais utilizando um sistema baseado na máquina virtual da IBM. Com 

esta abordagem, o autor criou ambientes de desenvolvimento para os projetos dos 

alunos, uma vez que os projetos poderiam danificar a máquina real, o que não é 

desejado. Ao fim do projeto, os alunos desenvolveram um sistema operacional 

multiprogramável que era executado na máquina virtual. O autor relata que vários 

alunos descreveram que a experiência foi uma das melhores no curso, devido a carga de 

trabalho envolvida e ao uso de mecanismos que permitiram a liberdade de 

desenvolvimento. 

Ågren (1999, 2000) apresenta a utilização de máquinas virtuais no ensino de 

conceitos computacionais, com foco em programas desenvolvidos por alunos que são 

executados em diferentes arquiteturas de hardware. Neste trabalho, os autores 

concluíram que os alunos acharam mais fácil entender o funcionamento de um código 

em diferentes arquiteturas através do uso de máquinas virtuais. 

Para o ensino de um curso de administração de sistemas, geralmente é necessário 

uma máquina para cada aluno, o que muitas vezes é inviável. Vollrath e Jenkins (2004) 

apresentam em sua pesquisa uma arquitetura para utilizar uma tecnologia de máquina 

virtual que simula vários computadores em uma única máquina real. Um dos problemas 

relatados pelos autores foi a falta de máquina para todos os alunos do curso, assim foi 

proposto que cada aluno adquirisse um disco rígido particular para utilizar nas aulas e 

assim instalar um sistema operacional e um VMM neste sistema, o que evita o 

particionamento do disco rígido real. Com a utilização do disco particular, os alunos 

poderiam utilizar qualquer máquina do laboratório, uma vez que todos os sistemas 

necessários estavam em seus discos. Os autores concluem o artigo, afirmando que com 



este projeto, o ensino do curso de administração do sistema sofreu uma grande mudança 

e facilitou o tanto o processo de ensino como o de aprendizado. 

No trabalho de Nieh e Vaill (2005), os autores apresentam suas experiências no 

ensino da disciplina de sistemas operacionais. Para este curso, é essencial que os alunos 

tenham contato com diversos sistemas e desenvolvam aplicações para estes sistemas. 

Para que os alunos não danifiquem os sistemas reais com aplicações que contenham 

instruções maliciosas, os autores criaram um ambiente de desenvolvimento virtual para 

que os alunos possam implementar, depurar e reiniciar o sistema sem prejuízo ao 

sistema real. Os autores relatam que com esta abordagem o ensino da disciplina se 

mostrou efetiva e que suas experiências podem ser utilizadas como base para melhorar o 

ensino da disciplina de sistemas operacionais. 

 No ensino de redes de computadores é importante que o cenário de rede seja 

adequado de acordo com o ambiente que se deseja simular, porém, muitas vezes um 

laboratório exclusivo para esta solução não está disponível. Com foco neste problema, 

Nabhen e Maziero (2006a, 2006b) relatam suas experiências de ensino de redes com 

máquinas virtuais. Com a utilização de máquinas virtuais, cada aluno pode construir sua 

própria topologia de rede, sem interferir na estrutura física do laboratório ou nas 

atividades de outros alunos. Em suas experiências, os autores implementaram firewalls, 

redes VPN (Virtual Private Network) e redes DMZ (Demilitarized Zone). Os autores 

afirmam que os resultados obtidos foram satisfatórios, aumentando a motivação e o 

envolvimento dos alunos com as aulas. 

 Como pôde ser visto, a utilização de máquinas virtuais no ensino de várias 

disciplinas é satisfatória e permite um aprendizado mais amplo e com maior 

participação dos alunos. 

 Além das áreas educacionais, máquinas virtuais são utilizadas em outros campos 

de pesquisa e aplicação, como computação de alto desempenho (HUANG et al., 2006; 

MERGEN et al., 2006) e segurança de redes (WANG; HEMBROFF; YEDICA, 2010; 

WU et al., 2010), entre outros. 

 A utilização de máquinas virtuais nos diversos campos da computação ainda não 

foi totalmente explorada, existindo ainda um vasto campo com diversas possibilidades 

de pesquisas para serem estudadas. Rosenblum e Garfinkel (2005) apresentam em seu 

artigo algumas tendências do uso de máquinas virtuais, oferecendo sugestões que 

podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

 No trabalho de Li, Li e Jiang (2010) são descritas as tecnologias de 

virtualização, de segurança e avaliação de desempenho. Como tendências futuras, os 

autores indicam alguns desafios para as máquinas virtuais, como as arquiteturas de 

processadores futuras, o modo de gerenciamento de memória e recursos, o método de 

manutenção de segurança e o método de avaliação de desempenho. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

Para a elaboração e desenvolvimento deste trabalho, foram desenvolvidos 

laboratórios da disciplina de Gestão de Sistemas Operacionais do 2º semestre do curso 

de Gestão da Tecnologia da Informação da FATEC Guaratinguetá. O conteúdo desta 

disciplina aborda os principais conceitos teóricos sobre sistemas operacionais e as 

instalações e configurações de diferentes sistemas em laboratório para que os alunos 

tenham contato com diferentes versões de sistemas operacionais. 

 Nos laboratórios foi utilizado o software Oracle VirtualBox (ORACLE, 2014), 

um virtualizador para uso doméstico e empresarial, que oferece alto desempenho nas 



soluções empregadas. Uma das grandes vantagens deste software é sua gratuidade, uma 

vez que ele é totalmente livre, não necessitando a compra de uma licença para seu uso. 

 O VirtualBox pode ser instalado em diversos sistemas operacional, como 

Microsoft Windows, GNU/Linux, MacOS. A partir do programa instalado, as máquinas 

virtuais podem ser criadas e executadas através do software. 

 Para os laboratórios foram instalados e configurados 6 tipos de sistemas 

operacionais: Linux Debian (DEBIAN, 2014) com modo texto e modo gráfico, Linux 

Ubuntu (CANONICAL, 2014), OpenBSD (OPENBSD, 2014), FreeBSD (FREEBSD, 

2014) e OpenSolaris (SOLTER; JELINEK; MINER, 2011). Todas as instalações foram 

realizadas com uma máquina virtual vazia, ou seja, todo o processo de instalação, 

particionamento de discos, formatação das partições, etc. foi realizado pelos alunos, o 

que permitiu uma maior interação com todo funcionamento do sistema operacional, 

desde a instalação até a utilização. 

 Após o processo de instalação, as configurações básicas foram realizadas nos 

sistemas, como criação de usuários, permissões de acesso e definição do endereçamento 

de rede (endereço IP). Todas essas configurações permitiram aos alunos observar as 

peculiaridades de cada sistema operacional, uma vez que os modos e arquivos de 

configuração são diferentes entre os sistemas. 

 Ao final de cada semestre avaliado foi realizada uma pesquisa com os alunos 

através de um questionário para que eles pudessem indicar suas impressões com relação 

ao uso de máquinas virtuais nos laboratórios da disciplina. 

 O questionário aplicado contém 13 questões que não abordam apenas a 

utilização do laboratório como meio para o aprendizado da disciplina, mas também 

contempla questões relacionadas com conhecimentos prévios dos alunos, infra-estrutura 

do laboratório utilizado, tempo dedicado a cada sistema operacional e conhecimento do 

professor sobre os sistemas operacionais e a maneira como ele conduz os laboratórios. 

 O preenchimento do questionário foi voluntário e anônimo, não sendo necessário 

que o aluno se identificasse ao responder as questões, pois a análise realizada buscou 

retratar o aprendizado coletivo e não individual. Cada turma possui em média 40 alunos, 

porém nem todos os alunos responderam ao questionário, por este motivo a análise final 

foi baseada nas respostas de 66 alunos. Os resultados obtidos e a discussão sobre eles 

são apresentados na próxima seção. 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De posse das respostas dos alunos, os dados foram tabulados e as análises 

realizadas. Um resultado satisfatório observado com as respostas é que 100% dos alunos 

consideram que a utilização de máquinas virtuais em laboratório melhora o aprendizado 

da disciplina. Este resultado demonstra que os laboratórios podem contribuir para a 

assimilação do conhecimento teórico e motivar ainda mais a participação dos alunos em 

sala. De acordo com um dos alunos “...melhora o aprendizado pois a máquina virtual 

tem a opção de ser desligada ou apagada a hora que quiser, mesmo o usuário fazendo 

uma configuração que resulte em erro fatal no sistema.”. Este relato aponta uma das 

principais vantagens das máquinas virtuais: a facilidade de manutenção. Outra 

vantagem deste tipo de abordagem é que os alunos demonstraram menos receio no 

momento de criar e trabalhar com as máquinas virtuais, pois não havia o risco de 

danificar ou comprometer uma máquina real. 

 Apesar dos alunos considerarem que as máquinas virtuais melhoram o 

aprendizado, quase 20% dos alunos achou que os laboratórios contribuíram muito pouco 



para o aprendizado, conforme mostrado na Figura 2, o que significa que as aulas 

práticas precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas para garantir uma melhor satisfação 

dos alunos. Poŕem, é importante observar que 45.5% dos alunos informaram que o uso 

das máquinas virtuais contribuiu muito para o aprendizado. 

 

 
Figura 2. Contribuição das máquinas virtuais para o aprendizado da disciplina 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Outra questão dizia respeito a experiência dos alunos com a utilização de 

máquinas virtuais, independente do virtualizador utilizado. As opções de resposta eram 

“Nunca”, “Algumas vezes” e “Trabalho constantemente”. Essa questão permitiu 

observar se os alunos já haviam trabalhado com máquinas virtuais e o nível de 

experiência de cada um deles, facilitando assim a condução dos laboratórios. O 

resultado para a pergunta “Você já trabalhou com máquinas virtuais?” pode ser visto na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3. Experiência dos alunos com máquinas virtuais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Como pode ser observado, a maioria dos alunos (63.6%) já possui alguma 

experiência na utilização de máquinas virtuais, o que facilitou o andamento dos 

laboratórios, pois além do auxílio do professor, os alunos ajudaram uns aos outros. 



 Outro fator apontado pelo questionário diz respeito ao sistema operacional que 

mais contribuiu para o aprendizado dos alunos, visto que foram utilizados 6 sistemas 

diferentes nos laboratórios. Dentre os sistemas adotados, o Linux Ubuntu foi o que mais 

contribuiu para o aprendizado, conforme pode ser visto na Figura 4. 

 

 
Figura 4. Sistema operacional que mais contribuiu para o aprendizado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O resultado apresentado na Figura 4 indica que o sistema com maior facilidade 

de instalação e manipulação foi o que mais contribuiu. Este fato é interessante, pois o 

Debian no modo gráfico também apresenta facilidade de manutenção e configuração, 

porém este sistema ficou na terceira posição das opções. 

 Um fato inesperado nas análises foi que 36.4% dos alunos consideraram o 

Debian (modo texto) um sistema operacional que contribuiu para o aprendizado. Este 

fato era inesperado, pois a utilização de um sistema em modo texto muitas vezes é 

considerada uma dificuldade pelos alunos. O resultado apresentado foi satisfatório e 

motivou a melhoria das aulas com relação a utilização de sistemas operacionais no 

modo texto. 

 Vinculado a questão anterior, foi questionado que experiência os alunos 

possuíam com o sistema operacional indicado como o que mais contribuiu para seu 

aprendizado. A grande maioria dos alunos (91%) indicou que possuía pouca ou 

nenhuma experiência com o sistema indicado, conforme pode ser observado na Figura 

5, o que significa que o laboratório contribuiu para que o aluno aprendesse os conceitos 

da disciplina e adquirisse conhecimento sobre um novo sistema operacional. 

 



 
Figura 5. Experiência com o sistema operacional que mais contribuiu para o aprendizado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Com relação ao tempo dedicado para cada sistema operacional em laboratório, a 

maioria dos alunos considerou que o tempo não foi suficiente, como pode ser visto na 

Figura 6. Estas respostas indicam que talvez seja necessário diminuir a quantidade de 

sistemas operacionais utilizados em laboratório e dedicar mais tempo para os sistemas 

que permanecerem, o que permitirá um maior aprendizado e maior experiência por parte 

dos alunos para alguns sistemas específicos. 

 

 
Figura 6. Tempo dedicado a cada sistema operacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Visando aperfeiçoar o curso, alguns questionamentos foram realizados para que 

novas idéias e novos conceitos possam ser adotados durante as aulas práticas. A 

primeira pergunta neste quesito visa identificar quais os sistemas operacionais de 

computadores pessoais os alunos possuem experiência, para que possa ser possível 

elaborar planos de trabalho de acordo com as necessidades e conhecimento dos alunos. 

A Figura 7 apresenta os resultados desta pergunta. 

 



 
Figura 7. Experiência com sistemas operacionais de computadores pessoais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 De acordo com o gráfico da Figura 7, é possível observar que a maioria dos 

alunos possui conhecimento intermediário ou avançado com o sistema operacional 

Windows, o que permite concluir que são usuários deste sistema. Um fato interessante 

de se observar é que, fora o Windows, somente o FreeBSD possui alunos com 

conhecimento avançado. Nos outros sistemas, incluindo o FreeBSD, a maioria dos 

alunos não possui nenhum conhecimento ou possui um nível iniciante de conhecimento, 

o que faz com que esses sistemas sejam candidatos às aulas de laboratório. 

 Visando a melhoria do curso, novos tópicos podem ser adotados, como a 

utilização de sistemas operacionais para dispositivos móveis. Por este motivo, foi 

questionado qual o nível de experiência os alunos possuem com relação a estes tipos de 

sistemas, pois eles podem ser incluídos na disciplina para serem estudados e utilizados 

em laboratório. O nível de experiência dos alunos para este tópico pode ser observado 

na Figura 8. 

 

 
Figura 8. Experiência com sistemas operacionais para dispositivos móveis 

Fonte: Elaborado pelo autor 



 Como visto na Figura 8, o único sistema operacional no qual todos os alunos 

possuem algum nível de experiência é o Android (sistema mais utilizado no mundo 

conforme dados da NetApplications (2014)), para os outros sistemas, vários alunos não 

possuem conhecimento nenhum ou possuem um nível iniciante de experiência, o que 

faz com que os sistemas de dispositivos móveis sejam candidatos a serem adotados nas 

aulas de laboratório. 

 Com relação a infra-estrutura do laboratório utilizado para as aulas práticas, a 

grande maioria dos alunos (acima de 70%) atribuiu o conceito “Bom” ou “Muito bom” 

(Figura 9), o que indica uma grande satisfação dos alunos com a estrutura oferecida pela 

faculdade. 

 

 
Figura 9. Conceito dos alunos para a infra-estrutura do laboratório 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Para finalizar o questionário, foi perguntado aos alunos sobre a qualidade das 

aulas e sobre a metodologia adotada pelo professor, visando analisar o feedback dos 

alunos para que melhorias possam ser implementadas nas aulas e também para que o 

professor possa saber se está transmitindo o conhecimento de maneira adequada. Mais 

de 50% dos alunos consideraram a qualidade das aulas “Boa” ou “Muito boa”, 

conforme pode ser visto na Figura 10, porém, um dado que gerou preocupação foi de 

que 45.5% dos alunos consideraram a qualidade das aulas “Razoável”, o que implica a 

necessidade de melhoria do conteúdo e/ou da metodologia adotada. 

 

 
Figura 10. Conceito dos alunos para a qualidade das aulas 

Fonte: Elaborado pelo autor 



 Para o conceito do professor, a análise apresentou um resultado bastante 

satisfatório, pois mais de 70% dos alunos atribuiu o conceito “Muito bom” ou 

“Excelente”, conforme Figura 11. Este resultado aponta para um bom desempenho do 

professor nos laboratórios e que o conhecimento transmitido atende as expectativas do 

aluno. 

 

 
Figura 11. Conceito dos alunos para o professor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Após a realização das análises, chegou-se ao consenso que a utilização de 

máquinas virtuais contribuiu para assimilação dos conteúdos da disciplina e que 

facilitou a conclusão dos laboratórios, devido a facilidade de manipulação das 

máquinas. Apesar disso, é importante ressaltar que a pesquisa também indica pontos que 

podem ser melhorados e incluídos nos laboratórios práticos, fazendo com que as aulas 

se tornem ainda melhores. Uma conclusão mais detalhada da análise e dos resultados 

encontrados são apresentados na seção seguinte. 

 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Este trabalho apresentou os resultados de uma análise realizada com alunos de 

ensino superior sobre a utilização de máquinas virtuais no ensino da disciplina de gestão 

de sistemas operacionais. O estudo mostrou que a utilização de máquinas virtuais 

auxilia no aprendizado da disciplina, bem como na aquisição de experiência por parte 

dos alunos. 

A utilização da virtualização contribuiu para que os alunos não tivessem receio 

de instalar e configurar um novo sistema operacional, uma vez que através do 

virtualizador é possível criar e apagar máquinas a qualquer momento, caso uma 

máquina apresente problemas, basta excluí-la e criar outra máquina, não prejudicando o 

equipamento real. 

Novos estudos devem ser realizados quanto aos sistemas adotados nos 

laboratórios, pois conforme a pesquisa, o tempo dedicado para cada sistema foi 

considerado pouco, isto faz com que seja necessária uma revisão na ementa da 

disciplina, buscando aumentar o tempo para sistemas específicos e assim permitir uma 

maior interação dos alunos com menos sistemas operacionais. 

Os resultados finais da pesquisa estão sendo utilizados para aperfeiçoar o 

conteúdo da disciplina, tanto em laboratório quanto em sala de aula, pois o principal 



objetivo dos laboratórios é fazer com que o aluno pratique os conceitos teóricos e tenha 

a experiência de trabalhar com sistemas operacionais não habituais. 

 Os resultados obtidos com os laboratórios foram satisfatórios e atendem a 

expectativa dos alunos. Melhorias serão implementadas e novos sistemas operacionais, 

principalmente os voltados para dispositivos móveis, serão analisados para verificar a 

viabilidade de sua utilização nos laboratórios. 

 O questionário continuará a ser aplicado para as próximas turmas do curso, 

tornando possível a avaliação da evolução do curso e o conhecimento prévio que os 

novos alunos possuem sobre os sistemas adotados. 

 Por fim, conclui-se que os alunos ficaram satisfeitos com o uso de máquinas 

virtuais e que é possível aplicar a parte teórica nos laboratórios, visando um melhor 

entendimento da disciplina, bem como a aplicação dos conceitos de forma prática. 
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