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Este relatório, a ser preenchido pelo pesquisador proponente, deverá conter a avaliação das 

atividades desempenhadas pelo aluno, conforme os itens abaixo relacionados: 

 

1. Atividades acadêmicas (notas obtidas, exames de qualificação, monitorias, projeto de tese 

e dissertação, etc.) 

O bolsista continua sendo um ótimo aluno, se mostrando assíduo e interessado. Neste período o 
aluno cursou disciplinas e obteve o conceito máximo A (excelente). As atividades do projeto 
foram realizadas sofreram um pequeno e inesperado atraso em relação ao cronograma estabelecido 

porque a plataforma apresentou instabilidade na sua operação. Para sanar as falhas apresentadas 
foram necessárias modificações significativas que consumiram um bom tempo. O grupo de 

pesquisa trabalha na proposta e no desenvolvimento de um infraestrutura de experimentação de 
redes baseada na tecnologia de virtualização de redes. O acesso à infraestrutura visa um alto grau 
de segurança assim como um acesso fácil através do uso de cartões inteligentes. A segurança de 

operação das redes virtuais é obtida com o isolamento completo dos recursos de cada rede virtual. 
A descrição da infraestrutura de experimentação, as instruções e os manuais para a instalação 

infraestrutura encontram-se no sítio http://www.gta.ufrj.br/fits. O grupo avançou na avaliação de 
desempenho da infraestrutura em desenvolvimento e também no aperfeiçoamento dos  algoritmos 
para alocação de recursos em nuvens. Os algoritmos utilizam o modelo de que clientes alugam 

máquinas virtuais para executar suas aplicações com requisitos diversos de processamento, 
memória, armazenamento e rede. Os algoritmos desenvolvidos modelam unidimensionalmente a 

carga dos servidores e máquinas virtuais, e geram um perfil de uso. Baseado nesses perfis, os 
algoritmos migram as máquinas virtuais para os servidores que possuem maior verossimilhança, e 
assim garante a provisão dos requisitos das máquinas virtuais. Foram submetidos e aceitos artigos 

para publicação em periódico internacional.  

Mais informações podem ser obtidas na sitio do projeto http://www.gta.ufrj.br/invernuol/ 
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2. Publicações submetidas e aceitas (inserir referência completa):  

Trabalhos publicados no primeiro trimestre: 

 
Mattos, D. M. F.,  Ferraz, L. H. G. , Costa, L. H. M. K. e Duarte, O. C. M. B. - "Evaluating Virtual 
Router Performance for a Pluralist Future Internet", em “The 3rd International Conference on 

Information and Communications Systems” - ICICS-2012, Irbid, Jordan, ACM, abril de 2012. 
 

H. E. T. Carvalho e O. C. M. B. Duarte - "VOLTAIC : Volume Optimization Layer To AssIgn 
Cloud resources", em “The 3rd International Conference on Information and Communications 
Systems” - ICICS-2012, Irbid, Jordan, ACM, abril de 2012. 

 
 

Mattos, D. M. F., Mauricio, L. H., Cardoso, L. P., Alvarenga, I. D, Ferraz, L. H. G, e Duarte, O. C. 
M. B. - "Uma Rede de Testes Interuniversitária a com Técnicas de Virtualizacao Híbridas", em 
“Salão de Ferramentas do XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas 

Distribuídos” - SBRC'2012, Ouro Preto, MG, Brasil, maio de 2012. 
 

Mattos, D. M. F. e Duarte, O. C. M. B. - "QFlow: Um Sistema com Garantia de Isolamento e 
Oferta de Qualidade de Serviço para Redes Virtualizadas", em “XXX Simpósio Brasileiro de 
Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos” - SBRC'2012, Ouro Preto, MG, Brasil, maio de 

2012. 
 

È importante destacar que os dois primeiro artigos foram selecionados entre os seis melhores do 
congresso.  Além destes dois artigo o artigo da proposta  "QFlow,”  último artigo listado, foi 
selecionaod como o 3º melhor artigo do XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e 

Sistemas Distribuídos - SBRC'2012. 
 

Trabalhos submetidos para publicação: 
 
D. M. F. Mattos, L. H. G. Ferraz, L. H. M. K. Costa e O. C. M. B. Duarte - "Virtual Network 

Performance Evaluation for Future Internet Architectures", a ser publicado em “Journal of 
Emerging Technologies in Web Intelligence” - JETWI, Academy Publisher.   

 
H. E. T. Carvalho e O. C. M. B. Duarte - "Elastic Allocation and Automatic Migration Scheme for 
Virtual Machines", a ser publicado em “Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence” - 

JETWI, Academy Publisher.  
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3. Avaliação geral do andamento do trabalho do aluno: 

Aspectos Satisfatório 

sem restrição 

Satisfatório 

com restrição 

Insatisfatório 

Cumprimento dos objetivos X   

Contextualização X   

Metodologia utilizada X   

Resultados esperados X   

Aplicabilidade X   

Cronograma X   

Bibliografia utilizada X   

 

4. Parecer Final: 

O aluno cursou disciplinas e obteve o conceito máximo. O aluno foi assíduo e mostrou motivação. 

Os resultados de desenvolvimento e experimentação foram significativos. Foi um período muito 
difícil porque foram necessárias mudanças significativas na platafo rma. Considero excelente o 

desempenho do aluno 

 

 


