
Vii.OBJETIVO$
va$ Gerais

Apresentar os principais conceitos
Administração e Gerência de Redes

Obletivos Esoecificas

relativos à Rede Internet. analisar e elucidar os assuntos relacionados

6

6

#

@

6

8

©

Descrever os principais aspectos de operação dos protocolos dos diferentes níveis da Arquitetura Internet
Apresentar a política de endereçamento da Internet
Apresentar os conceitos de gerenciamento na Internet e os protocolos associados
Apresentar as principais tecnologias de redes locais sem fio.
Apresentar. analisar e usar tecnologias e suporte para Gerência de Redes
Apresentar os principais conceitos de segurança em Redes
Pesquisar sobre Tendências e Futuro em Administração e Gerência de Redes.
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IV.CURSO(S)PARA O

Bacharelado em Tecnologias cla Informação e Comunicação
.J

V.JUSTIFICATIVA

lhes permitam pesquisar. projetar. gerenciar. instalar.f'adminstrar e desenvolver sistemas para uso emeníoss ue

conlpuiaaores PONanto, esta disciplina se justifica pela damaadaes processo de informatização das empresas e 
VI.EMENTA

Aplicações. vv--- --v w -»"'.'Q -'v"Glo lxucç;aiilçilLU. nuiliíriísudçau ae Keaes cle t,omputa(lares. segurança  



X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais9

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às ativldades correspondentes a cada
disciplina. no mínimo a 75olb das mesmas (Frequência Suficiente - FS). ficando nela l-eprovado o aluno que
não comparecer a mais de 25% das atividades(Frequência Insuficiente - FI)
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Serão realizadas duas provas escritas e quatro trabalhos:
Prova Escrita [ será referer3te aos conteúdos das Unidades ] e 2: P]
Prova Escrita 2 será referente aos conteúdos da Unidade 3: P2
C) I'. trabalho será referente ao conteúdo da Unidade 2: TI
0 2'. trabalho será referente ao contendo da Unidade 3: T2
0 3o. trabalho será referente ao conter)do da Unidade 4: T3
0 4'. trabalho será referente ao conteúdo da Unidade 5: T4
Por fim: destaca-se que serão realizados alguns pequenos trabalhos extras (TE) que representam-ão 10qb da
nota final

Fpl@!!!a a 111Éd a Filial (Mf) !g11õ çgiçul ge qg sgguin;e forma

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
C) curso será baseado em aulas expositivos com auxílio do quadro e projetor multlmidia. Para fixação dos tópicos
estudados, os alunos receberão. ao longo do curso. listas de exercícios. Serão realizadas algumas aulas práticas
nos laboratórios de informática e o desenvolvimento de um trabalho para fixação dos conteúdos. Por fim
destacamos o estudo do estado da arte através da análise e apresentação de artigos indicados pelo professor e o
material de apoio que será postado no Moodie

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:

1 . Datashow/projetor funcionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado
2. Acesso à Internet

3. Laboratório de informática com computadores funcionando e em numero adequado a quantidade de alunos
Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle

VÊIÊ.CONTEÚDO PROGRAMÃTêCO

Unidade l: Introdução [02 horas-aulas
. Evolução da Rede Internet ao longo do mundo
. Situação atual
. Níveis da Arquitetura Internet

Unidade 2: Redes sem fio e redes móveis [16 horas-au]a]
' Serviços oferecidos pela camada de enlace
© Redes sem fio IEEE 802. 1 1
@ Redes }nóveis IEEE 802.15.4 e Biuetooth
. Redes de telefonia móvel (celulares)

Unidade 3: Nível de Rede e seus conceitosl30 horas-aulas
» Roteamento na Internet
© iPv6

Unidade 4: Gerenciamento de Rede na Internet [16 horas-au]a]
* Noções de Gerenciamento de Redes
@ Gerenciando a Rede Internet

. Ferramentas de Gerenciamento para Internet

Unidade 5: Gerenciamento de Segurança [8 horas-aula]
p Noções de segurança em redes
. Princípios da criptografia
' Integridade de mensagem e autenticação
© Estudo de casos
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' A nota minma para aprovação na disciplina será MF>=6.0(seis) e Frequência Suficiente IFS)(Art 6g e 72

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e 5.5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70. $ 2' A Nota
Final (.NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
notaobtidananovaavaliação(REC).(Art.70e71 dares.n'17/CUn/1997). ' ' *
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. Ao aluno que não comparecer ãs avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Avaliação de recuperação
. Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório
(Res .17/CU n/97)

Nova avaliação
. Pedidos de segunda avaliação somente para casos em que o aluno: por motivo de força maior e

plenamente justificado. deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. e deverá ser formalizado via
requerimento de avaliação à Secretaria Académica do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias t)Leis
apresentando comprovação.(ver formulário)

Horário de ÂtendiinenÊo aa alun
@ Quarta-feira: 17:00h à$ 18:00 h -saia ARAl17
@ Quinta-feira: 14:00h às 15:00h -- saia ARAR 17

XI.CRONOGRAMATEÓRICO/PRÁTICO
AULA DATA

ASSUNTO
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06/03 8 11/03 UNIDADE 1 : Apresentação e discussão do plano de ensirlo. Introdução
Revisão de Redes i
UNIDADE 2: Camada de enlace
UNIDADE 2: Redes sem Fio
UNIDADE 2: Redes sem fio e Telefonia Móvel, Resolução de exercícios
UNIDADE 2: Aula f)Fatiga (cabeamento estruturado
Elaboração de trabalho
PROVA TEOR8CA -- Unidades 3 © 2

13/03 a 18/C)3
20/03 a 25/3
27/3 a 01/04

5

6

7

03/04 a 08/04

l0/04 a 15/04
17/04 a 22/04

UNIDADE 3: Camada de Rede
8

9

10

12

13
14
]5

16

24/04 a 29/04
0q/05 8 06/05
08/05 a 13/05
15/05 a 20/05
22/05 a 27/05

UNIDADE 3: Cafnada de rede
UNIDADE 3: Camada de rede
UNIDADE 3: Camada de rede
UNIDADE 3: Camada de rede
UNIDADE 3: Resolução de exercícios
PROVA TEORgGA -- Unidade 3
UNIDADE 4: Gerenciamento de rede
UNIDADE 4: Gerenciamento de rede
UNIDADE 4: A estrutura de gerenciarnento padrão da Internet
UNIDADE 5: Criptografia de chave pública, Integridade de mensagens e
gyB.nÇlçãçêP.
Apresentação de trabalhos
Rwg. gÇ . [9.PÇ2g iÇã.Ç!.

Nova avaliação (REC)

29/05 8 03/06
05/06 a l0/06
12/06 a 17/06
19/06 a 24/06
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26/06 a 01/07

03/07 a 08/07



XII. Feriados previstos para o semestre 2017.1
03/04 - Feriado: Aniversário da Cidade (Segunda)

1 4/04 -- Feriado: Sexta-Feira Santa (Sexta)

15/04 - Dia não letivo (Sábado)

21/04 -- Feriado: ;Tiradentes (Sexta)

22/04 -- Dia não letivo (Sábado)
O1/05-- Feriado:

04/05 -- Feriado: Di

1 5/06 -- Feriado: Corpus Chrlsti(Qu nta)

Axcel Books. 2010

do projeto à instalação. 4. ed.rev

Elsevier. 5'. Edicao, 2005

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá
também podem ser encontradas no acervo da disciplina. via sistema Moodle. '

Algumas bibliografias

Prof. Ricardo Alexandre Reinando de Moraes

Aprovado pelo
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