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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:  
CÓDÊGÓ NQMEDA DISCIPLINA
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SEMANA!$ TOTAL DE;HORAS-AULA
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ni.PRÉ-REQUISITO(s)  
  NOME DA Dê$CÊPLÊNA  
DEC7121  

 
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA  
Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação l

 
V.JUSTIFICATIVA  
Nos últimos anos tem havido uma forte demanda por profissionais da área de Informática com conhecimentos que l
lhes permitam pesquisar. projetar, gerenciar. instalar. administrar e desenvolver sistemas para uso em redes de l
computadores. Portanto. esta disciplina se justifica pela demanda do processo de informatização das empresas e l
çlg..gxplgsãgggy$g.4os compylggglg111g!.pgg ye1lpggteNblçgçg.... .. ...

V!.EMENTA  
Redes de computadores e a Internet. Camada de aplicação. Camada de transporte. Camada de rede. A camada de 

j

Vê'l.OBJETIVOS  

O principal objetivo é apresentar os principais conceitos relacionados às Arquiteturas. Serviços e Protocolos das l

e Apresentar um histórico. as características e as classes de Redes de Computadoresl i
+ Introduzir o conceito de Arquitetura Multicamadas e os princípios básicos de operação=. l
. Descrever a organização da arquitetura e os conceitos associados ao Modelo de Referência OSI e da arquitetura l

de protocolos TCP/IPI l
+ Apresentar as noções básicas da arquitetura Internet e seus principais protocolos de comunicação; ' l
. Apresentar as principais técnicas associadas à transmissão de dados em meios de transmissão (modos de

transmissão. técnicas de codificação, modulação. multiplexação etc): l
. Apresentar as características associadas aos Meios de Transmissão mais utilizados para transferência de dados

. Introduzir os conceitos relativos às arquiteturas de Redes Locais de Computadores e os.padrões associados. l



\

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O curso será baseado em aulas expositivas coM auxílio do quadro e projetor multimédia.. 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 dois trabalhos para fixação dos conteúdos. Por fim.
destacamos o estudo do estado da arte através da análise de artigos indicados pelo prole.ssor e o m.aterial de
apoio que será postada no Moodle.

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:
1 . Datashow/projetas funcionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado
2. Acesso à internet
3. Laboratório de informática com computadores funcionando e em número adequado a quantidade

de alunos:
4. Ambiente Virtual de Aorendizaaem -- Mobdle ' '~

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

deverão ser.atingidos conjuntamente. Será obrigatória a fre(luêhcia-às atividades correspondentes a cada
disciplina. no mínimo a 75% das mesmas (FrequênciaSufióiente : FS), ficando nela reprovado o aluno que
não comparecer a mais de 25% das atividades (Frequência Insuficiente - FI)

. Serão realizadas duas provas escritas e dais trabalhos

. .Pl: Prova Escrita l será referente aos conteúdos das Unidades l e2

. P2: Prova Escrita 2 será referente ao conteúdo da Unidade 4

. TI : O lo. trabalho será referente ao conteúdo da unidade 3

. T2: 0 2'. trabalho será referente ao conteúdo da unidade 5

. Por fim, destaca-se que serão realizados alguns pequenos trabalhos extras (TE) que representarão 10%
da nota final.

VIII.CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Unidade [: ]ntrodução às Redes de Computadores [8ha]
. Conceitos Gerais
. Medidas de Desempenho
e Camadas de protocolos e serviços
! Histórico das redes de computadores e Internet
& TopoloÜlas de redes

Unidade 2: Camada de Aplicação [12ha]
. Fundamentos das aplicações de rede
. Principais protocolos da camada dê aplicação (HTTP, FTP. SMTP)
. Serviço de díretório da Internet (DNS)

Unidade 3: Camada de Transporte [20.ha]
. Introdução e Serviços da camada de transporte
+ Protocolos TCP e UDP
6 Princípios do controle de congestionamento

Unidade 4: Camada de Rede [24ha]
. Introdução
. Endereçamento IP
. O protocolo IP
B Alocação dinâmica de IPs
B Tradução e Mapeamento de IPs

Unidade 5: Camada de enlace e redes locais [8ha]
B Serviços oferecidos pela camada de enlace
. Protocolos de acesso múltiplo
6 Endereçamento na camada de enlace
. Redes Ethernet



A média Final(MF) será calculada da seguinte forma

. MF. rpl+pn x0.6+íTl+ra x0.3 + TE xO,l
Ob$: $e detectado plágio será atribuída nota ro ao trabalho.
A Rota mínima para aprovação nâ disciplina será MF>=6,0 (sóis) ê Frequência,Suficlênte (F$)
72 da Res. n' 17/CUn/1997).

kart. 69 e

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5.5
terá direito a limo nova avaliação nó final do Éêmestre (REC), exceto as ativídádes constantes no art.70, $
2'. A Nota Final (NF) será;calculada por hein da média aritinétlca entre a média das notas das avaliações
parciais(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)

MF + REC
2

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será
atribuída nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' dá Res. n' 17/CUn/1997)

Qb$ewações

Avâêiação de recuperação
. Náo há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

Ires.17/CUn/97}

Nova avaêiaÇãa
O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades availativas previstas
no plano :de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia dõ Departamento de Eilslno. na Secretaria Integrada de
Departamento - SID: ao qtlal a dl$ciplina peNênce. dênti'o do pl'aza de 3 (três) dias úteis. api'esentanda
doclimentação ãomprobatória

Horário de aÉendimehtó ao alu:no

Prof, Jim Lau
» Terça-feira: 17:00h às 19:00 h
« Quintà=fçíEQ] ]ZtQgbês 19:00h -.. saia 104

Xi.CRONOGRÀMATEÓRÊCQ/PRÁTICO

Semana
DATA A$$UNTQ

Apresentação e discussão do plano de ensino. Redes de Computadores e a
Internet(introdução}.  11/03.a 16/03

2a 18/03 a 23/03
Rêdéide Computadores e a Internet (Camadas de protocolos e seus modelos
de serviços, comutação de pacotes e de circuitos: técnicas de multiplexação).
Atraso na rêde. Módelós de Referência ISO/OSI e TCP/iP. Exercícios.
Semana Académica do TIC3a 25/03 a 30/'03

4a 0]/04,a 06/04
Resolução de Exercícios
Càrüada dé Aplicação (Introdução). Protocolo HTTP
Introdução âo Wireshark (aula prática).
Cookies, Proxy/Coche, Protocolo SMTP, POP. ÍMAN: FTP.Jg. $91){!ç.gê.gS.P.Ng:
Aula prática (laboratório) e resolução de exercícios
Camada de Transporte (Introdução). Princípios da transferêrlcia confiável de

nn M . -.H..n-P---- ..nmHÚm. n---en nPnHni«-Ú-m

Camada de Transporte (Introdução), Princípios da transferência confiável de
dados l . :.: . -L---------...w=-- "-...--M
{'. Avaliação (F'l: Unidades l e 2)
Elaboração de Trabalho prático relacionado com a Camada de Transporte
atividadeorientada Maodle

5á Q8/04 a 13/04

  15/04 a 20/04

7a 22/04 a 27/04

  29/04 a 04/C}5

06/05 a 11/05

Camada de Transporte - (atividade orientada -- Moodle)
Etatreaa dotrabalho;l (TI
Apresentação do Trabalho l
Camada de Rede flntroducão

9a
10« 13/05 a 18/05
] la 20/05 â 25/Q5 Camada de Rede ÍDrotocoio IP



Os livros acima citados constam na Biblioteca IJniversitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliograilas também podem ser
encontratlas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.

Jim Lau
Assinado digltalmonte por

Razão Eu sou o autor dest
documento
Localização Araranguá
Data: 201 9-02-1 7 16:59:59
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Prof. Jim Lau Aprovado pelo
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XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KUROSE. James F.l ROSÉ. Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5.
ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley. 2010. 614 p.

2. TANENBAUM, A.S., WETHERALL, D. J. Redes de Computadores, tradução da 5' Edição, Editora Prentice Hall
Brasi1. 2011

3. CC)MER, Douglas. Interligação em rede com TCP/IP. Rio de Janeiro: Campus, 2006

XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1. CARISSIMI, A. S.l ROCHOL. J.l GRANVILLE, L. Z. Redes de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2009

2. SOARES, Luiz Fernando Gomesl LEMAS, Guidol COLCHER, Sergio. Redes de Computadores: Das LANs,
MANs e WANs, à$ Redes ATM. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995.

3. STALLINGS. W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 5'. Édicao. 2005

4. TORRES, Gabriel. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Nova Terra. 2009.

5. . Manuais. Catálogos, "White Papers" e cites das empresas: 3Cam, Foundry Networks, Extreme Networks,
Proxim. Cisco, Enterasys, Avaya. D-Link, Nortel Networks, Intel, IBM, Hewlett-Packard. Unisys, Novell, Microsoft.

6. . Artiaos selecionados

12a 27/05 a 01/06 Camada de Rede(Endereçamento)  
13a 03/06 a 08/06 Camada de Rede(Endereçamento)

Laboratório (camada de rede)  
14a l0/06 a 15/06 Laboratório (camada de rede)

2'. Avaliação (P2: Unidade 4)  
15a 17/06 a 22/06 Camada de enlace  
16' 24/06 a 29/06 Camada de enlace  
17' 01/07 a 06/07 Entrega de trabalho -- Camada de Enlace (T2)

Prova de reposição  
18a 08/07 a 13/17

REC
Divulgação de Notas  

Qbli.ggplg!!gtilb.gltá sujeito a neciLIÇl!!!$.giu; tes cle acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas
XII. Feriados previstos para o semestre 2019.1 :

l)ATA  
03/04/2019 \niversário da cidade de Araranguá

19/04/2019 Sexta-feira Santa

01/05/2019 Dia do trai)alhador

20/06/2019 Corpos Christi
21/06/2019 Dia não letivo


