
Disciplina DS020 Redes de Computadores
Oferta para as turmas dos cursos 47A e 48A de 2020 conforme 
resolução Nº 22/21-CEPE.
CH Total: 60 
Total de semanas: 12+1(de aval. finais)
Data de início: 25/05/2021
CH Semanal:  5h
CH Sem. Síncrona: Semanas 1 a 8: 1 hora. Semanas 9 a 12: 0 horas
CH Sem. Assíncrona: Semanas 1 a 8: 4 horas. Semanas 9 a 12: 5 horas
Docente responsável: Pedro R. Torres Jr.

EMENTA (Unidade Didática)

Estudo de redes de comunicação de dados, dos métodos de comutação, das 
métricas relacionadas, dos modelos, dos protocolos e das tecnologias da 
camada física até a camada de aplicação

 PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Introdução e conceitos básicos de redes de computadores
Métodos de comutação
Métricas em redes de computadores
Modelos de referência
Camadas do modelo de referência ISO/OSI
Métodos de transmissão com fio e sem fio e noções de cabeamento 
estruturado.
Topologias de redes
Tecnologias de comunicação de rede local (LAN), Wireless LAN e principais 
equipamentos.
Arquitetura TCP/IP
Protocolos de roteamento
Protocolos da camada de transporte
Introdução à programação com API sockets
Protocolos da camada de aplicação

OBJETIVO GERAL

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de compreender os principais 
conceitos sobre comunicação de dados, redes computadores e os principais 
protocolos em uso na Internet.

 OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender a estrutura e a organização de redes de computadores desde a 
camada física até a camada de aplicação afim de que possa elaborar projetos, 
mitigar problemas e fazer o bom uso dos recursos de comunicação de dados.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

**Procedimentos Didáticos síncronos**

As aulas síncronas serão expositivo-dialogadas, com apoio de ferramenta de 
trabalho colaborativo através da Internet, preferencialmente através do uso do
Microsoft Teams. Serão utilizados também materiais de apoio como arquivos 
PDF e conteúdos on-line. As aulas devem enfatizar a aplicação dos conceitos 
apresentados.

As aulas síncronas apoiarão o formato assíncrono, de duas formas:
1) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início 
da unidade. Em tal momento, os estudantes receberão material didático 
atualizado, com indicação de bibliografia complementar a ser pesquisada 
individualmente;
2) Conclusão da unidade: ao final de cada unidade de estudo, será realizada a 
correção presencial dos estudos dirigidos (entrega de atividade através do 
Moodle) de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações 
práticas analisadas e estudadas individualmente.

**Procedimentos Didáticos assíncronos
- Justificativas - Esta disciplina possui parte de seu conteúdo, em especial parte
do conteúdo de laboratório, que pode ser trabalhada por meio de atividades 
complementares, como textos de apoio, exercícios e estudos de caso, que 
permitirão ao aluno compreender a aplicabilidade dos conceitos estudados. Os 
conceitos apresentados na aula síncrona serão detalhados através de diversos 
vídeos gravados e aplicados pelos alunos nas atividades assíncronas.

- Sistema de comunicação - Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de 
aprendizado, disponível no SEPT. Também será utilizado aplicativos de troca 
de mensagem instantânea.

- Modelo de Tutoria - O docente da disciplina exercerá o papel de tutor. O 
tempo reservado para tutoria é de 1 hora semanal no formato síncrono.

- Material didático específico - Os estudantes receberão, no início de cada 
unidade, dois materiais: o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será 
representado pelo material didático específico que contemplará o conteúdo 
referente a esta disciplina, composto tanto por material produzido pelo 
docente responsável, quanto por textos complementares e estudos de caso 
relacionados ao tema. Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro 
para estudo dirigido, estruturado a partir de casos concretos que exigirão do 
estudante a compreensão e aplicação do conteúdo estudado, da leitura do 
material de apoio entregue pelo docente, de leitura da bibliografia 
complementar e, se for o caso, de contato com o professor/tutor para tirar 
dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo.

- Infraestrutura e suporte tecnológico - Os estudantes deverão possuir acesso a
Internet através de um computador tipo desktop ou notebook com capacidade 
de executar máquinas virtuais. Recomendado: mínimo de 4GB de RAM, 10GB 
de espaço em disco e dois núcleos de processamento. 

- Previsão de ambientação - A disciplina prevê um momento, na primeira 
unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de ambientação na
Plataforma Moodle, com as ferramentas de trabalho colaborativos.



- Avaliação e frequência. A frequência será computada pela entrega das 
atividades no formato assíncrono, conforme definido na agenda do curso que 
será apresentada aos estudantes e em respeito à característica das atividades 
e dos conteúdos tratados nesta modalidade.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Uma prova individual online através da Plataforma Moodle, com peso 0,4 e 
dois trabalhos práticos, com peso 0,30 cada um. A entrega dos trabalhos está 
condicionada a defesa gravada pelo aluno de forma assíncrona e 
disponibilizado para o professor e/ou tutor. 
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