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EMENTA 

 

Revisão dos principais conceitos básicos de redes de computadores. Principais 
protocolos utilizados nos modelos conceituais de camadas (OSI e TCP/IP). Arquitetura 
TCP/IP. Redes sem fio. Cabeamento estruturado. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 
Geral 
 

 Elaborar projeto básico de redes de computadores baseados nas principais 
normas vigentes com a utilização da metodologia top-down. 

  
Específicos 
 

 Compreender o funcionamento dos principais dispositivos ativos utilizados em uma 
rede de computadores; 

 Identificar os principais padrões de redes sem fio disponíveis no mercado; 

 Aplicar conceitos relacionados ao modelo TCP/IP em um projeto básico de redes 
de computadores; 

 Elaborar projeto básico de redes de computadores de acordo com a necessidade 
de uma organização. 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Revisão dos principais conceitos básicos em redes de computadores; 
 
2. Arquitetura TCP/IP 
2.1. Camada de Aplicação: Principais protocolos e seu funcionamento; 
2.2. Camada de Transporte 
2.3. Camada de Rede: Endereçamento, subnetting e supernetting. VLSM. Network 
Address Translation (NAT). Fundamentos sobre roteamento e métricas. 
2.4. Camada de Enlace: Protocolos da camada de enlace. Detalhes do protocolo ethernet 
2.5. Camada física: Meios físicos e tecnologias de transmissão 



2.5.1. Tipos de meio físico – suas características e limitações. Conectores utilizados. 
2.5.2. Ferramentas utilizadas para conectorização de cabos de rede par-trançado.  
2.5.3. Testadores de cabos e certificação. 
 
3.Dispositivos ativos utilizados em redes de computadores: hub, switch e roteador 
 
4.Cabeamento Estruturado 
4.1. Introdução. Necessidades. 
4.2. Subsistemas de cabeamento 
4.3. Principais Normas relacionadas. 
4.4. Dispositivos utilizados no cabeamento estruturado: racks, patch panels, punch down, 
conversores de mídia. 
 
5. Ferramenta de CAD para usos em projetos: Microsoft Visio ou similar; 
 
6. Redes sem Fio 
6.1. Padrões de redes sem fio. Interfaces de redes sem fio. Repetidores. Tecnologias 
MIMO e WDS. Roteadores sem fio domésticos. 
 
7.Projeto de redes de computadores 
7.1. Por que projetar? 
7.2. Método Top-Down 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia consiste em aulas expositivas em sala e práticas de laboratório, sempre 
com a interação do aluno e debates sobre os assuntos abordados, além da utilização de 
estudos de casos, com o objetivo principal de demonstrar ao aluno os principais 
problemas vivenciados pelo profissional da área de tecnologia da informação. Para as 
práticas relacionadas ao projeto de redes serão utilizados os próprios ambientes físicos 
do IFPB como ferramentas de estudo de caso. 
 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia e laboratório de informática. 
Adicionalmente, o laboratório de informática utilizado pelos alunos da disciplina deverá ter 
instalado em seus computadores um software de CAD (preferencialmente Microsoft 
Visio). 

 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

 

 O processo de avaliação de ensino-aprendizagem consiste de duas avaliações, 
sendo que a primeira será escrita e englobará os assuntos apresentados até o 
item 3 do conteúdo programático; 

 A segunda avaliação consistirá de um projeto de redes de computadores que 



deverá ser elaborado pelo discente, englobando todo o conhecimento adquirido 
durante a disciplina. Para que o projeto seja aceito, o discente deverá desenvolvê-
lo em uma ferramenta de desenho assistido por computador (CAD) e apresentá-lo 
a turma ao fim do semestre; 

 Para o projeto, a turma deverá ser dividida em grupos de no máximo 3 discentes 
cada. 
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