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EMENTA
Comunicação de Dados. Modelos conceituais de camadas (OSI e TCP/IP). Comandos
básicos utilizados para diagnósticos de problemas em uma rede de computadores.

OBJETIVOS DE ENSINO
Geral


Conhecer os conceitos básicos inerentes a uma rede de computadores

Específicos




Compreender os conceitos básicos sobre comunicação de dados;
Identificar as características dos modelos de referência usados em redes de
computadores;
Aplicar os conceitos das diversas camadas dos modelos OSI e TCP/IP na solução
de problemas encontrados em uma rede de computadores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Comunicação de dados: panorama geral dos principais conceitos. Conceito de redes
de computadores. Núcleo da rede e sistemas finais. Comutação e pacotes e comutação
de circuitos.
2. Visão geral de redes quanto a sua extensão territorial: LANs, MANs e WANs;
3. Topologia lógica e física de uma rede de computadores;
4. Visão geral da arquitetura OSI e suas camadas;
5. Visão geral da arquitetura TCP/IP e suas camadas:
5.1. Camada de aplicação da arquitetura TCP/IP
5.2. Camada de transporte da arquitetura TCP/IP – TCP e UDP
5.3. Camada rede da arquitetura TCP/IP: Classes de endereços. Máscaras de sub-rede
padrão. Endereços de rede e broadcast. Gateway da rede;
5.4. Camada de enlace: Conceitos do protocolo CSMA/CD e padrão ethernet;
5.5. Camada física: Visão geral das principais mídias utilizadas como meio físico;

6. Comandos básicos de diagnóstico em redes de computadores nos sistemas
operacionais Windows: ping, tracert, ipconfig.

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.

RECURSOS DIDÁTICOS
Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia e laboratório de informática.
Adicionalmente, vídeos e filmes ligados ao tema poderão ser utilizados para promover
debates em sala de aula e motivar os alunos.
PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS
O processo de avaliação de ensino-aprendizagem consiste de duas avaliações durante o
semestre, sendo que a primeira ocorrerá logo após a unidade 5.2 na forma de avaliação
escrita. A segunda ocorrerá logo após a conclusão de todo o assunto da disciplina, sendo
que essa terá a concepção de avaliação teórico-prática, ou seja, o aluno nessa última
avaliação precisará pôr em prática os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
durante todo o semestre.
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