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EMENTA 
 
Introdução à comunicação em rede; Classificação das redes quanto à área de cobertura; 
Processo de comunicação em redes de computadores com base nos modelos de 
referência OSI e TCP/IP; funções desempenhadas pelas principais tecnologias de 
transmissão de dados; Mecanismo de interconexão de redes proposto pelo modelo 
TCP/IP; Função dos protocolos de suporte às aplicações de rede do modelo TCP/IP; 
Planejamento e implantação de uma rede simples. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

• Compreender os fundamentos básicos sobre redes de computadores e 
utilizar seus recursos para suportar as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de programas computacionais; 

 
Específicos 

• Compreender a necessidade e a importância das redes de computadores; 

• Conhecer definições básicas sobre redes de computadores; 

• Compreender o processo de comunicação em redes de computadores 
com base nos modelos de referência OSI e TCP/IP; 

• Compreender as funções desempenhadas pelas principais tecnologias de 
transmissão de dados; 

• Analisar e explicar o mecanismo de interconexão de redes proposto pelo 
Modelo TCP/IP; 

• Analisar e explicar a função dos protocolos de suporte às aplicações de 
rede do Modelo TCP/IP; 

• Planejar e Implantar uma rede simples. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Histórico e evolução das redes de computadores; 

• Conceito de redes de computadores; 

• Visão Geral das LANS, WANS e Inter-redes; 

• Modelo de Referência de Redes OSI e TCP/IP: Camada, funções, 
encapsulamento e PDUs; 

• Serviços, protocolos e aplicações de rede; 

• Funções da camada de rede; 

• Vantagens da segmentação de rede provida pelo protocolo IP; 



• Encaminhamento IP e roteamento IP (Estático e Dinâmico); 

• Teste de conectividade entre redes e o protocolo ICMP; 

• Funções da Camada de Enlace de Dados; 

• Controle de acesso ao meio; 

• Enquadramento, endereçamento físico; 

• Funções da camada física; 

• Sinalização e codificação; 

• Meios físicos de transmissão (coaxial, UTP, fibra óptica e meios sem fio) 
e seus conectores; 

• Tecnologia de transmissão ethernet (visão geral); 

• Repetidores, hubs, bridges e switches ethernet; 

• Comunicação Ethernet: comunicação com camadas superiores, 
enquadramento, detecção de erros e o CRC, controle de acesso pelo 
CSMA/CD, endereçamento MAC e protocolo ARP. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos. Aulas práticas ou de exercícios. 
Trabalhos Individuais ou em grupo. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[  x  ] Softwares: Virtualbox, Wireshark, Linux e Packet Tracer. 
[    ] Outros: 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Provas, atividades práticas em laboratório e/ou seminários. 
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OBSERVAÇÕES 

 Nenhuma. 
 


