
EIXO

TEMÁTICO:SISTEMAS 

COMPUTACIONAIS

Fundamentos de Sistemas

Computacionais

MICROFUNDAMENTO:

Algoritmos e Abstração de Dados

Conteúdo: Estruturas e abstração de dados. Estruturas homogêneas e heterogêneas. Modularização: classes e

encapsulamento. Construtores e destrutores. Membros de instância e atributos de classe. Implementação em

linguagem de programação.

Habilidades: Identificar as entidades de um problema e modelá-las em tipos abstratos de dados. Compreender e

diferenciar estruturas de dados compostas homogêneas e heterogêneas. Reconhecer as etapas da construção de

programas modularizados com o uso de classes e encapsulamento. Compreender o Princípio da Ocultação da

informação e seu impacto na correção e robustez do programa.

Competências: Identificar problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação.

Compreender problemas e formular soluções que possam ser computacionalmente executadas. Resolver

problemas usando algoritmos, estruturas de dados e linguagens de programação.

MICROFUNDAMENTO:

Algoritmos e Lógica de Programação

Conteúdo: Representação e armazenamento de dados. Manipulação e movimentação de dados em memória

principal e secundária. Estruturas e abstração de controle. Modularização. Implementação em linguagem de

programação.

Habilidades: Conhecer os elementos da lógica de programação. Identificar e compreender as estruturas de

controle condicionais, de repetição. Compreender a modularização por funções e procedimentos. Conhecer os

conceitos de entrada e saída em console e em arquivos. Reconhecer e interpretar a codificação de programas em

uma linguagem de programação.

Competências: Identificar problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação.

Compreender problemas e formular soluções que possam ser computacionalmente executadas. Resolver

problemas usando algoritmos, estruturas de dados e linguagens de programação.



MICROFUNDAMENTO:

Organização de Computadores 

Conteúdo: Organização de sistemas de computação e dos subsistemas (processador, memória, entrada e saída,

barramentos). Hierarquia de memória. Modelos de arquiteturas sequenciais e paralelas.

Habilidades: Compreender a organização de sistemas de computação e dos subsistemas (processador, memória,

entrada e saída, barramentos). Diferenciar os níveis de hierarquia de memória, compreendendo o seu impacto no

projeto de um programa de computador.

Competências: Compreender as teorias e princípios dos sistemas computacionais, aplicando-os para prover

soluções no contexto de redes de computadores, sistemas distribuídos e redes digitais de informação e

comunicação.

MICROFUNDAMENTO:

Computadores e Sociedade

Conteúdo: A evolução tecnológica e os distintos contextos sociais. Consequências da informatização na

sociedade: aspectos culturais, sociais e de sociabilidade.

Habilidades: Analisar a importância e o impacto dos avanços tecnológicos na sociedade e nas relações sociais.

Analisar criticamente as questões sociológicas e culturais suscitadas pelo desenvolvimento das tecnologias de

informação e comunicação. Discutir as questões éticas relacionadas à Ciência da Computação. Reconhecer as

aplicações da computação na realidade sociocultural, oferecendo ao aluno ferramentas para a análise das

perspectivas atuais e de futuro das sociedades automatizadas.

Competências: Propor e implementar políticas de segurança. Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias.

MICROFUNDAMENTO:

Fundamentos de Redes de 

Computadores

Conteúdo: Conceitos básicos de redes de computadores, protocolos e serviços de comunicação. Topologias.

Introdução aos conceitos de sinais, modulação e transmissão. Modelo de referência OSI. Modelo TCP/IP.

Arquiteturas e padrões. Funções das camadas, cabeçalhos e overhead. Equipamentos de rede associados às suas

respectivas camadas do modelo de referência.

Habilidades: Descrever o papel de cada camada do modelo de referência nos processos de envio e recebimento

de dados. Esquematizar a organização dos recursos em uma rede baseando-se em sua topologia. Explicar o

processo de representação de dados por meio de um sinal e sua respectiva transmissão em um meio físico.

Associar os equipamentos de rede com as camadas do modelo OSI. Relacionar os conceitos com aplicações em

redes digitais de informação e comunicação.



Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Compreender as arquiteturas em camadas das Redes de Computadores e suas respectivas funções.

MICROFUNDAMENTO:

Bancos de Dados

Conteúdo: Conceitos de gerenciamento de bancos de dados. Arquitetura de um SGBD. Modelos de dados ER e

relacional. Projeto de bancos de dados. Linguagens de definição, manipulação e controle de dados.

Habilidades: Identificar demandas por aplicações baseadas em banco de dados e reconhecendo a necessidade

do emprego, as vantagens e desafios em cenários atuais. Listar tecnologias, arquiteturas, protocolos e serviços

relacionados a sistemas de banco de dados. Descrever cenários de emprego de banco de dados. Usar plataformas,

linguagens e sistemas gerenciadores de banco de dados. Entender princípios de modelagem e implementação de

banco de dados. Identificar cenários de utilização de banco de dados relacionais.

Competências: Conhecer os princípios básicos de armazenamento e recuperação de dados. Especificar modelos

conceituais de banco de dados, analisando aspectos do mundo real a serem tratados pelos sistemas de

informação.

MICROFUNDAMENTO:

Sistemas Operacionais 

Conteúdo: Estrutura de um sistema operacional. Gerência de processos: processos, comunicação, escalonamento,

multiprocessamento, programação concorrente. Sincronização de processos. Deadlock. Gerência de memória:

memória virtual, paginação, segmentação, mudança de contexto, proteção. Gerenciamento de arquivos.

Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída. Sistemas operacionais atuais.

Habilidades: Conhecer a estrutura de um sistema operacional. Interpretar os mecanismos de gerência de

processos. Entender os princípios do multiprocessamento e da programação concorrente. Compreender os

mecanismos de sincronização de processos. Explicar o funcionamento dos mecanismos de gerência de memória,

gerenciamento de arquivo e de dispositivos de entrada e saída.

Competências: Compreender as teorias e princípios dos sistemas computacionais, aplicando-os para prover

soluções no contexto de redes de computadores, sistemas distribuídos e redes digitais de informação e

comunicação. Compreender os conceitos básicos da arquitetura dos sistemas computacionais



Conteúdo: O projeto consiste no desenvolvimento de um software que simule a arquitetura em camadas de um

modelo de referência. O grupo deve considerar os requisitos e características apresentadas pelo professor no

documento que descreve os requisitos.

Habilidades: Criar soluções algorítmicas. Desenvolver software que simule um processo visto em teoria. Decidir

qual conhecimento deve ser aplicado na solução de um problema. Avaliar resultados. Combinar teorias e práticas.

 Atitudes: Ser proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise

contextualizada das evidências disponíveis. Ser colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes,

atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. Ser comprometido com a busca de

conhecimentos técnicos e transversais e no acompanhamento à evolução tecnológica, da sociedade e do mundo

do trabalho.

Competências: Identificar problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação.

Compreender problemas e formular soluções que possam ser computacionalmente executadas. Resolver

problemas usando algoritmos, estruturas de dados e linguagens de programação. Compreender as teorias e

princípios dos sistemas computacionais, aplicando-os para prover soluções no contexto de redes de

computadores, sistemas distribuídos e redes digitais de informação e comunicação. Identificar e compreender a

funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de computadores. Compreender as arquiteturas em

camadas das Redes de Computadores e suas respectivas funções. Conhecer os princípios básicos de

armazenamento e recuperação de dados. Especificar modelos conceituais de banco de dados, analisando

aspectos do mundo real a serem tratados pelos sistemas de informação. Compreender os conceitos básicos da

arquitetura dos sistemas computacionais.

UC - PROJETO:

Práticas de Fundamentos 

Computacionais

UC : 

Competências Comportamentais 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do profissional

da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento dos

temas: solução de problemas e criatividade.

Habilidades: Para os temas propostos as habilidades serão: identificar os princípios e etapas da solução dos

problemas e identificar soluções alternativas e ideias novas, identificar critérios para comparar as soluções

alternativas, avaliar as diferentes soluções e selecionar a solução mais criativa e que satisfaça ao maior número de

critérios.

Atitudes: Demonstrar comprometimento com a resolução dos problemas.

Competências: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências. Ler, interpretar e produzir

textos com clareza e coerência. Compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão,

respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação linguística. Interpretar diferentes

representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito. Formular e articular argumentos consis- 



tentes em situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão Organizar, interpretar e

sintetizar informações para tomada de decisões. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da

análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na

resolução de situações-problema. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência,

integrando saberes e conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos.

UC : 

 Desafios Contemporâneos
 

Conteúdo: Conceito de cidades inteligentes. Diferenciação entre cidades digitais e cidades inteligentes.

Transformação de cidades tradicionais em cidades inteligentes. Sistemas urbanos: segurança, energia, mobilidade,

indústria, comércio, governo eletrônico, saúde, residências. Tecnologias de apoio a inteligência nas cidades: big

data, realidade virtual, internet das coisas, wearables, impressão 3D, aprendizado de máquina, inteligência artificial,

blockchain, criptomoedas, drones, redes 5G. Soluções compostas por conceitos de sustentabilidade, resiliência,

economia inteligente e digitalização. Indicadores de cidades inteligentes.

Habilidades: Para o tema proposto as habilidades serão: identificar os elementos que compõem uma cidade

inteligente. Identificar os impactos da transformação das cidades na sociedade contemporânea e qual o papel das

tecnologias nessa transformação. Compreender a contribuição das diferentes tecnologias na inteligência das

cidades. Conhecer os conceitos de sustentabilidade, resiliência, economia inteligente e digitalização. Definir

indicadores relevantes para cidades inteligentes.

Atitudes: Ser sensível e crítico frente às questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e

tecnológicas.

Competências: Para os temas propostos as competências serão: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por

suas consequências. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de

forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-

problema. Trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e

flexibilidade. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e

conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. Prospectar, elaborar e avaliar soluções de tecnologia

da informação, considerando aspectos estratégicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais.



MICROFUNDAMENTO:

Arquitetura TCP/IP 

Conteúdo:  Protocolos das camadas de rede, transporte e aplicação do modelo TCP/IP.

Habilidades: Relacionar cada camada do modelo real TCP/IP a uma ou mais camadas do modelo de referência,

descrevendo suas atribuições no processo de comunicação de dados. Empregar o endereçamento de rede em

diferentes cenários, incluindo aqueles que demandem a criação de sub-redes e super-redes. Reconhecer os

impactos de desempenho da rede em função do comportamento dos protocolos TCP/IP sob determinadas

circunstâncias de uso. Definir o tipo de protocolo de transporte a ser empregado em função dos requisitos de

desempenho e confiabilidade de uma aplicação.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores.

MICROFUNDAMENTO:

 Redes de Longa Distância e 

Metropolitanas
 

Conteúdo: Escopos de rede (WAN e MAN). Comutação de dados. Infraestrutura de backbone e pontos de troca.

Provedores de acesso à rede.

Habilidades: Distinguir as redes de longa distância daquelas metropolitanas descrevendo suas respectivas

características, particularidades e topologias. Explicar os princípios da comutação de dados por circuitos e pacotes,

identificando as vantagens e desvantagens de cada um em função de diferentes contextos. Identificar uma

infraestrutura de backbone sendo capaz de descrever as tecnologias e protocolos empregados. Explicar a

necessidade e as vantagens da existência de um ponto de troca na rede. Definir as características de um provedor

de serviço de rede explicando sua arquitetura e requisitos.

Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Elaborar

e implantar projetos lógicos e físicos de redes de computadores; Planejar e desenvolver projetos de conectividade

entre sistemas heterogêneos

EIXO

TEMÁTICO:
IMPLANTAÇÃO DE

REDES DE

COMPUTADORES E

SISTEMAS

Arquiteturas, Tecnologias e

Protocolos de Redes



MICROFUNDAMENTO:

 Modelos e Algoritmos de Roteamento
 

Conteúdo: Introdução ao roteamento de pacotes e datagramas. Algoritmos e protocolos estáticos e dinâmicos.

Habilidades: Definir os princípios do roteamento de dados, identificando sua importância e seu impacto na Internet

e demais redes. Explicar o funcionamento dos algoritmos de roteamento bem como os respectivos protocolos.

Escolher o protocolo de roteamento adequado para determinado cenário ou contexto de uso. Aplicar os protocolos

de roteamento em redes de computadores sob diferentes cenários e contextos de uso.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores práticas e normas vigentes

MICROFUNDAMENTO:

Tecnologias Emergentes

Conteúdo: Redes convergentes. Internet de todas as coisas. Redes autônomas.

Habilidades: Identificar o cenário atual das organizações, sendo capaz de listar suas diferentes demandas por

redes de comunicação de dados e reconhecendo a necessidade do emprego, as vantagens e desafios das redes

convergentes. Listar tecnologias, arquiteturas, protocolos e serviços capazes de atender demandas convergentes,

com foco em dados, telefonia e conteúdo multimídia. Descrever cenários de emprego de Internet das Coisas (IoT).

Listar tecnologias, arquiteturas, protocolos e serviços a serem empregados no contexto de Internet das Coisas (IoT).

Usar plataformas de prototipação de hardware com integração de software em um ambiente de Internet das Coisas

(IoT). Reconhecer princípios de Inteligência artificial que são empregados em redes autônomas. Identificar cenários

de redes de computadores que demandem mecanismos de autoconfiguração. Listar serviços para suporte à

implementação de redes autônomas.

Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Identificar

e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de computadores. Avaliar e decidir sobre

a aplicação de tecnologias. Identificar as soluções de Redes de Computadores aplicáveis nos contextos

organizacionais

MICROFUNDAMENTO:

 Projeto Estruturado de Redes de
Computadores

 

Conteúdo: Levantamento de requisitos de rede. Projeto lógico. Projeto físico. Documentação de projeto de rede.

Habilidades: Analisar as normas e padrões para a criação e implantação de projetos estruturados de redes de

computadores. Construir documentos de requisitos para um projeto de redes de computadores. Produzir

documentação de redes físicas e lógicas para dar suporte à manutenção, alteração e expansão que possam ocorrer

no futuro.



Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores.

Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de computadores. Elaborar e

implantar projetos lógicos e físicos de redes de computadores. Planejar e desenvolver projetos de conectividade

entre sistemas heterogêneos. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais. necessários ao projeto,

implementação e implantação de redes de computadores e redes digitais de informação e comunicação. Identificar

as soluções de Redes de Computadores aplicáveis nos contextos organizacionais.

MICROFUNDAMENTO:

Tecnologias de Enlace

Conteúdo: Tecnologias de enlace para redes implementadas por cabos de cobre ou fibras ópticas. Tecnologias de

enlace sem fio para redes com dispositivos fixos e móveis. Tecnologias de enlace para redes de longa distância,

metropolitanas, locais e pessoais. Protocolos de controle de acesso ao meio físico.

Habilidades: Enumerar as normas e especificações estabelecidos pela IEEE para as diferentes tecnologias de

enlace. Distinguir as diferentes tecnologias e protocolos em função do meio físico empregado no enlace. Descrever

características de endereçamento e formas de difusão de quadros de dados. Explicar os protocolos de controle de

acesso ao meio físico bem como seus impactos no desempenho da rede. Interpretar o conteúdo de quadros de

dados.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias. Identificar as soluções de Redes de

Computadores aplicáveis nos contextos organizacionais

MICROFUNDAMENTO:

Administração de Ambientes Livres e
Proprietários

Conteúdo: Implantação e configuração de sistemas operacionais. Gerenciamento de grupos, usuários e

permissões. Manipulação de sistema por meio de consoles e scripts. Implantação de servidores de arquivos.

Ferramentas para gerenciamento remoto. Sistemas de replicação. Gerenciamento de processos.

Habilidades: Descrever as principais características de cada sistema operacional (Livre ou Proprietário). Discutir o

emprego de cada opção de sistema em função dos requisitos organizacionais e operacionais. Preparar servidores

utilizando os sistemas livres e proprietários, realizando os processos de instalação e configuração. Programar

scripts para automação de tarefas nos sistemas operacionais. Manipular servidores de forma a mantê-los operáveis

e com desempenho que atenda aos requisitos.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores

práticas e normas vigentes Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias Avaliar a adequabilidade e

desempenho de sistemas operacionais, analisando a configuração e o funcionamento de seus serviços Utilizar os

recursos dos sistemas operacionais necessários ao projeto, implementação e implantação de redes de

computadores e redes digitais de informação e comunicação Compreender a adequação e aplicabilidade dos

recursos de sistemas operacionais e de redes de computadores



Conteúdo: Considerando um documento de cenário e requisitos disponibilizado pelo professor, o grupo deve criar

(utilizando um simulador) uma rede de computadores, determinando tecnologias, equipamentos e sistemas, e

também realizando as configurações.

Habilidades: Determinar tecnologias a serem utilizadas. Estruturar uma rede de computadores. Subdividir redes

lógicas e físicas. Montar servidores.

Atitudes: Ser proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise

contextualizada das evidências disponíveis. Ser colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes,

atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. Ser crítico e reflexivo na elaboração e

implantação de projetos lógicos e físicos, no gerenciamento, na manutenção e na segurança de redes de

computadores.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores Elaborar e

implantar projetos lógicos e físicos de redes de computadores Planejar e desenvolver projetos de conectividade

entre sistemas heterogêneos Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores práticas e normas

vigentes Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias Identificar as soluções de Redes de Computadores

aplicáveis nos contextos organizacionais Utilizar os recursos dos sistemas operacionais necessários ao projeto,

implementação e implantação de redes de computadores e redes digitais de informação e comunicação Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física Avaliar a adequabilidade e desempenho de sistemas operacionais,

analisando a configuração e o funcionamento de seus serviços Compreender a adequação e aplicabilidade dos

recursos de sistemas operacionais e de redes de computadores

UC - PROJETO:

 Implantação de Redes de 

Computadores
 

UC : 

Competências Comportamentais 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do profissional

da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento dos

temas: resiliência, paciência e motivação.

Habilidades: Para os temas propostos as habilidades serão: Caracterizar resiliência. Diferenciar os conceitos

resiliência e paciência. Identificar nos contextos empresariais as competências comportamentais: resiliência e

paciência. Conceituar visão sistêmica. Identificar os atributos necessários para o desenvolvimento da visão

sistêmica. Definir pensamento computacional. Caracterizar motivação para resolução de problemas.

Atitudes: Ser proativo e eficaz na identificação de problemas sociais e organizacionais, e estar motivado para

resolvê-los com visão sistêmica e pensamento computacional. Ser capaz de ampliar a visão para contemplar o

sistema como um todo e não apenas um de seus componentes. Enxergar a visão de todo e não só das partes.



Competências: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências. Ler, interpretar e produzir

textos com clareza e coerência. Compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão,

respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação linguística. Interpretar diferentes

representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito. Formular e articular argumentos

consistentes em situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão Organizar,

interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a

partir da análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e

inovadoras na resolução de situações-problema.

UC : 

 Desafios Contemporâneos
 

Conteúdo: Desafios técnicos e sociais da democracia eletrônica. Sistemas de votação online. Projeto e avaliação de

comunidades online sustentáveis. Paradigmas de sistemas de legado digital. Estudos de caso de robôs sociais

(social bots) e seus efeitos na disseminação de informação e desinformação online.

Habilidades: Conhecer e entender os desafios técnicos e sociais da democracia eletrônica. Compreender os

requisitos de sistemas de votação online. Compreender o conceito e saber avaliar comunidades online

sustentáveis. Analisar sistemas legados digitais. Compreender os robôs sociais e os efeitos na disseminação de

informação.

Atitudes: Demonstrar comprometimento e proatividade. Ser sensível e crítico frente às questões sociais,

profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e tecnológicas.

Competências: Para os temas propostos as competências serão: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por

suas consequências. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de

forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-

problema. Trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e

flexibilidade. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e

conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. Prospectar, elaborar e avaliar soluções de tecnologia

da informação, considerando aspectos estratégicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais.



MICROFUNDAMENTO:

Desenvolvimento Web Front-end

Conteúdo: Padrões do W3C. Arquitetura, linguagens e padrões da Web. Fundamentos e técnicas de construção de

interfaces. Ambientes de desenvolvimento e frameworks de front end. Client-side web APIs.

Habilidades: Conhecer os elementos dos padrões do W3C. Discriminar os elementos arquiteturais, as linguagens e

os padrões da Web. Compreender as técnicas de construção de interfaces. Conhecer e identificar os ambientes e

frameworks de desenvolvimento front end. Conhecer como utilizar APIs da web no lado do cliente (client-side).

Competências: Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias. Compreender problemas e formular soluções

que possam ser computacionalmente executadas. Resolver problemas usando algoritmos, estruturas de dados e

linguagens de programação.

MICROFUNDAMENTO:

Empreendedorismo e Inovação

Conteúdo: Inovação como instrumento de concorrência. Criação de novas empresas; processo empreendedor.

Tipos de inovação: condicionantes e impactos. Análise do ambiente de marketing e prospecção de mercado.

Pesquisa de mercado. Plano de negócios. Mínimo Produto Viável.

Habilidades: Identificar a inovação como fator de criação de valor nos negócios. Identificar e reconhecer as

diferenças entre inovação incremental e radical. Identificar as habilidades empreendedoras. Descrever e analisar os

fatores macro e micro ambientais de um negócio. Elaborar e analisar uma pesquisa de mercado. Definir e

caracterizar os segmentos e as personas que o negócio atenderá. Definir e Justificar o posicionamento estratégico

do negócio a ser empreendido. Identificar os elementos do modelo de negócios. Caracterizar os elementos de um

Mínimo Produto Viável.

Competências: Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias. Identificar as soluções de Redes de

Computadores aplicáveis nos contextos organizacionais.

EIXO

TEMÁTICO:
IMPLANTAÇÃO DE

REDES DE

COMPUTADORES E

SISTEMAS

Desenvolvimento de Produtos de

Software



MICROFUNDAMENTO:

Desenvolvimento Web Back-end 

Conteúdo: Arquitetura e Linguagens de programação de aplicações Web Back-end. Ambientes de

desenvolvimento e Frameworks Web Back-end.

Habilidades: Entender a arquitetura de aplicações Web Back-end. Desenvolver aplicações Web. Avaliar e utilizar

Frameworks Web Back-end.

Competências: Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias. Compreender problemas e formular soluções

que possam ser computacionalmente executadas. Resolver problemas usando algoritmos, estruturas de dados e

linguagens de programação.

MICROFUNDAMENTO:

Teste e Manutenção de Software

Conteúdo: Fundamentos de testes. Níveis de testes. Tipos de testes. Técnicas de projeto de testes. Gerenciamento

do processo de testes. Ferramentas de suporte a testes. Automatização de testes. Técnicas de verificação e

validação de sistemas. Gerência de configuração de software. Princípios de entrega contínua. Integração contínua.

A cultura DevOps. Definição e projeto de Build. Manutenção de software.

Habilidades: Diferenciar os tipos de testes e níveis de teste de software. Transcrever para o papel de forma objetiva

e organizada as atividades executadas de testes. Compreender de forma aprofunda as ferramentas de testes

disponíveis e avaliar as mais adequadas para utilização no produto a ser testado. Saber como definir, coletar e

analisar medidas de teste de software. Compreender a cultura DevOps e enumerar as responsabilidades do

profissional de DevOps.

Competências: Resolver problemas usando algoritmos, estruturas de dados e linguagens de programação.

MICROFUNDAMENTO:

APIs e Web Services

Conteúdo: Linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento de APIs Web e Web Services. Padrões e

ferramentas para documentação de APIs. Ambientes de desenvolvimento e Frameworks de APIs Web e Web

Services. Open Authorization (OAuth). WebSocket API.

Habilidades: Conhecer ambientes de desenvolvimento e Frameworks usados na criação de APIs Web e Web

Services. Desenvolver APIs Web e Web Services. Documentar serviços web.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores; gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física; planejar e desenvolver projetos de conectividade entre sistemas

heterogêneos. Compreender os conceitos básicos de sistemas distribuídos, suas diferentes arquiteturas e formas

de aplicação.



MICROFUNDAMENTO:

 Desenvolvimento de Aplicações Móveis
 

Conteúdo: Fundamentos de computação móvel. Modelos de arquiteturas para aplicações móveis. Problemas e

limitações relacionados à mobilidade e à modalidade de comunicação. Middlewares para aplicações móveis.

Linguagens, ambientes e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações móveis.

Habilidades: Identificar as características e limitações de aplicações móveis. Desenvolver aplicações móveis.

Construir layouts para interfaces de aplicações móveis. Conectar uma aplicação móvel à um serviço web.

Competências: Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias. Compreender problemas e formular soluções

que possam ser computacionalmente executadas. Resolver problemas usando algoritmos, estruturas de dados e

linguagens de programação.

MICROFUNDAMENTO:
 Gerência de Projetos de TI

 

Conteúdo: Fundamentos de gerenciamento de projetos: conceitos, ciclos de vida, grupos de processos. Visão do

Project Management Institute (PMI). Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBoK). Abordagens

ágeis de gerenciamento de projetos: Manifesto ágil, Métodos ágeis, Scrum, Kanban. Ferramentas de

gerenciamento de projetos.

Habilidades: Conhecer os elementos do PMBOK (Project Management Book of Knowledge). Descrever o processo

de gerência de projetos. Identificar os elementos constituintes dos modelos para gerência de projetos. Explorar os

fatores organizacionais que impactam o uso de práticas ágeis e o papel do escritório de gerenciamento de projetos.

Competências: Elaborar e implantar projetos lógicos e físicos de redes de computadores. Planejar e desenvolver

projetos de conectividade entre sistemas heterogêneos.

UC - PROJETO: 
Desenvolvimento de Sistema para Redes

 de Computadores

Conteúdo: Cada grupo de alunos deverá realizar o desenvolvimento de um sistema a ser executado em um

ambiente web, e em dispositivos móveis (por meio de aplicativos). A arquitetura de software deve ser orientada a

serviços de forma que Web APIs sejam disponibilizadas para serem consumidas, inclusive, pelos aplicativos. Esse

projeto é preparado como extensionista. Sendo assim, o produto de cada grupo deve ser algo a ser aplicado em

uma empresa ou instituição.

Habilidades: Diagramar arquitetura de um sistema. Construir sistemas e aplicativos integrados. Validar produtos

desenvolvidos. Organizar equipe de trabalho. Sistematizar processos de implantação. Identificar oportunidades.



Atitudes: Ser proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise

contextualizada das evidências disponíveis. Ser colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes,

atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. Ser comprometido com a busca de

conhecimentos técnicos e transversais e no acompanhamento à evolução tecnológica, da sociedade e do mundo

do trabalho. Ser propositivo, empreendedor e inovador na geração de oportunidades de negócios de forma

sustentável.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física. Planejar e desenvolver projetos de conectividade entre sistemas

heterogêneos

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do profissional

da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento dos

temas: integridade, ética e pensamento crítico.

Habilidades: Identificar e conhecer questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e

tecnológicas. Apresentar pontos positivos e negativos de uma reflexão crítica sobre as questões. Caracterizar o

papel da Tecnologia da Informação e Comunicação nos contextos sociais e organizacionais.

 Atitudes: Ser sensível e crítico frente às questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e

tecnológicas. Ser consistente e crítico sobre o papel da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nos

contextos sociais e organizacionais.

Competências: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências. Ler, interpretar e produzir

textos com clareza e coerência. Compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão,

respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação linguística. Interpretar diferentes

representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito. Formular e articular argumentos

consistentes em situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão Organizar,

interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões.

Conteúdo: Arcabouço conceitual de ética e de inteligência artificial (IA). Ameaças de IA à dignidade humana.

Armas de guerra automatizadas com IA. Vieses (bias) em sistemas de IA: reconhecimento de face, de gênero e de

raça. Atributos de qualidade de sistemas com IA: privacidade, explicabilidade, transparência e rastreabilidade.

Princípios, guias, diretrizes e normas governamentais para IA ética.

Habilidades: Conhecer o arcabouço conceitual de ética e de inteligência artificial. Compreender as ameaças que a

IA pode causar à dignidade humana, incluindo as armas de guerra. Saber identificar os vieses de gênero, e raça em

sistemas de reconhecimento de face. Saber reconhecer os atributos de qualidade como privacidade,

explicabilidade, transparência e rastreabilidade em sistemas com IA. Conhecer os princípios, as diretrizes e normas

governamentais para IA ética.

UC: 
Competências Comportamentais 

UC: 

 Desafios Contemporâneos
 



Atitudes: Demonstrar comprometimento e proatividade. Ser sensível e crítico frente às questões sociais,

profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e tecnológicas.

Competências: Para os temas propostos as competências serão: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por

suas consequências. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de

forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-

problema. Trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e

flexibilidade. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e

conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. Prospectar, elaborar e avaliar soluções de tecnologia

da informação, considerando aspectos estratégicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais.



MICROFUNDAMENTO:

Serviços para Redes de Computadores

Conteúdo: Infraestrutura de serviços para Internet e Intranet. Implantação e manutenção de serviços.

Habilidades: Listar os principais protocolos de aplicação relacionando-os a produtos que os implementam.

Escolher os serviços e protocolos a serem empregados para atendimento de um conjunto de requisitos

organizacionais. Construir infraestruturas de ofertas de serviços em uma rede de computadores. Praticar a

configuração e manutenção de serviços de forma a atender os requisitos de uma organização.

Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física. Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores

práticas e normas vigentes.

MICROFUNDAMENTO:

 Serviços de Diretórios
 

Conteúdo: Introdução aos serviços de diretório. Administração de serviços de diretório. Configuração de contas de

usuários e permissões. Gerenciamento de políticas de grupo. Ambientes redundantes e com alta disponibilidade.

Habilidades: Distinguir os cenários de aplicação dos serviços de diretório. Listar produtos de mercado disponíveis

com suas respectivas características básicas. Operacionalizar ambientes fazendo uso dos serviços de diretório.

Construir ambientes robustos às falhas de forma a aumentar a garantia de disponibilidade dos serviços.

Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física. Gerenciar e otimizar os recursos de redes, utilizando as melhores

práticas e normas vigentes

EIXO

TEMÁTICO:
GERENCIAMENTO E

SEGURANÇA DE REDES

DE COMPUTADORES

Administração de Redes e Serviços

MICROFUNDAMENTO:

Virtualização e computação em nuvem



Conteúdo: Introdução à virtualização de computadores. Tipos de virtualização. Virtualização de redes. Ferramentas

de virtualização. Introdução à computação em nuvem. Modelos de Nuvem. Plataformas e serviços de computação

em nuvem. Formas de contabilização e cobrança.

Habilidades: Descrever os fundamentos da virtualização de servidores. Escolher o tipo de virtualização para

diferentes cenários e contextos. Classificar as ferramentas para virtualização de computadores. Criar ambientes

computacionais virtualizados. Manipular redes virtuais de computadores. Explicar os conceitos de computação em

nuvem. Classificar os modelos de computação em nuvem. Descrever as plataformas de computação em nuvem.

Usar plataformas de computação em nuvem para disponibilização de serviços. Demonstrar a viabilidade financeira

de uso de um ambiente de computação em nuvem em uma organização.

Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores

práticas e normas vigentes Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias Avaliar computadores e demais

componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade desses equipamentos

Utilizar os recursos dos sistemas operacionais necessários ao projeto, implementação e implantação de redes de

computadores e redes digitais de informação e comunicação Identificar as soluções de Redes de Computadores

aplicáveis nos contextos organizacionais

MICROFUNDAMENTO:

 Gerência de Redes de Computadores
 

Conteúdo: Gerenciamento de redes. Monitoramento de redes. Tecnologias de suporte à gerência de redes.

Gerência de Redes TCP/IP. SNMP. RMON

Habilidades: Descrever os processos de gerenciamento de redes TCP/IP. Interpretar conteúdo de quadros,

pacotes ou mensagens. Listar tecnologias e ferramentas para gerência de redes. Manipular protocolos de

gerenciamento de redes. Usar ferramentas de gerenciamento de redes.

Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física. Gerenciar e otimizar os recursos de redes, utilizando as melhores

práticas e normas vigentes. Identificar as soluções de Redes de Computadores aplicáveis nos contextos

organizacionais

MICROFUNDAMENTO:

Compliance: Legislação

Conteúdo: Conceitos, abrangência, responsabilidades e aplicação de leis relacionadas à segurança da informação.

Habilidades: Conhecer a legislação referente à segurança da informação e a sua aplicação prática.

Competências: Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores práticas e normas vigentes.



MICROFUNDAMENTO:

 Gestão de Serviços de TI
 

Conteúdo: Definição de serviço de TI. Ciclo de vida do serviço. Biblioteca ITIL. Atividades e conceitos da biblioteca

ITIL de acordo com versão vigente. 

Habilidades: Conhecer a definição de serviço de TI e seu ciclo de vida. Compreender a aplicação de serviços

conforme preconiza a Biblioteca ITIL. Conhecer as fases descritas na Biblioteca ITIL: Estratégia, Desenho,

Transição, Operação e Melhoria de Serviços. Reconhecer a importância do gerenciamento de serviços de TI.

Competências: Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores práticas e normas vigentes

MICROFUNDAMENTO:

 Filosofia e Ética
 

Conteúdo: O ser humano como ser no mundo e sua dimensão simbólico-cultural. A condição ética da ação

humana. Questões éticas fundamentais e atuais, sociedade de consumo, diversidade étnica e desafios ecológicos.

Habilidades: Compreender a problematização moderna acerca do conhecimento, levando em conta a ampla

variedade de epistemologias no campo do saber. Exercitar a crítica filosófica por meio de problematizações atuais e

debates em torno do saber humano. Identificar a dimensão simbólico-cultural do ser humano a partir de trechos de

obras clássicas da filosofia. Analisar a condição humana como ser-aí no mundo e ser com os outros, estabelecendo

uma discussão em torno da ética, da moral e das leis. Identificar as questões éticas fundamentais do mundo

contemporâneo, manifestadas por correntes filosóficas tais como a construtivista, a expressivista e a realista.

Competências: Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias.

UC - PROJETO:

Gerenciamento de Redes de 

Computadores

Conteúdo: Nesse projeto os alunos devem implementar por meio de nuvens públicas e privadas um ambiente de

oferta de serviços em uma rede de computadores. Além disso, é preciso implementar um ambiente de

gerenciamento para esses serviços, e para os equipamentos.

Habilidades: Criar ambiente para oferta de serviços. Averiguar se os requisitos legais estão em conformidade.

Construir ambiente para armazenamento de dados sobre objetos. Averiguar estado de equipamentos e serviços.

Atitudes: Ser proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise

contextualizada das evidências disponíveis. Ser colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes,

atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. Ser crítico e reflexivo na elaboração e

implantação de projetos lógicos e físicos, no gerenciamento, na manutenção e na segurança de redes de

computadores.



Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física Gerenciar e otimizar os recursos de redes utilizando as melhores

práticas e normas vigentes Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias Avaliar computadores e demais

componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade desses equipamentos

Utilizar os recursos dos sistemas operacionais necessários ao projeto, implementação e implantação de redes de

computadores e redes digitais de informação e comunicação Identificar as soluções de Redes de Computadores

aplicáveis nos contextos organizacionais Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e

físicos de redes de computadores. Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de

computadores. Propor e implementar políticas de segurança.

UC:

Competências Comportamentais
 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do profissional

da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere se avaliação para desenvolvimento dos temas:

empatia e comunicação pessoal.

Habilidades: Para os temas sugeridos as habilidades serão: definir empatia e identificar seus impactos para o

sucesso da comunicação, caracterizar uma boa comunicação interpessoal, relacionar atitudes de atenção e

respeito com clientes e colegas de equipe.

Atitudes: Ser empático, atencioso e respeitoso na interlocução com as pessoas.

Competências: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências. Ler, interpretar e produzir

textos com clareza e coerência. Compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão,

respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação linguística. Interpretar diferentes

representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito. Formular e articular argumentos

consistentes em situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão Organizar,

interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões.

UC: 

 Desafios Contemporâneos 

Conteúdo: Potência, energia e sustentabilidade. Práticas verdes aplicadas à área de tecnologia. Lei de Moore e

consumo de energia de processadores. Eficiência energética de computadores e centros de dados (data centers).

Aquecimento global e seus efeitos na biodiversidade. Ciclo de vida de equipamentos eletroeletrônicos: fabricação,

descarte e reciclagem. Selo Verde: certificação de produtos e de empresas. Mercado de crédito de carbono.

Habilidades: Para os temas propostos as habilidades serão: identificar os elementos que compõem o meio-

ambiente e os recursos naturais. Identificar os impactos do meio-ambiente e dos recursos naturais na sociedade

contemporânea e qual o papel da TI em relação a esses temas. Conhecer sobre eficiência energética de

computadores e data-centers. Compreender os efeitos do aquecimento global na biodiversidade.

 Atitudes: Demonstrar comprometimento e proatividade. Ser sensível e crítico frente às questões sociais,

profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e tecnológicas.



Competências: Para os temas propostos as competências serão: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por

suas consequências. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de

forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-

problema. Trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e

flexibilidade. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e

conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. Prospectar, elaborar e avaliar soluções de tecnologia

da informação, considerando aspectos estratégicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais.



MICROFUNDAMENTO:

Sistemas de Criptografia e Autenticação

Conteúdo: Introdução aos sistemas de criptografia. Algoritmos simétricos e assimétricos. Mecanismos de

assinatura digital, incluindo Blockchain. Protocolos de autenticação.

Habilidades: Definir os conceitos básicos de criptografia. Descrever algoritmos simétrico, assimétrico e de hashing.

Identificar os diversos usos de criptografia. Entender os desafios de usos criptográficos.

Competências: Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de computadores

MICROFUNDAMENTO:

Ameaças, Ataques e Contramedidas

Conteúdo: Conceitos de ameaça, ataque, intromissão, adulteração, negação de serviço, mascaramento e repúdio.

Correlação e rastreio do passado. Procedimentos e ferramentas para contramedidas. Engenharia social.

Habilidades: Identificar código malicioso e implementar contramedidas. Identificar ataques comuns e desenvolver

contramedidas apropriadas. Reconhecer engenharia social e reduzir os riscos associados a ela. Implementar

auditoria, controle de acesso e varredura de sistemas. Desenvolver controles de acesso básicos. Explicar os

fundamentos de identificação de risco.

Competências: Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de computadores. Propor e

implementar políticas de segurança

EIXO

TEMÁTICO:
GERENCIAMENTO E

SEGURANÇA DE REDES

DE COMPUTADORES

Segurança de Redes

MICROFUNDAMENTO:

Comunicação Segura

Conteúdo: Protocolos de segurança para redes sem fio. Redes privadas virtuais. Conceitos de firewall. Protocolos e

certificados TLS/SSL.

Habilidades: Entender redes sem fio e as ameaças que elas podem impor à segurança de rede. Descrever os

protocolos de segurança para redes sem fio. Discutir sobre o funcionamento e adequabilidade de uma rede privada

virtual. Empregar uma rede privada virtual. Explicar o funcionamento de um firewall. Definir o gerenciamento de

certificados.



Competências: Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de redes de

computadores. Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de computadores

MICROFUNDAMENTO:

Fundamentos da Segurança da
 Informação

Conteúdo: Conceitos fundamentais, principais práticas e normas técnicas da segurança da informação.

Habilidades: Conhecer os fundamentos da Segurança da Informação. Conhecer como se dá a implantação de uma

política de segurança da informação. Conhecer as responsabilidades e papéis dos atores relacionados à segurança

da informação. Conhecer as autoridades responsáveis para comunicação de incidentes. Identificar e selecionar

incidentes para tratamento.

Competências: Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de computadores

MICROFUNDAMENTO:

Auditoria em Tecnologia da Informação

Conteúdo: Conceitos de auditoria. Auditoria de Tecnologia da Informação. Ambiente de auditoria. A pirâmide da

tecnologia de auditagem. Processo de auditoria. A auditoria interna e externa e sua importância na busca da

conformidade e da governança.

Habilidades: Descrever as práticas e princípios de auditoria referente à Tecnologia da Informação. Conhecer as

etapas de uma auditoria. Conhecer as normas relacionadas à auditoria.

Competências: Planejar auditoria em um determinado ambiente computacional. Realizar vistoria e perícia e emitir

laudos técnicos da empresa auditada. Apresentar os resultados da auditoria a todos os interessados. 

Ferramentas Aplicadas à Segurança de 

Redes de Computadores

Conteúdo: Ferramentas e estratégias de segurança de redes de computadores em utilização nas empresas.

Ferramentas de UTM, IDS, FW, Endpoint, Backup e Logs.

Habilidades: Conhecer e selecionar ferramentas de UTM, IDS, FW, Endpoint, Backup e de análise de Logs.

Identificar benefícios da utilização dessas ferramentas.

Competências: Aplicar soluções lógicas e físicas de serviços e componentes de redes de computadores. Gerenciar

serviços e a segurança de redes lógica e física Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de

computadores.

MICROFUNDAMENTO:



MICROFUNDAMENTO:

 Cultura Religiosa: Pessoa e Sociedade
 

Conteúdo: Fundamentação da práxis cristã com referência no Ensino Social da Igreja. A categoria Pessoa em

diálogo com as categorias antropológicas contemporâneas. Temas atuais à luz do Ensino Social: a família e a

dimensão afetivo-sexual, o mundo do trabalho e a situação da propriedade; a ordem social e política; cidadania, o

compromisso com o cuidado e a defesa da vida humana e a ecologia e as perspectivas de construção de uma nova

ordem mundial centrada na sustentabilidade, no Amor e na Paz.

Habilidades: Desenvolver o conhecimento do fenômeno religioso, da espiritualidade e da valorização do

humanismo, bem como conviver com as diferenças em ambiente social e estimular o compromisso com o meio

ambiente.

Competências: Avaliar e decidir sobre a aplicação de tecnologias.

UC - PROJETO:

 Implementação de uma rede segura de
computadores

 

Conteúdo: Os alunos receberão uma demanda de construção de uma rede de computadores que atenda um

determinado cenário de conectividade e segurança. Os grupos deverão determinar as políticas de segurança a

serem adotadas e implementá-las. Por fim, cada grupo deverá realizar um processo de auditoria em uma rede

desenvolvida por outro conjunto de alunos e apresentar um relatório técnico.

Habilidades: Determinar políticas de segurança a serem adotadas. Criar um ambiente seguro em uma rede de

computadores, que esteja em conformidade com os requisitos e legislação. Avaliar uma rede de computadores

para determinar se atende os requisitos de segurança necessários.

Atitudes: Ser proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise

contextualizada das evidências disponíveis. Ser colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes,

atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. Ser crítico e reflexivo na elaboração e

implantação de projetos lógicos e físicos, no gerenciamento, na manutenção e na segurança de redes de

computadores. Ser socialmente ético e comprometido com a legislação vigente, com os aspectos socioambientais

e com as regras de governança corporativa.

Competências: Projetar, implantar e configurar soluções de segurança em redes de computadores. Propor e

implementar políticas de segurança. Identificar e compreender a funcionalidade dos elementos lógicos e físicos de

redes de computadores. Realizar vistoria e perícia e emitir laudos técnicos. Aplicar soluções lógicas e físicas de

serviços e componentes de redes de computadores. Gerenciar serviços e a segurança de redes lógica e física.



Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do profissional

da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento dos

temas: Organização e Disciplina na gestão do tempo.

Habilidades: Para os temas propostos as habilidades serão: identificar ações necessárias para gestão do tempo.

Identificar os desperdiçadores de tempo. Conceituar disciplina e organização.

Atitudes: Ser capaz de delegar tarefas e e gerenciar seu tempo e do grupo de forma proativa.

Competências: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências. Compreender as linguagens

como veículos de comunicação e expressão, respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação

linguística. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de forma

coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema.

Trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e

flexibilidade. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e

conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos.

UC: 

 Desafios Contemporâneos
 

Conteúdo: Conceito de engenharia social, Técnicas e abordagens de engenharia social. Ciclo de vida de um

ataque de engenharia social. Categorias de engenheiros sociais. Etapas: coleta de informações, escolha da vítima,

uso de princípios psicológicos, influência sobre os outros, ataque. Medidas preventivas de proteção. Política de

Segurança nas organizações como prevenção.

Habilidades: Para os temas propostos as habilidades serão: Conhecer as principais técnicas de engenharia social.

Identificar vulnerabilidades que possam ser exploradas pelas técnicas de engenharia social. Identificar medidas

preventivas que possam proteger uma organização de ações relacionadas à engenharia social.

Atitudes: Demonstrar comprometimento e proatividade. Ser sensível e crítico frente às questões sociais,

profissionais, legais, éticas, políticas, humanísticas e tecnológicas.

Competências: Para os temas propostos as competências serão: Fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por

suas consequências. Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de

forma coerente, em diferentes contextos. Buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-

problema. Trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e

flexibilidade. Promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e

conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. Prospectar, elaborar e avaliar soluções de tecnologia

da informação, considerando aspectos estratégicos, tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais.

 

UC:

 Competências Comportamentais
 


