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PLANO DE CURSO ADAPTADO 

  
CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: Departamento de Engenharia de Comunicações 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DCO2006 
NOME: LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES 
MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      (X) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(X) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 
(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 
(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 
(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 
(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 30h 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva Atividade 
Autônoma 

Estágio com 
Orientação 
Individual 

Trabalho de 
Conclusão 
de Curso 

Atividade 
Integradora 

de Formação 

Estágio com 
Orientação 

Coletiva 

Atividade 
Integradora 

de Formação 

Atividade 
Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 
REMOTA 
TEÓRICA 

0   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 
REMOTA 
PRÁTICA 

30   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 
À DISTÂNCIA 
TEÓRICA 

   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 
À DISTÂNCIA 
PRÁTICA 

   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 
DE PRÁTICA 
PROFISSIONAL NO 
CAMPO 

         

CARGA HORÁRIA 
DE ORIENTAÇÃO - - -       

CARGA HORÁRIA 
TOTAL  30         

 

Carga Horária Docente de Orientação  
(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 
     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
Informar a expressão, considerando que, em caso de haver dois ou mais componentes, a relação de concomitância entre eles é 

estabelecida por meio do termo “E”, bem como a relação de alternância é estabelecida por meio do termo “OU”. Ao final, é precisa 
listar os códigos e seus respectivos nomes. 

(Obs.: Apagar este texto após inserção da expressão) 
CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

ELE0662 Redes de Computadores 
DCO0003 Redes de Computadores I 
DCO1003 Redes de Computadores 
 

CORREQUISITOS 
Informar a expressão, considerando que, em caso de haver dois ou mais componentes, a relação de concomitância entre eles é 

estabelecida por meio do termo “E”, bem como a relação de alternância é estabelecida por meio do termo “OU”. Ao final, é precisa 
listar os códigos e seus respectivos nomes. 

(Obs.: Apagar este texto após inserção da expressão) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 
  
  
  
 

EQUIVALÊNCIAS 
Informar a expressão, considerando que, em caso de haver dois ou mais componentes, a relação de concomitância entre eles é 

estabelecida por meio do termo “E”, bem como a relação de alternância é estabelecida por meio do termo “OU”. Ao final, é precisa 
listar os códigos e seus respectivos nomes. 

(Obs.: Apagar este texto após inserção da expressão) 
CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  
  
  
 

 
EMENTA / DESCRIÇÃO 

Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 
“desenvolvimento de prática extensionista”. 

 
Configuração básica de roteadores. Configuração de roteamento estático. Configuração de roteamento dinâmico. 
Configuração de redistribuição de rotas. Configuração de roteamento IPv6. Configuração de switches e VLANs. 
Otimização do STP em redes Layer-2. Configuração de switch Layer-3. Configuração de Frame-Relay P2P. Configuração 
de Listas de Controle de Acesso (ACLs). Configuração de ACLs em Redes IPv6. 
 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 
Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 
METODOLOGIAS E RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

O conteúdo programático será desenvolvido considerando metodologias ativas no processo de ensino e 
aprendizagem do tipo sala de aula invertida (Flipped classroom) e Learn By Doing (E-doing). Neste cenário, de sala de 
aula invertida, os alunos realizarão a internalização dos conceitos essenciais antes dos encontros síncronos e depois 
com a ajuda da orientação do docente, os conhecimentos adquiridos serão discutidos e aprofundados. Neste 
caminhando metodológico, E-doing é uma filosofia de design que aplica o princípio de que as pessoas aprendem 
melhor fazendo. O currículo pedagógico deve inclui atividades eletrônicas integradas e altamente interativas para 
ajudar a estimular o aprendizado, aumentando a retenção de conhecimento e tornando toda a experiência de 
aprendizado remoto muito mais rica, facilitando a compreensão do conteúdo. 
 
O objetivo deste curso está na aprendizagem teórica e prática dos principais protocolos e tecnologias utilizados para a 
interconexão de redes de computadores em ambientes de redes locais (LAN) e de longa distância (WAN). Permitindo 
aos alunos a familiarização com a configuração e operação de roteadores e switches nas mais diversas arquiteturas de 
redes. Para alcançar esses objetivos, o curso contará com aulas práticas utilizando software de simulação de redes, o 
CISCO Packet Tracer (melhor apresentado em recursos didáticos). Com o software será possível configurar, identificar e 
solucionar problemas dos roteadores e switches e resolver problemas comuns com RIPv1, RIPv2, OSPF de uma única 
área e diversas áreas, LANs virtuais e roteamento entre VLANs em redes IPv4 e IPv6. 
 
O primeiro contato com o conteúdo, será feito por meio do uso de materiais digitais, como: videoaulas, podcasts, 
pesquisas, textos, fóruns etc. Os encontros síncronos acontecerão semanalmente pela plataforma Google Meet. Ao 
longo do semestre, os recursos da “Turma Virtual” disponíveis no SIGAA serão frequentemente utilizados, com a 
disponibilização de conteúdo (slides, textos, apostilas, videoaulas, fóruns, vídeos, simulações, links para Google Drive, 



 
 
etc.) e a realização de atividades avaliativas (questionários, tarefas, quiz, etc.). Os discentes terão atividades regulares 
para garantir o processo de ensino e aprendizagem. Essas atividades também servirão como processo avaliativo e de 
assiduidade. As atividades remotas utilizarão os seguintes recursos didáticos: 
a. SIGAA: Na Turma Virtual da disciplina o aluno terá, além do acesso a todo o material do curso, atividades para 
fixação do conteúdo, realização de Fóruns, controle de assiduidade e realização de tarefas e avaliações.  
b. FÓRUM: A criação de fóruns de discussão semanais na Turma Virtual é uma oportunidade de validar a 
aprendizagem dos alunos e sua compreensão em relação a todos assuntos abordados. Serão criados fóruns 
abordando diversos tópicos dentro do conteúdo trabalhado. A participação do aluno será contabilizada em seu 
processo avaliativo de aprendizagem. Seguindo a ideia da utilização do fórum como um espaço para tirar duvidas, 
será criado um Fórum exclusivo para tirar dúvidas.  
c. GOOGLE MEET: Plataforma gratuita para realização de videoconferência. Será utilizado para a realização dos 
encontros síncronos e gravação dos mesmos.   
d. CISCO Packet Tracer: O simulador CISCO Packet Tracer é um programa educacional gratuito produzido pela 
CISCO Systems que permite a simulação de ambiente de redes de computadores através de equipamentos e 
configurações presentes em situações reais, oferecendo uma variedade de componentes de rede que simulam os mais 
variados tipos de redes reais (incluindo tecnologias como IoT). As tarefas envolvendo o simulador são construídas de 
forma auto-instrucional, de forma a guiar o aluno durante toda a simulação e contabilizar o seu progresso, sendo 
possível pontuar seu progresso e o retorno de feedbacks. As atividades de simulação no Cisco Packet Tracer de 
integração e de avaliações de habilidades ajudam a, além de colocar os conhecimentos teóricos em prática, 
desenvolver o pensamento crítico e as qualificações profissionais de resolução de problemas de redes de 
computadores. O arquivo para simulação, bem como a tarefa de simulação, será disponibilizado na Turma Virtual. Vale 
ressaltar que todas as plataformas são gratuitas e de fácil acesso ao usuário. E o que o simulador CISCO Packet Tracer 
dispõe de versão Mobile.  
 
Vale ressaltar que todas as plataformas são gratuitas e de fácil acesso ao usuário. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
OPÇÕES ONLINE: 
 
- Introdução ao Cisco Packet Tracer e Download, CISCO Networking Academy, https://www.netacad.com/pt-
br/courses/packet-tracer/introduction-packet-tracer 
 
- Apostila “Arquitetura e protocolos de rede TCP-IP”, ESR-RNP. Link https://www.scribd.com/doc/83505510/Arquitetura-e-
protocolos-de-rede-TCP-IP 
 
- Apostila “Interconexão de redes de computadores”, ESR-RNP. Link 
https://www.scribd.com/doc/51304323/Interconexao-de-redes-de-computadores 
 
- Apostila “Protocolos de roteamento”, ESR-RNP. Link  https://www.scribd.com/doc/127594341/Protocolos-de-
Roteamento-IP 
 
 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 
NOME DO CURSO: Engenharia de Telecomunicações 
CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: DCO2006 
PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR:  
RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  



 
 
(   ) Obrigatório      ( x ) Optativo      (  ) Complementar 
 

 
________________________________, ____ de ________________ de ________ 

 (Local)  
 

_______________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do chefe/diretor da unidade responsável pelo componente) 


