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PLANO DE CURSO DE DISCIPLINA REMOTO 
 
 
I – CONTEÚDO 
 
O conteúdo programático será organizado da seguinte forma, distribuído ao 
longo de três unidades: 
 
1. A Metodologia de Projeto de Redes de Computadores 
 
2. Identificação das Necessidades e Objetivos do Cliente 
    2.1 Análise dos objetivos e restrições de negócio 
    2.2 Análise dos objetivos e restrições técnicos 
    2.3 Caracterização da rede existente 
    2.4 Caracterização do tráfego de rede 
 
3. Projeto Lógico da Rede 
    3.1 Projeto da topologia da rede 
    3.2 Projeto do esquema de endereçamento e naming 
    3.3 Seleção de protocolos de bridging, switching e roteamento 
    3.4 Desenvolvimento de estratégias de segurança e gerência 
 
4. Projeto Físico da Rede 
    4.1 Seleção de tecnologias e dispositivos para redes de campus 
    4.2 Seleção de tecnologias e dispositivos para redes corporativas 
    4.3 Projeto de Cabeamento Estruturado 
 
5. Testes e Documentação do Projeto de Rede 
    5.1 Testes do projeto de rede 
    5.2 Documentação do projeto de rede 
 



 
II – METODOLOGIA 
 
A presente componente curricular tem como objetivo capacitar o aluno a 
projetar redes de computadores de qualquer porte, de modo a satisfazer os 
objetivos de negócio e os objetivos técnicos de um cliente. Durante o curso o 
discente irá aprender a identificar as necessidades e objetivos do cliente, como: 

• Funcionalidade 
Capacidade 
Desempenho 
Disponibilidade 
Escalabilidade 
Preço 
Segurança 
Gerenciabilidade 

• Aprender a desenvolver o projeto lógico de uma rede 
• Aprender a desenvolver o projeto físico de uma rede 
• Aprender a testar o projeto de uma rede 
• Aprender a otimizar o projeto de uma rede 
• Aprender a documentar o projeto de uma rede 

 
O conteúdo programático do item anterior será desenvolvido considerando 
metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem. Neste cenário, os 
alunos serão capazes de colocar em prática os conceitos obtidos nas 
componentes curriculares DCO1003 – Redes de Computadores e DCO2006 – 
Laboratório de Redes de Computadores, podendo assim aprofundar os 
conhecimentos e melhor se preparar para o mercado de trabalho. O currículo 
pedagógico irá atividades eletrônicas integradas utilizando simulador de rede 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 primeiro contato com o conteúdo, estudado previamente a distância, 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 no horário de aula estabelecido. 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.). As 
atividades remotas utilizarão os seguintes recursos didáticos: SIGAA, 
Multiprova, Google Meet, Google GSuíte, Google Drive, CISCO Packet Tracer, 
para citar alguns.  
 
III – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
A avaliação será feita com mini-testes/projetos dados esporadicamente durante 
as aulas e com um projeto final. 
 
O conteúdo do curso remoto está dividido em 6 sessões, duas sessões por 
unidade.  
 
 
IV – CRONOGRAMA E HORÁRIO DE SUPORTE PEDAGOGICO  
 
Será divulgado na primeira semana de aula um calendário com os dias e 
horários dos plantões de dúvidas online utilizando a plataforma Google Meet. No 



qual os discentes contarão com o suporte dos Monitores da disciplina para tirar 
dúvidas. Além de criação de grupo de WhatsApp para um suporte mais pontual.  
 
Cronograma das aulas remotas seguirão as sessões do conteúdo programático, 
distribuídos da seguinte forma: 
 
AULA CONTEÚDO 
1 Aula 01 - Apresentação do plano de curso remoto e ritos iniciais 
2 Aula 02 - A Metodologia de Projeto de Redes de Computadores 
3 Aula 03 - A Metodologia de Projeto de Redes de Computadores 
4 Aula 04 - Ferramentas de simulação de redes 
5 Aula 05 - Identificação das Necessidades e Objetivos do Cliente 
6 Aula 06 - Análise dos objetivos e restrições de negócio 
7 Aula 07 - Análise dos objetivos e restrições técnicos 
8 Aula 08 - Caracterização da rede existente 
9 Aula 09 - Caracterização do tráfego de rede 
10 Aula 10 – Avaliação A1 
11 Aula 11 - Projeto Lógico da Rede 
12 Aula 12 - Projeto da topologia da rede 
13 Aula 13 - Projeto do esquema de endereçamento e naming 
14 Aula 14 - Seleção de protocolos de bridging, switching e roteamento 
15 Aula 15 - Desenvolvimento de estratégias de segurança e gerência 
16 Aula 16 - Projeto Físico da Rede 
17 Aula 17 - Seleção de tecnologias e dispositivos para redes de campus 
18 Aula 18 - Seleção de tecnologias e dispositivos para redes corporativas 
19 Aula 19 – Projeto de Cabeamento Estruturado 
20 Aula 20 - Avaliação A2 
21 Aula 21 - Testes e Documentação do Projeto de Rede 
22 Aula 22 – Testes e Documentação do Projeto de Rede 
23 Aula 23 - Testes do projeto de rede 
24 Aula 24 - Testes do projeto de rede 
25 Aula 25 - Documentação do projeto de rede 
26 Aula 26 - Documentação do projeto de rede 
27 Aula 27 - Apresentação de trabalhos 
28 Aula 28 - Apresentação de trabalhos 
29 Aula 29 – Consolidação das notas 
30 Aula 30 - Recuperação de Rendimento / 4a Prova 
 
 
V – DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS 
 
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.  
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). 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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