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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

Plano de Ensino Cursos Técnicos

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE: Curso Técnico
Subsequente em Informática
CURSO: FORMA:( ) integrado, (X) subsequente
COMPONENTE CURRÌCULAR: Redes de computadores II
ANO /
SEMESTRE:
Módulo IV

SEMESTRE ou ANO DA
TURMA:
4º Semestre

CARGA HORÀRIA:
60h - 72h/a

TURNO: Matutino TURMA: 20192.4.150.1M
DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS: Rui Santana
DIRETOR (A) DE ENSINO: Samuel Dias Dutra
DOCENTE(A): Ramon Luiz de Oliveira Reis

EMENTA

Classificação das redes sem fio.
Padrões e tecnologias de rede sem fio.
Algoritmos de criptografia e segurança de rede sem fio.
Serviços de Redes: DNS, DHCP, Impressão de Rede, Autenticação
de Usuários, Proxy, Firewall, NFS, e outros.
Instalação e configurações de Sistema operacionais de rede:

Windows Server e Linux

 
 

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL DO CURSO

O objetivo do curso proposto é habilitar técnicos de nível médio na área de
informática com qualificação no desenvolvimento de sistemas, manutenção
de computadores e no suporte de redes, atendendo aos egressos do ensino
médio que anseiam por esta habilitação no mercado de trabalho, como
também propiciar sua formação geral, conciliando fundamentos científicos
e tecnológicos que relacionem teoria à prática, através da articulação de
forma subsequente das diversas disciplinas ministradas no decorrer do
curso e do estágio curricular obrigatório.
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OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação,
reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede.
Identificar os equipamentos de certificação de meios físicos.
Instalar os dispositivos de rede, os meios físicos e software de
controle desses dispositivos, analisando seu funcionamento e
relações entre eles.
Descrever componentes de redes.
Compreender as arquiteturas de redes.

Instalar e configurar uma rede de computadores
 

METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas;
Pesquisas;
Filmes, documentários,
Leitura orientada;
Estudo dirigido
Aulas práticas no laboratório de Redes de computadores usando
simuladores e ambientes virtualizados.
Recursos: Datashow, pincel e caixa de som.

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Classificação das redes sem fio.
Padrões e tecnologias de rede sem fio.
Algoritmos de criptografia e segurança de rede sem fio.
Serviços de Redes: DNS, DHCP, Impressão de Rede, Autenticação
de Usuários, Proxy, Firewall, NFS, e outros.
Instalação e configurações de Sistema operacionais de rede:

Windows Server e Linux

 
 

AVALIAÇÃO
Instrumentos a serem usados pelo docente (a):

O módulo será composta por pelas avaliações abaixa descritas, sendo elas:

Avaliação I:

Avaliações em sala de aula por participação (textos e exercícios) e
trabalhos práticos e teóricos referente ao assunto da unidade em
vigor .(5 ponto)
Prova avaliativa do conhecimento do aluno.(5 pontos)

Avaliação II:

Avaliações em sala de aula por participação (textos e exercícios) e
trabalhos práticos e teóricos referente ao assunto da unidade em
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vigor .(5 ponto)
Prova avaliativa do conhecimento do aluno.(3 pontos)
Relatório de visita técnica (2 pontos)

Avaliação III:

Avaliações em sala de aula por participação (textos e exercícios) e
trabalhos práticos e teóricos referente ao assunto da unidade em
vigor .(5 ponto)

Prova avaliativa do conhecimento do aluno.(5 pontos)
 
Critérios de avaliação:

Para avaliações em sala de aula serão avaliados os testes e a participação do
aluno em sala.

-Para os trabalhos serão feitos de forma individual ou em dupla, avaliando
a compreensão interpretativa e capacidade argumentativa do aluno(s).

-As provas serão parte escrita e parte de múltipla escolha, onde se avalia a
capacidade do aluno em assimilar o conhecimento que foi demonstrado em
sala de aula. 

-Participação ativa na visita técnica, formulando perguntas pertinentes ao
negócio da empresa.

 
 

RECUPERAÇÃO PARALELA:
Usaremos o horário disponível de atendimento para efetuar
abordagens diferenciadas do assunto e da atividade avaliativa. Serão feitas
pesquisas, implementação de estudos de casos em ambientes virtuais.
Aos alunos que comprovarem impossibilidade de participarem dos
horários de atendimento serão direcionadas atividades de pesquisa,
utilizando como auxilio ferramentas de comunicação on-line ou via email
 

 
PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

O componente curricular prevê PPA: ( ) Sim  (x)Não  ( )Colaboração   
Articulação com os componentes
curriculares:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
Planejamento da realização das atividades não presenciais

 
 

 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

STANEK, William. Windows Server 2008 - Guia Completo: Bookman,
2009

RAMOS, Atos. Administração de Servidores Linux - Guia Prático Passo a
Passo. Ciencia Moderna, 2013.

TORRES, Gabriel. Redes de computadores - Versão revisada e atualizada:
Nova Terra, 2009

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

J. WETHERALL, David; TANENBAUM, Andrew S. Redes de
Computadores - 5ª Ed:Pearson Education - Br, 2011

SOARES, Luis Fernando Gome. "Redes de Computadores - Das LAN’s,
MAN’s e WAN’s às Redes ATM". Editora Campus, 1995

 
BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
 
 

 
OBSERVAÇÃO

 
 

 
 

 
Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado
pelas
partes responsáveis desse documento.

Em 27 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por RAMON LUIZ DE OLIVEIRA REIS, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Substituto(a), em 27/09/2019, às 10:58, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO RIBEIRO DE SOUSA, Coordenador(a) do
Curso Técnico em Informática, em 27/09/2019, às 10:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenadora
Pedagógica e de Assistência Estudantil, em 01/10/2019, às 13:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1230141 e o código CRC C3CD4B93.
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