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1. Identificação do Curso 

 

Título do curso: Técnico em Redes de computadores 

Eixo tecnológico: Informação e Comunicação 

Segmento: Tecnologia da Informação 

Carga horária: 1000 horas 

Código DN: 2674 

CBO Associada: 3132-20 - Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática  

3172-10 - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática (helpdesk)   

2124-10 - Analista de Redes e de Comunicação de Dados 

 

2. Requisitos e Formas de Acesso1 

  

Requisitos de acesso:  

▪ Idade mínima: 15 anos completos. 

▪ Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio Cursando. 

Documentos exigidos para matrícula: 

▪ Documento de identidade; 

▪ CPF; 

▪ Comprovante de escolaridade; 

▪ Comprovante de residência. 

 

Quando a oferta desse curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação com 

outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem. Menores de 18 anos 

devem estar acompanhados de um responsável legal, este portando documento de identidade e CPF. 

 

3. Justificativa e Objetivos 

 

Em um cenário de acelerada transformação digital, estamos diante de inúmeras oportunidades para 

a consolidação de uma Internet que privilegie a inovação e o desenvolvimento social e econômico. Os 

desafios para a criação de um ecossistema inovador no país são de múltiplas ordens. Cada vez mais, as 

 
1Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e legislações vigentes 
que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação profissional e exercício de atividade laboral. 
Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas neste item do plano de curso, desde que embasados em parecer 
da Diretoria de Educação Profissional. 
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organizações dependem da informática para alcançarem seus objetivos no competitivo mundo globalizado. 

A Internet criou oportunidades de negócios e tornou ainda mais relevante, para as empresas privadas e as 

instituições públicas, conectar-se a um universo totalmente novo, com novas oportunidades de ascensão e 

produtividade. 

A revolução da informática e das telecomunicações, entre outros aspectos, inscreve-se nesse cenário 

onde a internet vem constituindo-se como um marco importante nesse processo pela possibilidade de, em 

tempo real, promover a interação entre indivíduos de diferentes culturas e espaços geográficos. A internet, 

fenômeno incontestável do século XX, vem provocando uma verdadeira revolução no processo de 

comunicação e na disseminação da informação em escala global, a ponto de seu acesso ser considerado, 

atualmente, uma questão de inclusão social e de cidadania. 

A chamada “Sociedade da Informação”, que se configurou no séc. XX tem como marco o 

aprimoramento de duas tecnologias: os computadores e a Internet. As aplicações de tecnologias de redes de 

computadores na sociedade moderna têm crescido de forma tal que, atualmente, quase todos os dispositivos 

estão interligados em redes (desde um simples smartphone até servidores de alto processamento), uma vez 

que a Internet está mais acessível à população. As redes Wi-Fi, por exemplo, estão disponíveis em muitos 

estabelecimentos comerciais, proporcionando, assim, conexão instantânea aos usuários. Qualquer 

acontecimento pode ser acompanhando pela web em tempo real. 

A implementação de tecnologias que suportam tanta inovação, entretanto, requer profissionais 

qualificados. Segundo estudos do IDC2, o Brasil terá déficit de 290 mil profissionais capacitados na área de 

tecnologia no Brasil nos próximos anos. Essa pesquisa aponta para um cenário preocupante no país: a falta 

de mão de obra qualificada no mercado das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), de uma maneira 

geral. Segundo Jordi Botifoll3, presidente da Cisco para a América Latina e vice-presidente sênior nas 

Américas, "Estamos nos movendo rapidamente para uma era de digitalização acelerada, onde a tecnologia 

conecta tudo - pessoas, processos, dados e coisas. E estas conexões irão criar um impacto sustentável para 

a sociedade em todos os aspectos”.  

O profissional que trabalha com redes de computadores é flexível no que diz respeito às opções em 

que pode atuar no mercado de trabalho. Os conhecimentos adquiridos durante o curso e ao longo de sua 

carreira, abrem um leque de ramos de atuação em que o profissional pode atuar. De arquiteto de soluções 

a administrador local de uma rede de computadores, podendo atuar em várias funções.  

 

2Disponível em: Mercado de TI pode apresentar déficit de 290 mil profissionais em 2024 12 ago. 2019. 
<https://computerworld.com.br/2019/08/23/mercado-de-ti-pode-apresentar-deficit-de-290-mil-profissionais-em-
2024/ >. Acesso em: 28 novembro. 2019.  

3Disponível em: Falta de profissionais qualificados em TI na América Latina deve chegar a 32% até 
2019.https://docmanagement.com.br/08/15/2016/falta-de-profissionais-qualificados-em-ti-na-america-latina-deve-
chegar-32-ate-2019/> Acesso em: 28 novembro. 2019. 

https://docmanagement.com.br/08/15/2016/falta-de-profissionais-qualificados-em-ti-na-america-latina-deve-chegar-32-ate-2019/
https://docmanagement.com.br/08/15/2016/falta-de-profissionais-qualificados-em-ti-na-america-latina-deve-chegar-32-ate-2019/
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Nesse contexto, o Técnico em Redes de Computadores, desenvolve profissionais com habilidades 

técnicas e espírito empreendedor, capazes de compreender as especificidades deste curso sem perder a 

visão integral do ser humano, necessária para as infinitas possibilidades de evolução do mercado. 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2021) define que a formação técnica em Redes de 

Computadores, possibilita no itinerário formativo, cursos de qualificação profissional em Administrador de 

Banco de Dados. Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Montador e Reparador de 

Microcomputadores, formação continuada em cursos de especialização técnica em Segurança de redes de 

computadores e Especialização técnica em Convergência digital. Existe, também, a possibilidade de 

verticalização em sua formação profissional para cursos de graduação no itinerário formativo: Curso superior 

de tecnologia em gestão da tecnologia da informação, Curso superior de tecnologia em segurança da 

informação, Curso superior de tecnologia em redes de computadores, Curso superior de tecnologia em 

gestão de telecomunicações, Curso superior de tecnologia em redes de telecomunicações, Curso superior de 

tecnologia em sistemas de telecomunicações, Curso superior de tecnologia em telemática, Bacharelado em 

ciência da computação, Bacharelado em engenharia da computação, Bacharelado em engenharia de 

telecomunicações e Bacharelado em engenharia elétrica. 

O Senac organizou seu Itinerário Formativo em Redes de Computadores, a fim de permitir que o 

aluno escolha entre diferentes possibilidades de educação profissional disponíveis, etapas que podem ser 

seguidas por ele no seu processo de formação profissional. E para isso, monitora continuamente a realidade 

do mercado, desenvolvendo cenários e identificando tendências, garantindo a flexibilidade de sua 

organização curricular e o atendimento das realidades locais. Os Fóruns Setoriais promovidos pelo Senac 

buscam alinhar os perfis profissionais dos planos nacionais mais às demandas do mercado adotando como 

premissa para organizar a sua oferta, a flexibilidade, a convergência curricular e a formação continuada de 

trabalhadores. 

É diante desse contexto que essa área profissional desponta como estratégica para o funcionamento 

das organizações, fazendo com que o Técnico em redes de Computadores possa atuar em organizações de 

Prestação de serviços, Provedores de acesso a redes, Entidades educacionais na modalidade EaD, Instituições 

públicas e Empresas de consultoria. Pode ser contratado como prestador de serviços ou empregado, 

trabalhando com equipes multidisciplinares e interagindo com profissionais de diversos setores da 

organização. 

 

Objetivo geral: 

Formar profissionais com competência para atuar e intervir na área de Tecnologia de Redes, em 

atividades ligadas a projetar, implantar, instalar e configurar estruturas de redes e administração de sistemas 

operacionais cliente/servidor, tanto em empresas de prestação de serviços como em instituições 

educacionais. 
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Objetivos específicos: 

▪ Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento 

contínuo; 

▪ Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentáveis e 

colaborativas nos alunos; 

▪ Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras atividades 

laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução de problemas; 

▪ Promover uma avaliação processual e formativa com base em indicadores das competências, que 

possibilitem a todos os envolvidos no processo educativo a verificação da aprendizagem; 

▪ Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio técnico-científico, 

utilizando recursos didáticos e bibliográficos; 

▪ Preparar o aluno para atuar na implementação e administração de ambientes de redes, 

possibilitando a detecção de problemas técnicos e proposição de soluções adequadas e inovadoras. 

▪ Coordenar e promover a garantia da segurança dos dados armazenados em sistemas 

computacionais;  

▪  Descrever características técnicas de equipamentos e componentes de acordo com parâmetros de 

custo e benefícios, atendendo às necessidades do usuário;  

▪ Promover o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para especificar, instalar e 

utilizar redes de computadores e os principais aplicativos e utilitários. 

 

4. Perfil Profissional de Conclusão 

 

O Técnico em Redes de Computadores é o profissional que projeta e supervisiona a implantação dos 

ativos e passivos da infraestrutura física e lógica de uma rede cliente/servidor, visando a confiabilidade, 

integridade e disponibilidade dos dados na rede. Também realiza a instalação, configuração e manutenção 

dos dispositivos de rede, como roteadores, switches, dispositivos de redes sem fio e demais equipamentos 

de rede. Faz a implementação e administração de sistemas operacionais em redes cliente/servidor alinhado 

com os planos de negócios da empresa, obedecendo as regras das políticas de segurança da empresa, 

legislações vigentes e preservação ambiental. 

O profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, visão 

crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Essas marcas reforçam 

o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados 

ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno 
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com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação cuja natureza é 

“comunicar”, e pertence ao segmento de Informática. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Técnico em Redes de computadores: 

▪ Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores. 

▪ Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores. 

▪ Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de 

redes locais (servidores). 

▪ Implementar protocolos de rede em roteadores e switches. 

▪ Implementar roteamento e switching. 

▪ Planejar e executar a manutenção de servidores. 

▪ Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP. 

▪ Implementar política de administração de redes e serviços de disponibilidade. 

▪ Planejar e implementar a segurança física e lógica em redes de computadores 

▪ Planejar e implementar a segurança em redes sem fio. 

▪ Planejar e implementar a criptografia de dados e certificados digitais  

▪ Planejar e implementar a segurança em servidores Windows e Linux. 

▪ Implantar etapas de gerenciamento de projetos e governança de processos em TI. 

 

O curso de habilitação técnica de nível médio em Técnico em redes de computadores do Senac 

possibilita ao aluno as seguintes certificações intermediárias: 

 

4.1. Assistente de Operação de Redes de Computadores 

 

O Assistente de Operação de Redes de Computadores é o profissional responsável pela elaboração, 

implementação, suporte e configuração de redes locais de computadores, além de realizar o cabeamento 

estruturado e a configuração de equipamentos de redes em empresas de diversos segmentos e porte. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Assistente de Operação de Redes de 

Computadores: 

▪ Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores. 

▪ Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores. 

▪ Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de 

redes locais (servidores). 
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4.2. Assistente de Implantação e Administração de Infraestrutura de Redes de Computadores 

 

O Assistente de Implantação e Administração de Infraestrutura de Redes de Computadores é o 

profissional que realiza a implantação, gerenciamento e resolução de problemas em dispositivos e serviços 

de redes. Atua em organizações públicas, privadas e de terceiro setor de diversos segmentos que demandem 

redes de computadores, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo. 

Interage com profissionais da área de tecnologia da informação em geral e da segurança da informação. A 

seguir estão as competências que compõem o perfil da Qualificação Profissional Técnica de Assistente de 

Implantação e Administração de Infraestrutura de Redes de Computadores: 

▪ Implementar protocolos de rede em roteadores e switches.  

▪ Implementar roteamento e switching. 

▪ Planejar e executar a manutenção de servidores. 

▪ Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP. 

▪ Implementar política de administração de redes e serviços de disponibilidade. 

 

4.3. Assistente de Segurança em Redes de Computadores 

 

O Assistente de Segurança em Redes de Computadores é o profissional que atua no planejamento e 

administração de serviços de segurança de redes. Atua em organizações públicas, privadas e de terceiro setor 

de diversos segmentos que demandem redes de computadores, por meio da prestação de serviços 

autônomos, temporários ou contrato efetivo. Interage com profissionais da área de tecnologia da informação 

em geral e da segurança da informação. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil da Qualificação Profissional Técnica de 

Assistente de Segurança em Redes de Computadores: 

▪ Planejar e implementar a segurança física e lógica em redes de computadores 

▪ Planejar e implementar a segurança em redes sem fio. 

▪ Planejar e implementar a criptografia de dados e certificados digitais  

▪ Planejar e implementar a segurança em servidores Windows e Linux. 

▪ Implantar etapas de gerenciamento de projetos e governança de processos em TI. 
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5. Organização Curricular4 

 

O Modelo Pedagógico Senac estrutura o currículo do curso técnico em redes de computadores com 

base nos fazeres profissionais – as competências –, organizadas a partir das seguintes Unidades Curriculares: 

 

Unidades Curriculares Carga horária 
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UC1: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores. 96 horas 

UC2: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores. 96 horas 

UC3: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento 
de sistemas operacionais de redes locais (servidores). 

96 horas 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Operação de Redes de Computadores 308 horas 
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s UC5: Implementar protocolos de rede em roteadores e switches. 96 horas 

UC6: Implementar roteamento e switching. 96 horas 

UC7: Planejar e executar a manutenção de servidores. 48 horas 

UC8: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP. 72 horas 

UC9: Implementar política de administração de redes e serviços de 
disponibilidade. 

60 horas 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Implantação e Administração de 
Infraestrutura de Redes de Computadores. 

402 horas 
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UC11: Planejar e implementar a segurança física e lógica em redes de 
computadores. 

72 horas 

UC12: Planejar e implementar a segurança em redes sem fio. 36 horas 

UC13: Planejar e implementar a criptografia de dados e certificados 
digitais. 

44 horas 

UC14: Planejar e implementar a segurança em servidores  Windows  e 
Linux. 

72 horas 

UC15: Implantar etapas de gerenciamento de projetos e governança de 
processos em TI. 

36 horas 

Qualificação Profissional Técnica Assistente de Segurança em Redes de Computadores. 290 horas 

Carga Horária Total 1000 horas 

  

 
4 De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, os planos de cursos técnicos de nível médio presenciais 
podem prever até 20% (vinte por cento) do total da carga horária do curso em atividades não presenciais, desde que haja suporte 
tecnológico e que seja garantido o atendimento por docentes e tutores qualificados.  
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▪ Correquisitos de Unidades Curriculares 

A UC4 Projeto Integrador deve ser ofertada simultaneamente às UCs 1, 2 e 3. 

A UC10 Projeto Integrador deve ser ofertada simultaneamente às UCs 5, 6 e 7, 8 e 9. 

A UC16 Projeto Integrador deve ser ofertada simultaneamente às UCs 11, 12, 13 ,14 e 15. 

 

▪ Equivalência entre Unidades Curriculares:  

A Unidade Curricular 1 desse curso Técnico são equivalentes às competências do perfil profissional 

da qualificação profissional em Instalador e reparador de redes de computadores.  

A Unidade Curricular 3 desse curso Técnico são equivalentes às competências do perfil profissional 

da qualificação profissional em Administrador de redes.  

 

▪ Equivalência entre Cursos Técnicos:  

As unidades curriculares 1, 2, 3 e 4 são convergentes com o curso Técnico em Informática e com o 

curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.  
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5.1. Fluxograma de Integralização do Currículo 
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5.2. Detalhamento das Unidades Curriculares: 

 

Unidade Curricular 1: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores 

Carga horária: 96 horas 

 

Indicadores 

1. Planeja redes locais conforme as condições do ambiente. 

2. Interpreta requisitos pré-estabelecidos de acordo com projetos de rede. 

3. Instala fisicamente redes locais de acordo com as normas e os padrões dos fabricantes. 

4. Configura equipamentos de redes locais de computadores, de acordo com projeto ou documentação 

pré-definida. 

5. Configura a segurança da rede local de acordo com a política de segurança da organização. 

6. Testa e realiza correções no funcionamento dos equipamentos de redes locais utilizando ferramentas 

de diagnóstico de redes específicos conforme recomendação técnica. 

7. Instala e configura as ferramentas de monitoramento de redes conforme as especificações dos 

fabricantes. 

8. Realiza as etapas do processo de instalação de redes locais de computadores de acordo com as normas 

e os procedimentos técnicos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

▪ Eletricidade aplicados a redes: conceitos. Equipamentos de medição. Aterramento. Riscos elétricos. 

▪ Sistema operacional: instalação de sistema operacional para configuração de redes locais. 

Compartilhamento de pastas. Recursos periféricos. 

▪ Arquiteturas de redes: conceitos. Topologias de rede. Tipos. Protocolos de comunicação. Gestão de 

redes e serviços. Características e funções do modelo ISO/OSI e TCP/IP. Teoria Geral de Redes. 

Máscaras de endereços IP. Comportamento dos dados em cabeamento lógico: atenuação, colisão 

e ruídos. 

▪ Planejamento de redes: conceito. Tipos. Projeto da topologia da rede na tecnologia LAN. Análise de 

cenários. Necessidade do cliente. Etapas de projeto de rede local. Equipamentos e mobiliários de 

redes. Custos/benefícios. Gerenciamento de projetos. Especificações técnicas. Elaboração de 

soluções de rede e conectividade. 

▪ Cabeamento: conceitos. Tipos. Cabos para redes locais. Crimpagem de cabeamento. Normas 

técnicas. Manuais de fabricantes. 
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Elementos da Competência 

▪ Configurações de redes locais: procedimentos de configuração: sistemas operacionais. Terminal de 

comandos de manipulação de: arquivos, diretórios, permissões, usuários, senhas, data/hora do 

sistema, informações, configurações e teste de conectividade na rede, compactação e 

descompactação de arquivos). Protocolos (TCP/IP). Redes e sub-redes lógicas, utilizando TCP/IP. 

Soluções de segurança. Diagnósticos: eventuais falhas de conectividade, infraestrutura e correção. 

▪ Segurança de redes: Conceito, tipos e principais características. Ameaças digitais: softwares maliciosos 

e técnicas de ataques e proteção a redes locais. Planejamento e implementação de segurança em uma 

rede local. Aplicação de políticas de segurança. Métodos de prevenção de ameaças digitais. 

Ferramentas de segurança: firewall, antivírus e outras ferramentas. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

▪ Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. 

▪ Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 2: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores 

Carga horária: 96 horas 

 

Indicadores 

1. Realiza diagnóstico de funcionalidade da rede local conforme recomendações técnicas de software de 

monitoramento. 

2. Substitui os componentes de rede local, conforme o diagnóstico realizado e as recomendações técnicas 

dos fabricantes. 

3. Repara cabeamento de redes locais conforme as recomendações técnicas dos fabricantes. 

4. Testa e realiza correções na rede local de computadores conforme as recomendações técnicas dos 

fabricantes. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

▪ Manuais de fabricantes de equipamentos de redes: informações técnicas. Requisitos. 

Compatibilidades. Procedimentos técnicos. 

▪ Fundamentos de segurança da rede: tipos. Gestão de ativos da informação. Gestão de incidentes 

de segurança. Riscos de integridade, disponibilidade e autenticidade dos sistemas computacionais. 

Métricas e medidas para implementação. 

▪ Legislação da Segurança da Informação: direitos e deveres. Sanções. 

▪ Ferramentas de monitoramento de segurança de redes locais: antivírus de rede local, anti-malware, 

firewall, snnifer, exploits, port scanner ehoneypot. 

▪ Monitoramento de tráfego de redes locais: desempenho, segurança, integridade, disponibilidade e 

autenticidade dos dados. 

▪ Infraestrutura de redes locais: anomalias. Normas e métodos de resolução de problemas. 

Substituição de componentes de rede local. 

▪ Manutenção de cabeamento: tipos e procedimentos. Normas técnicas. Manuais de fabricantes. 

▪ Homologação do funcionamento da rede local: plano de testes. Tipos de testes. Instrumentos e 

software de testes. Registro e documentação. 

▪ Sustentabilidade: legislação ambiental. Descarte de resíduos tecnológicos. 

▪ Normas técnicas de segurança do trabalho: ergonomia. Riscos visuais. Lesões de esforços 

repetitivos. 

▪ Legislação de Segurança da Informação: Legislação. Sanções. Normas ISO de segurança da 

informação. 

▪ Normas técnicas de operação para reparo e manutenção: Equipamentos de proteção eletrostática. 

Cuidados e prevenção contra danos físicos. 
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Elementos da Competência 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

▪ Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. 

▪ Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 3: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas 

operacionais de redes locais – servidores. 

Carga horária: 96 horas 

 

Indicadores 

1. Elabora plano de trabalho de instalação e configuração do equipamento de gerenciamento da rede 

local (servidor), conforme as necessidades do cliente e de acordo com as recomendações de 

fabricantes. 

2. Instala equipamento de gerenciamento da rede local (servidor) de acordo com as normas e 

procedimentos técnicos. 

3. Instala sistema operacional de rede local (servidor) de acordo com as normas e procedimentos 

técnicos. 

4. Configura os serviços de gerenciamento da rede local (servidor) de acordo com o planejamento e 

as recomendações de fabricantes. 

5. Realiza o monitoramento de redes com software de segurança e gera relatórios de atividades na 

rede conforme recomendações técnicas. 

6. Configura máquinas virtuais por meio de ferramentas de virtualização de acordo com as normas 

e procedimentos técnicos. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

▪ Planejamento e implementação de servidores para redes locais – Instalação e Configuração de 

sistemas livres e proprietários. Configuração de serviços de redes locais. Controle de recursos de 

rede. Protocolos. Serviços de redes locais - servidor. Controles de tráfego. Políticas de 

administração. Administração de sistemas de comunicação de dados. Políticas de segurança de 

rede. Padrões e normas de segurança. Portas de comunicação e protocolos de rede e internet. 

Políticas de backup, normas de segurança/recuperação de arquivos. 

▪ Gerenciamento de interoperabilidade de servidores com Software livre e software proprietário.  

Modelos de interoperabilidade. Tipos de arquitetura de rede. 

▪ Virtualização – Máquinas virtuais. Sistemas operacionais. Interfaces de rede. Switches. Roteadores. 

Firewalls virtuais. Tipos de virtualização: hardware, apresentação e aplicativos. Computação na 

nuvem (cloud computing). Ferramentas de virtualização. Softwares, equipamentos, acessórios, 

periféricos e programas. 

▪ Tecnologias de redes emergentes: Tipos e aplicações. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 
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Elementos da Competência 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

▪ Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

▪ Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Atitude colaborativa com membros da equipe, parceiros e clientes. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 5: Implementar protocolos de rede em roteadores e switches. 

Carga horária: 96 horas 

 

Indicadores 

1. Configura protocolos de interconexão de rede de acordo com o modelo do roteador ou switch em 

uso e considerando camadas do Modelo OSI e TCP/IP. 

2. Elabora mapa de distribuição de endereçamento IP de acordo com as necessidades de conectividade 

e segurança da rede.  

3. Configura endereçamento de Rede IPv4 e IPv6 de acordo com o planejamento e segmentação de 

redes com endereçamento lógico. 

4. Documenta as configurações de ativos de rede de acordo com as especificidades do projeto. 

5. Configura a segurança de acesso aos roteadores e switches Cisco de acordo com as recomendações 

dos fabricantes.  

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Plataforma de redes Cisco: Switch básico e configuração de dispositivo, Switching Ethernet; 

Configuração básica do roteador 

▪ Protocolos de comunicação Cisco: tipos, características e aplicações.  

▪ Redes LAN e WAN: características e aplicações. 

▪ Modelo de rede OSI e TCP/IP: camadas e protocolos. 

▪ Endereçamento de rede IPv4 e IPv6 e sub-redes. 

▪ Segurança de rede: segurança de roteadores e Switch. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Calcular números entre sistemas decimal e binário. 

▪ Testar conectividade, cabos e interface. 

▪ Calcular esquema de sub-redes IPv4 e IPv6 para segmentar a rede. 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho.  

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 
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Elementos da competência 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 6: Implementar roteamento e switching. 

Carga horária: 96 horas 

 

Indicadores 

1. Verifica o roteamento estático e o roteamento padrão de acordo com as características das 

configurações dos equipamentos. 

2. Configura operações básicas de roteadores de acordo com a rede roteada e de switches. 

3. Monitora o desempenho dos recursos de redes de acordo com recomendações técnicas.  

4. Configura redes WLAN de acordo com as especificações do fabricante. 

5. Configura redes VLAN de acordo com as especificações do fabricante. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Modelos de protocolos de rede, camadas de comunicação, máscaras de sub-rede e endereçamento 

IP. 

▪ Roteamento: roteamento estático IPv4 e IPv6 (rotas estáticas, padrão, flutuantes, resumidas e 

solução de problemas em roteamento estático); roteamento dinâmico, vetor de distância, 

protocolos RIP, RIPng e tabelas de roteamento e segurança. 

▪ Monitoramento de recursos redes: conceitos, ferramentas. 

▪ Ambiente comutado: domínios de Switching. 

▪ Switch: configurações iniciais e de segurança de porta, Ether Channel. 

▪ VLAN: Segmentação, implementação, segurança e roteamento. 

▪ WLAN: Segmentação, implementação, segurança e roteamento. 

▪ ACL: Ipv4 padrão e estendidas, solução de problemas em ACL. 

▪ Protocolo de configuração de endereços dinâmicos: DHCP, STP, FHRP, DHCPv6, DHCPv4, SLAAC, 

IPv4 e IPv6. 

▪ Protocolo de tradução de endereços: NAT. 

▪ Descoberta, gerenciamento e manutenção de dispositivos Cisco. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

▪ Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. 

▪ Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis. 
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Elementos da competência 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 7: Planejar e executar a manutenção de servidores. 

Carga horária: 48 horas 

 

Indicadores 

1. Elabora plano de trabalho de manutenção do equipamento de gerenciamento da rede local - 

servidor, conforme as necessidades do cliente e as recomendações de fabricantes. 

2. Seleciona servidor e componentes de acordo com a funcionalidade e aplicação dos modelos de 

componentes de hardware. 

3. Realiza montagem e desmontagem de computadores ou servidores conforme as características de cada 

arquitetura. 

4. Realiza reparação de computadores e servidores de acordo com o diagnóstico feito a partir de testes 

de funcionamento. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos  

▪ Eletricidade: conceito, tipos de tensões e correntes contínua e alternada. Tensão de pico. 

Frequência. Tensão média. Riscos da corrente alternada. Unidades de medida de tensão, corrente 

e potência.  

▪ Multímetros: Tipos de multímetro analógico e digital; Procedimento de utilização do multímetro 

(potência, valores, escala); Teste de componentes eletroeletrônicos: resistores, potenciômetros, 

capacitores, transistores. 

▪ Aterramento aplicado à proteção eletrostática dos componentes de hardware: conceitos, tipos, 

funcionalidades. 

▪ Fundamentos de arquitetura de computadores desktop e servidores - Barramentos. Unidade lógica 

aritmética. Registradores. Unidade de controle. Memória principal e secundária. Controladores de 

entrada e de saída. 

▪ Componentes de hardware para desktop e servidores: Placa-mãe, Fabricantes, Processadores, 

Arquitetura (32 e 64 bits), Tipos de processadores para aplicações em games, desenvolvimento, 

edição de vídeo e áudio, aplicações gráficas, uso doméstico e uso em servidores; memórias (RAM e 

RO); Barramento em memórias; Memória RAM (função, unidade de medida); Tipos de RAM (SDR e 

DDR); Hierarquia de memória dos computadores (principal, secundária e cache); Fontes 

redundantes.  

▪ Gabinetes: AT, ATX, BTX; Servidores de Rack em U; Especificação técnica de gabinetes; Seleção do 

gabinete conforme necessidade do cliente; Regras de conectorização e configuração de unidades 

de disco; Conectorização de painéis do gabinete, frontal, áudio e USB; Resfriamento e cuidados; 
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Elementos da competência 

Ligações: painel frontal do gabinete, conexão frontal das portas USB e conexão frontal do áudio. 

▪ Unidades de armazenamento: Hard Disks (HDs) IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS; Unidades de estado 

sólido (SSDs); Discos Rígidos RAID; Princípios de tecnologias de armazenamento da informação 

(trilhas, setores, blocos, entre outros); Unidades óticas (leitores de CD/DVD/Blu-ray); Pen-drives e 

cartões de memória. 

▪ Técnicas de montagem: Seleção de hardware, equipamentos, ferramentas e manuais de fabricantes 

para manuseio dos componentes de hardware; regras de conectorização; sequencialidade da 

montagem; montagem dos componentes de hardware; posição de uso das chaves; e utilização do 

multímetro. 

▪ Homologação do funcionamento do computador, servidor, dos periféricos e a conectividade da 

rede – Plano de testes. Tipos de testes: físicos e funcionais. Instrumentos e software de testes. 

Procedimentos de testes.  

▪ Organização e saúde no trabalho na montagem de computadores: preparação do local de trabalho; 

priorização das etapas de montagem; qualidade do produto; verificação dos critérios do processo 

de montagem (checklist); segurança envolvida no processo do ambiente de trabalho; riscos 

ergonômicos e relatórios de atividades. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

▪ Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. 

▪ Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Responsabilidade no cumprimento das normas de segurança do trabalho. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 
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Elementos da competência 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 8: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP. 

Carga horária: 72 horas 

 

Indicadores 

1. Planeja e instala fisicamente cabeamento estruturado para redes convergentes de acordo com as 

normas de cabeamento estruturado. 

2. Configura serviços de telefonia IP em redes convergentes, conforme tecnologia do dispositivo e 

protocolos de telefonia VoIP.   

3. Realiza diagnóstico e repara os serviços de telefonia IP de acordo com a conectividade dos 

equipamentos instalados. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Telefonia IP: protocolos, codificadores (codec) e equipamentos. 

▪ Arquiteturas de redes: topologias de rede de telefonia IP; LAN, MAN e WAN; protocolos de 

comunicação de telefonia IP em ambiente de redes; gestão de redes e serviços.  

▪ Projeto de telefonia IP: análise de cenários, seleção de topologia, etapas para realização, 

equipamentos de implementação, soluções e conectividade. 

▪ Cabeamento estruturado: normas técnicas, tipos de cabos, terminação de cabeamento. 

▪ Tecnologia FTTx e suas aplicações. 

▪ Configuração lógica de telefonia IP: softphone, servidor ipbx, ATA e telefone IP. 

Habilidades 

▪ Identificar as etapas do processo de trabalho.  

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

▪ Testar e corrigir funcionamento de telefonia. 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. 

▪ Realizar terminação de cabos de rede. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 
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Elementos da competência 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 9: Implementar política de administração de redes e serviços de disponibilidade. 

Carga horária: 60 horas 

 

Indicadores 

1. Realiza o monitoramento de desempenho de rede, de acordo com a análise de protocolos de 

comunicação e throughput da rede. 

2. Elabora políticas de administração e de uso de redes de acordo com as necessidades do ambiente. 

3. Configura os serviços de RAID, SAN e NAS em sistema operacional de redes considerando as 

características do ambiente.  

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Controle de tráfego: ferramentas de análise de protocolos de comunicação e throughput da rede. 

▪ Política de administração de redes: modelos e disponibilidade de informação.  

▪ Sistemas RAID: replicação de dados, redundância, sistemas NAS, sistemas SAN e LUN. 

▪ Clusterização e balanceamento de carga de rede. 

Habilidades 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho.  

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 11: Planejar e implementar a segurança física e lógica em redes de computadores. 

Carga horária: 72 horas 

 

Indicadores 

1. Propõe política de segurança em redes de computadores de acordo com as necessidades da empresa. 

2. Instala e configura arquitetura de segurança considerando o perímetro físico e lógico em uma rede 

de computadores. 

3. Configura protocolos de segurança no ambiente de rede, considerando a confidencialidade dos 

dados.  

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Segurança em redes: tríade da segurança da informação (confidencialidade, integridade e 

disponibilidade); segurança física e lógica; sistemas RAID, servidores redundantes; política de uso 

aceitável de recursos coorporativos. 

▪ Política de Segurança da Informação: elaboração e implantação. 

▪ Crimes cibernéticos: hackers, crackers, carders; malwares; perfil de atacante e de ataque. 

▪ Riscos de segurança da informação: impactos de incidentes de segurança em empresas e 

gerenciamento de incidentes. 

▪ Monitoramento de perímetro físico e lógico: proteção; recomendações sobre projeto de segurança 

física (CPTED); segurança em mídias de armazenamento de dados; papel do CSO; Marco Civil e leis 

relacionadas. 

▪ Ataques e contramedidas: vírus, worms, códigos móveis, buffer-overflow, backdoors e outros tipos 

de códigos maliciosos, phishing e spam, sites maliciosos; CVE (Common Vulnerabilities and 

Exposures, em tradução livre, Exposições e Vulnerabilidades Comuns). 

▪ Compliance (conformidade): auditoria de sistemas, produção de relatórios e evidências de 

auditoria, controle de configurações e gestão de mudanças (GMUD - ITIL); testes white-box, gray-

box e black-box. 

▪ Tecnologias de segurança: arquitetura firewall; firewall pessoal e para redes de computadores; VPN, 

NAT e Proxy; Sistemas de Detecção de Intrusão; IDS, HIDS, NIDS e IPS.  

Habilidades 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho.  
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Elementos da competência 

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 12: Planejar e implementar a segurança em redes sem fio. 

Carga horária: 36 horas 

 

Indicadores 

1. Elabora plano trabalho de configuração de segurança em redes sem fio, conforme as necessidades do 

cliente e de acordo com as recomendações de fabricantes. 

2. Realiza interligação de redes sem fio, considerando o alcance do sinal e as especificações tecnológicas 

do ambiente.  

3. Configura Access Point e estações de trabalho em redes sem fio de acordo com o funcionamento e a 

estabilidade do sinal. 

4. Realiza diagnóstico de funcionamento da rede sem fio conforme a conectividade dos equipamentos 

instalados. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Dispositivos de redes sem fio: conceito, configuração e tecnologias. 

▪ Normatização de frequências indoor/outdoor. 

▪ Arquiteturas de redes sem fio: topologias de rede WPAN, WLAN, WMAN e WWAN; protocolos de 

comunicação em ambiente de redes sem fio; gestão de redes e serviços. 

▪ Segurança e autenticação de redes sem fio. 

▪ Equipamentos e componentes de rede sem fio: antenas (tipos, polarização, montagem e 

conectorização), bridge, Access Point, unidades de medida, referência de valores, interferências e 

qualidade do sinal (SNR). 

Habilidades 

▪ Elaborar documentos técnicos. 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho.  

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 



32 

Elementos da competência 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 13: Planejar e implementar a criptografia de dados e certificados digitais 

Carga horária: 44 horas 

 

Indicadores 

1. Elabora plano de implementação de criptografia de dados e certificados digitais, de acordo com as 

recomendações de fabricantes. 

2. Realiza criptografia de arquivos digitais de acordo com as necessidades de segurança do usuário. 

3. Configura autoridade certificadora em sistemas operacionais de redes de acordo o ambiente 

computacional. 

4. Instala certificados digitais em sistemas operacionais, considerando a solicitação, emissão e revogação 

de certificados. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Criptografia: simétrica e assimétrica, Assinaturas digitais e algoritmos de hash, Métodos de 

autenticação de terceiros, Criptografia em disco. 

▪ Certificados digitais: formas de entrega, instalação e configuração de autoridade certificadora, 

Protocolos de autenticação. 

▪ Certificados digitais em sistemas operacionais, solicitando, emitindo, instalando e revogando 

certificados. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Interpretar textos técnicos. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho.  

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

▪ Analisar as etapas do processo de trabalho. 

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

Atitudes/Valores  

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 
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Elementos da competência 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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UC14: Planejar e implementar a segurança em servidores Windows e Linux. 

Carga horária: 72 horas 

 

Indicadores 

1. Elabora plano de implementação de segurança em servidores Windows e Linux, conforme as 

necessidades do cliente e de acordo com as recomendações de fabricantes. 

2. Instala e configura a segurança do servidor Linux de acordo com as especificações de funcionamento 

da rede, de proteção de dados, e da política de segurança da organização. 

3. Instala e configura a segurança do servidor Windows de acordo com as especificações de 

funcionamento da rede, de proteção de dados, e da política de segurança da organização. 

4. Configura ferramentas de monitoramento de redes segundo as especificações dos fabricantes. 

5. Documenta topologia, ativos de redes e as configurações de segurança de acordo com a política de 

segurança do ambiente. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ Sistema operacional de redes: instalação de sistema operacional de redes para configuração de 

redes locais. 

▪ Arquiteturas de redes: conceitos, topologias de rede (LAN, MAN e WAN), gestão de redes e serviços. 

▪ Sistema operacional de redes: instalação do Windows Server para configuração de redes locais. 

▪ Planejamento de segurança em redes: conceito, tríade da segurança da informação 

(Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), segurança física e lógica, sistemas RAID, 

servidores redundantes, riscos de segurança da informação, políticas de segurança da informação. 

▪ Principais ataques a servidores de redes: Ataque TCP SYN (SYN FLOOD), IP Spoofing, TCP Hijacking, 

DOS, DDOS, DNS Spoofing, ICMP, MAC Spoofing, Smurf eFraggle, Ping of Death, Stack Smashing 

Attack, Adware, Spyware e Scanners de Redes.  

▪ Tecnologias de segurança: arquitetura firewall, firewall pessoal para redes de computadores e para 

Linux, NAT e Proxy, Sistemas de Detecção de Intrusão, IDS, HIDS, NIDS e IPS.  

▪ Configurações de redes locais baseado na política de segurança: procedimentos de configuração 

(sistemas operacionais em diferentes ambientes computacionais de acordo com padrões e normas 

de segurança), terminal de comandos (comandos de manipulação de arquivos, diretórios, 

permissões, usuários, senhas, data/hora do sistema, informações, configurações e teste de 

conectividade na rede, compactação e descompactação de arquivos), protocolos de segurança 

(TCP/IP, IPSEC, Kerberos, IPv6, HTTPS, TLS/SSL, DNS, DHCP), vulnerabilidades nos protocolos de 
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Elementos da competência 

redes, identificação das portas UDP e TCP, soluções de segurança, diagnósticos, eventuais falhas de 

conectividade, infraestrutura e correção. 

▪ Configuração de Virtualização do Windows Server: ferramentas administrativas, GPO, quotas, 

implantação do Active Directory, permissões NTFS, compartilhamento, Planejamento de backup do 

Windows Server. 

Habilidades 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Identificar as etapas do trabalho. 

▪ Analisar as etapas do trabalho. 

▪ Elaborar documentos técnicos de segurança da informação.  

▪ Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

▪ Elaborar diagnóstico de redes de computadores. 

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 15: Implantar etapas de gerenciamento de projetos e governança de processos em TI. 

Carga horária: 36 horas 

 

Indicadores 

1. Elabora documentação de projetos de acordo com as regras de negócio da organização. 

2. Executa governança de processos em TI de acordo com a metodologia utilizada. 

3. Elabora métricas de acordo com as regras de negócio da organização. 

4. Aplica técnicas e ferramentas de gestão de acordo com a metodologia de gerenciamento utilizada. 

 

Elementos da competência 

Conhecimentos 

▪ ITIL: introdução ao gerenciamento de serviços, introdução ao ciclo de vida do serviço da ITIL, 

estratégia, transição e operação de serviço e melhoria contínua de serviço (MCS).  

▪ COBIT: evolução, modelo de governança e gestão, benefício da utilização do modelo, inter-

relacionamento com outros modelos.  

▪ GREEN IT: práticas verdes adotadas à TI, ações verdes para componentes de TI e ações 

organizacionais em green IT.  

▪ Estratégias de TI: gerenciamento de chamados, qualidade de serviço de atendimento ao cliente, 

alinhado de acordo com o negócio do cliente.  

▪ Ferramentas para planejamento, gerenciamento e análise de projetos: características e tipos. 

Habilidades 

▪ Utilizar ferramentas de gerenciamento de projetos. 

▪ Implementar práticas da governança de processos. 

▪ Utilizar métricas para acompanhamento dos processos administrativos no ambiente de TI. 

▪ Comunicar-se de maneira assertiva. 

▪ Elaborar documentos técnicos de segurança da informação.  

▪ Mediar conflitos nas situações de trabalho. 

▪ Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. 

Atitudes/Valores 

▪ Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

▪ Sigilo no tratamento de dados e informações. 

▪ Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. 

▪ Proatividade na resolução de problemas. 

▪ Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

▪ Cordialidade no trato com as pessoas. 
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Elementos da competência 

▪ Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. 

▪ Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. 
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Unidade Curricular 4: Projeto Integrador Assistente de Operação de Redes de Computadores 

Carga horária: 20 horas 

 

Unidade Curricular 10: Projeto Integrador Assistente de Implantação e Administração de Infraestrutura de 

Redes de Computadores.  

Carga horária: 30 horas 

 

Unidade Curricular 16: Projeto Integrador Assistente de Segurança em Redes de Computadores  

Carga horária: 30 horas 

 

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na metodologia de 

ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadoras a serem cumpridas pelo 

aluno. Esta Unidade Curricular é obrigatória nos cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, 

Qualificação Profissional, Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências previstas no 

perfil profissional de conclusão, pois apresenta ao aluno situações que estimulam o seu desenvolvimento 

profissional ao ter que decidir, opinar e debater com o grupo a resolução de problemas a partir do tema 

gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação profissional pautada 

pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o exercício da ética, da 

responsabilidade social e da atitude empreendedora.  

O Projeto Integrador prevê: 

▪ articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil profissional de 

conclusão;  

▪ criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora de problemas 

relacionada à prática profissional; 

▪ desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos alunos, de maneira autônoma e 

responsável; 

▪ geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

▪ planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

▪ compromisso docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das unidades curriculares; 

▪ espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

- domínio técnico-científico; 

- atitude empreendedora; 
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- visão crítica; 

- atitude sustentável;  

- atitude colaborativa. 

 

A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto Integrador:  

 

1°. Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema gerador, deve-se 

ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação profissional e que perpasse as 

competências do perfil de conclusão. Neste momento, é feito o detalhamento do tema gerador e o 

levantamento das questões que irão nortear a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões 

devem mobilizar ações que articulem as competências do curso para a resolução do problema.  

2°. Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os alunos 

organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são elaboradas as estratégias 

para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na etapa de problematização. O plano de 

trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos alunos e prever situações que extrapolem o espaço da 

sala de aula, estimulando a pesquisa em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a 

contribuição de outros docentes e profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do 

problema.  

3º. Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos. 

Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das novas aprendizagens, expressar 

ideias com maior fundamentação teórica e prática, além de gerar produtos de maior complexidade. É 

importante que a proposta de solução traga aspectos inovadores, tanto no próprio produto, quanto na 

forma de apresentação. 

 

Propostas de Temas Geradores:  

 

Projeto Integrador: Assistente de Operação de Redes de Computadores 

Proposta 1: Instalação e configuração de uma rede local cliente/servidor. 

A partir deste tema, os docentes deverão propor aos grupos atividades de planejamento e 

desenvolvimento da montagem, instalação e configuração de redes locais cliente e servidor, conforme 

demanda de uma organização pública ou privada. 

Considerando a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem, de instalação 

e de configuração de redes locais, os testes de hardware e software poderão ser executados por outros 

grupos que também irão elaborar o relatório das ações realizadas. Este relatório subsidiará a equipe inicial 

no aprimoramento e na manutenção da rede local instalada. 
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O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades 

locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. 

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos 

fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de 

computadores. 

Proposta 2: Estudo, instalação, cabeamento e configuração de uma rede local. 

Em consonância com o tema, o docente deverá indicar a realização de um projeto para escola, instituição 

de caridade e ou órgão público que apresenta déficit de estrutura de redes.  

Após a visita do docente na referida instituição, ele deve apresentar os desafios que devem ser estudados. 

Na sequência, os alunos fazem a elaboração do estudo em ferramentas de simulação de redes. 

Após a simulação no ambiente de testes, os alunos poderão fazer o cabeamento e montagem da estrutura 

lógica de redes diretamente na instituição escolhida, caso esta forneça os componentes necessários para 

a estrutura e cabeamento. 

O objetivo da ação é a simulação em ambiente de testes e a execução do projeto no ambiente físico, onde 

os alunos terão a real visão, percepção e vivência do trabalho in loco. 

 

Projeto Integrador: Assistente de Implantação e Administração de Infraestrutura de Redes de 

Computadores.  

Proposta 1: Implantação e Administração de infraestrutura de um Data Center.  

A partir deste tema, os docentes deverão propor aos grupos atividades de planejamento e implantação de 

toda a infraestrutura para a montagem de um data center. Essa infraestrutura está relacionada com a 

dinâmica de uma empresa que pode ser de médio ou grande porte, para a expansão de uma rede que já 

existe.  

Para a elaboração desse projeto integrador, deve ser considerado a prática do mercado de construção e 

implementação de data center, mostrando todas as possibilidades de montagem, além de todo o 

procedimento de atualização de servidores e softwares para o gerenciamento da rede. Deve ser realizado 

a documentação de rede com toda a infraestrutura nova.  

O desafio de implementar um data center numa empresa, tem que levar em consideração a infraestrutura 

existente com a possibilidade de aproveitamento do que a empresa já possui e do que deve ser adquirido 

para que a rede tenha disponibilidade, confidencialidade e integridade. É importante que o docente 

elabore um desafio real da construção e implementação de um data center.  

Considerando a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem, de instalação 

e de configuração de redes locais, os testes de hardware e software poderão ser executados por outros 

grupos que também irão elaborar o relatório das ações realizadas. Este relatório subsidiará a equipe inicial 

no aprimoramento e na manutenção da rede local instalada. 
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O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades 

locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. 

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos 

fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de 

computadores. 

 

Proposta 2: Implantação e Administração de infraestrutura de um Data Center.  

A partir deste tema, os docentes deverão propor aos grupos de estudantes que cada grupo seja uma 

organização terceirizada especialista na implantação de datacenters. Os grupos devem apresentar um 

projeto de data center para uma organização que possui matriz e uma filial, tendo como variação o número 

de computadores por grupo.  

Para a elaboração desse projeto integrador, deve ser considerado a prática do mercado de construção e 

implementação de data center, mostrando todas as possibilidades de montagem, além de todo o 

procedimento de atualização de servidores e softwares para o gerenciamento da rede. Deve ser realizado 

a documentação de rede com toda a infraestrutura nova.  

O desafio de implementar um data center nesta organização, tem que levar em consideração a 

infraestrutura existente com a possibilidade de aproveitamento do que a empresa já possui e do que deve 

ser adquirido para que a rede tenha disponibilidade, confidencialidade e integridade. É importante que o 

docente elabore um desafio real da construção e implementação de um data center.  

Considerando a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem, de instalação 

e de configuração de redes locais, os testes de hardware e software poderão ser executados por outros 

grupos que também irão elaborar o relatório das ações realizadas. Este relatório subsidiará a equipe inicial 

no aprimoramento e na manutenção da rede local instalada. 

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades 

locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. 

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos 

fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de 

computadores. 

 

Projeto Integrador: Assistente de Segurança em Redes de Computadores.  

Proposta 1: Planejamento e implantação de segurança física e lógica numa rede de computadores. 

A partir deste tema, os docentes deverão propor aos grupos atividades de planejamento e implantação da 

segurança física e lógica numa rede de computadores. Esse planejamento pode partir do projeto anterior 

da implantação da infraestrutura do Data Center. 
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Com toda a infraestrutura montada e a documentação da rede pronta, os alunos deverão fazer o 

planejamento da segurança do data center e de toda a informação que trafega na rede. Podem elaborar 

uma política de segurança da informação da empresa e planejar a segurança física e lógica. 

Os alunos devem ser desafiados em grupos para identificar todas as formas de proteção em relação aos 

equipamentos e dispositivos e também as informações que são trocadas na rede. No desenvolvimento 

desse projeto integrador, podem fazer parte da segurança, desde grades em janelas baixas, até sistemas 

complexos de identificação de biometria. Para o planejamento ser bem feito, não deve ter limite de valores 

de investimento para garantir a segurança. 

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades 

locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. 

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos 

fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de 

computadores. 

 

Proposta 2: Planejamento e implantação de segurança física e lógica da rede de computadores e equipes 

de trabalho. 

A partir deste tema, os docentes deverão propor aos grupos atividades de planejamento e implantação da 

segurança física e lógica numa rede de computadores, bem como, das equipes que trabalham nesta 

organização. Esse planejamento pode partir do projeto anterior da implantação da infraestrutura do Data 

Center. 

Com toda a infraestrutura montada e a documentação da rede pronta, os alunos deverão fazer o 

planejamento da segurança do perímetro de redes e de todo os acessos da organização, bem como, de 

toda a informação que trafega na rede. Podem elaborar uma política de segurança da informação da 

empresa, planejar a segurança física e lógica da rede de computadores, acessos a estrutura da organização, 

informações, documentos etc. 

Os alunos devem ser desafiados em grupos para identificar falhas de segurança na rede, infraestrutura, 

equipes, estruturas encontrando alternativas seguras para mitigação de riscos organizacionais. No 

desenvolvimento desse projeto integrador, podem fazer parte da segurança, desde grades em janelas 

baixas, até sistemas complexos de identificação de biometria. Para o planejamento, o professor poderá 

estipular um limite de investimentos, estabelecendo critérios de segurança de acordo com o porte e nicho 

da organização projetado pelos alunos.  

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades 

locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. 

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos 

fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de 

computadores. 
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Com a realização de uma das propostas apresentadas, o aluno poderá demonstrar sua atuação profissional 

pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o exercício da 

ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.  

Outros Temas Geradores podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que constituam uma 

situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação. 

 

Indicadores para avaliação: 

Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

▪ Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador; 

▪ Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos 

do Projeto Integrador. 
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5.3. Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs) 

 

Elementos da Competência comuns nas Unidades Curriculares (UCs) 

Habilidades 

• Identificar as etapas do processo de trabalho. UC 8, 14 

• Analisar as etapas do processo de trabalho. UC 8, 14 

• Comunicar-se de maneira assertiva. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,15 

• Elaborar documentos técnicos. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 

• Interpretar textos técnicos. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 

• Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 14 

• Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho. UC 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

• Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7,  

• Mediar conflitos nas situações de trabalho. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15    

• Analisar as etapas do processo de trabalho. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 

• Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho. UC 5, 11, 12, 13, 14, 15 

• Elaborar documentos técnicos de segurança da informação. UC 14,15 

Atitudes/Valores 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Zelo pela segurança e pela integridade dos dados. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Proatividade na resolução de problemas. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. UC 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Cordialidade no trato com as pessoas. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e 

ferramentas. UC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

• Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico. UC 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
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6. Orientações Metodológicas 

 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do Senac, 

pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia de desenvolvimento de 

competências, estas entendidas como ação/fazer profissional observável, potencialmente criativo(a), que 

articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores e que permite desenvolvimento contínuo. 

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com base no perfil 

profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de trabalho deste profissional. Para 

o desenvolvimento das competências, foi configurado um percurso metodológico que privilegia a prática 

pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a situações de aprendizagem que possibilitam o 

exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de 

questões inerentes à natureza da ocupação. 

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de situações 

desafiadoras de aprendizagem, que apresentem níveis crescentes de complexidade e se relacionem com a 

realidade do aluno e com o contexto da ocupação. 

As atividades relacionadas ao planejamento de carreira dos alunos devem ocorrer de forma 

concomitante ao desenvolvimento da marca formativa Atitude Empreendedora. Recomenda-se que o tema 

seja abordado no início das primeiras unidades curriculares do curso e revisitado no decorrer de toda a 

formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e sobre a própria trajetória profissional, os alunos podem 

reconhecer possibilidades de atuação na perspectiva empreendedora e elaborar estratégias para identificar 

oportunidades e aprimorar cada vez mais suas competências. O docente pode abordar com os alunos o 

planejamento de carreira a partir dos seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento de vida do aluno, suas 

possibilidades de inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, 

remuneração oferecida pelo mercado, competências que possui e seu histórico profissional; ii) objetivos: o 

que o aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e longo prazo, e; iii) estratégias: o que o aluno 

deve fazer para alcançar seus objetivos. 

Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia e o dinamismo, 

na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas diferentes de atuar em seu segmento.  

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto Integrador (UCPI), 

recomenda-se que o docente apresente aos alunos o tema gerador da UCPI na primeira semana do curso, 

possibilitando aos mesmos modificar e/ou substituir a proposta inicial. Para a execução da UCPI o docente 

deve atentar para as fasesque a compõem: a) problematização (detalhamento do tema gerador); b) 

desenvolvimento (elaboração das estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões 

formuladas na etapa de problematização) e; c) síntese (organização e avaliação das atividades desenvolvidas 

e dos resultados obtidos). 
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Ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da ocupação, propiciando 

desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de diferentes temas e ações relacionadas ao setor 

produtivo ao qual o curso está vinculado. Neste sentido, a proposta deve contribuir para o desenvolvimento 

de projetos consistentes, que ultrapassem a mera sistematização das informações trabalhadas durante as 

demais unidades curriculares. 

No tocante à apresentação dos resultados o docente deve retomar a reflexão sobre a articulação das 

competências do perfil profissional e o desenvolvimento das Marcas Formativas, correlacionando-os ao fazer 

profissional. Deve ainda, incitar o compartilhamento dos resultados do Projeto Integrador com todos os 

alunos e a equipe pedagógica, zelando para que a apresentação estabeleça uma aproximação ao contexto 

profissional. Caso o resultado não atenda aos objetivos iniciais do planejamento, não há necessidade de 

novas entregas, mas o docente deve propor que os alunos reflitam sobre todo o processo de aprendizagem 

com intuito de verificar o que acarretou o resultado obtido. 

 

Orientações metodológicas específicas por Unidade Curricular: 

 

UC1: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores 

Sugere-se a realização de debate entre os alunos, para que decidam qual o melhor planejamento para uma 

rede de computadores, abordando as diversas topologias e modelos de redes que podem ser utilizadas num 

projeto. O docente pode solicitar aos alunos que realizem uma pesquisa sobre os tipos de cabos e normas 

técnicas para instalação. Os alunos podem trabalhar em equipe, para configurar uma rede utilizando o 

protocolo TCP/IP, abordando a segurança da informação. O trabalho deve acontecer, prioritariamente, em 

laboratório de informática ou de redes com um rack móvel e demais equipamentos de redes. Sugere-se que 

o docente convide um especialista para a formação de uma mesa redonda com os alunos, onde seja exposta a 

experiência profissional do convidado e seja indicado os rumos do mercado de serviços em redes de 

computadores. 

 

UC2: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores 

Sugere-se que o docente utilize um e estudo de situação-problema, envolvendo a segurança da informação 

relacionada com perdas financeiras de uma empresa que utiliza redes de computadores. A partir de 

pesquisas realizadas em equipe, o docente pode propor que os alunos apresentem ao grupo soluções para 

mitigar invasões e perdas de informações dentro de uma rede, relacionando esses atos ilícitos cometidos por 

crackers com as leis de informática que existem. O trabalho deve acontecer, prioritariamente, em laboratório 

de informática ou de redes com um rack móvel e demais equipamentos de redes. 

 

UC3: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de redes 

locais -servidores 
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Sugere-se que os alunos trabalhem em grupo, para definir a melhor topologia de rede que pode ser 

implementada dentro de uma empresa, realizando a instalação de servidores proprietários e livres, 

configurando uma rede cliente/servidor. O docente pode propor uma pesquisa em grupo para saber quais 

as tecnologias emergentes na área de redes que estão surgindo, além de verificar se pode ser implementado 

dentro do projeto. O trabalho deve acontecer, prioritariamente, em laboratório de informática ou de redes 

com um rack móvel e demais equipamentos de redes. 

 

UC5: Implementar protocolos de rede em roteadores e switches.: 

Sugere-se que o docente solicite aos alunos que se dividam em grupos, para simular que cada um dos grupos 

seja um país, dessa forma, durante as aulas desenvolve redes de computadores interligando os países, 

utilizando simuladores de redes, elaborando mapas de endereçamento IP, criando redes IPv4, IPv6 e 

configurando roteadores e switches Cisco. É fundamental o uso do NETSPACE da CISCO para as práticas 

pedagógicas desta unidade curricular.  

 

UC6: Implementar roteamento e switching. 

Sugere-se que o docente utilize exemplos reais de topologias de redes utilizadas em grandes empresas, para 

simular uma multinacional com filiais em outros países, utilizando um simulador de redes, cria com os alunos 

roteamento estático interligando essas redes. Simula envio de pacotes de dados e realiza o monitoramento 

da rede, explicando quando é necessário ter mais banda de link ou processamento em servidores. Utilizando 

um roteador wireless, cria várias redes e solicita que os alunos em grupos configurem subredes e enviem 

pacotes de informações, simulando tráfego de dados no roteador. 

 

UC7: Planejar e executar a manutenção de servidores. 

Sugere-se que o docente solicite que os alunos se dividam em grupos, e que cada um dos grupos receba um 

computador. Com as ferramentas em mãos, pede para que os alunos desmontem os computadores 

explicando o funcionamento de cada um dos hardwares. Em seguida solicita que os alunos montem 

novamente os computadores, mostrando a diferença dos periféricos de um computador com um servidor. 

Assim, o docente pode simular alguns defeitos, retirando algumas peças como memória, HD e solicitando 

que os alunos em grupos descubram o defeito e providenciem o conserto. 

 

UC8: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP. 

Sugere-se que o docente solicite aos alunos em grupos simulem o aumento de um departamento de uma 

grande empresa em 20%. Pode solicitar que pesquisem na internet algumas empresas e verifiquem a 

quantidade de funcionários no departamento de TI. Assim, solicita que realizem o planejamento, projeto e 

implementação de infraestrutura de cabeamento estruturando para esse novo ambiente. O docente pode 
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também solicitar que simulem a implementação de telefonia IP, conectando todos os departamentos da 

empresa. 

 

UC9: Implementar política de administração de redes e serviços de disponibilidade. 

Sugere-se que o docente proponha aos alunos que se dividam em grupos e, em seguida solicite para cada 

um dos grupos que escolham um departamento dentro de uma empresa multinacional. Cada um dos grupos 

elabora uma política de administração do uso de redes. Ao terminar a política, cada um dos grupos expõe a 

ideia e complementa com mais sugestões dos alunos. Com a instalação de um software de análise de 

protocolos de redes, simula o tráfego de informações na rede e faz sugestões de como essas informações 

poderiam ser trocadas com mais agilidade e segurança. Por fim, configura algum sistema de RAID, SAN ou 

NAS e realiza o backup dessas informações. 

 

UC11: Planejar e implementar a segurança física e lógica em redes de computadores: 

Sugere-se que o docente proponha aos alunos que se dividam em grupos. Cada grupo seria uma empresa. 

Em seguida solicita que cada um dos grupos instale um servidor de testes. Cada grupo elabora uma política 

de segurança no uso de redes levando em conta o acesso interno (LAN) e externo (internet) ao servidor. Para 

realizar os testes, o firewall do servidor precisa estar ativado e devidamente configurado. O docente pode 

sugerir aos alunos que tentem acessar os servidores vizinhos usando as ferramentas adequadas de ataque e 

invasão. Ao terminar os testes, cada um dos grupos expõe a ideia e complementa com mais sugestões dos 

alunos.  

 

UC12: Planejar e implementar a segurança em redes sem fio. 

Sugere-se que o docente proponha aos alunos que se dividam em grupos. Cada grupo seria uma filial/matriz 

de uma empresa. Os alunos devem montar e configurar equipamentos de redes sem fio a fim de garantir a 

conectividade e segurança necessárias para interconectar as filiais à matriz da empresa. 

 

UC13 - Planejar e implementar a criptografia de dados e certificados digitais 

Sugere-se que o docente utilize algum estudo de situação-problema, envolvendo a segurança da informação 

relacionada com roubo de arquivos contendo informações sigilosas. Através de pesquisas realizadas em 

equipe, o docente propõe que os alunos apresentem ao grupo soluções para a utilização de criptografia e 

certificação digital implementadas na prática. 

 

UC14: Planejar e implementar a segurança em servidores Windows e Linux. 

Sugere-se que o docente proponha aos alunos que se dividam em grupos. Cada grupo seria uma empresa 

com alguns departamentos. Em seguida pede para cada um dos grupos instalar dois servidores de testes 

(Windows e Linux) além de máquinas que correspondem aos departamentos, criando um ambiente 
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heterogêneo. Todo este ambiente pode ser virtualizado nas próprias máquinas do laboratório.  Cada grupo 

elabora as configurações de rede e usuários baseadas nas políticas de segurança para proteção de dados nos 

servidores Windows e Linux. Também devem ser implementadas ferramentas de monitoramento e 

documentação de ativos da rede. Ao terminar os trabalhos, cada um dos grupos expõe as suas ideias e 

complementa com mais sugestões dos alunos.  

 

UC15: Implantar etapas de gerenciamento de projetos e governança de processos em TI. 

Sugere-se que o docente proponha aos alunos que se dividam em grupos. Cada grupo seria uma empresa 

com alguns departamentos tendo a infraestrutura de informática já instalada. Cada grupo elabora as rotinas 

de governança de processos e gerenciamento de projetos utilizando as ferramentas adequadas. Ao terminar 

os trabalhos, cada um dos grupos expõe as suas ideias e complementa com mais sugestões dos alunos. 

 

UC4: Projeto Integrador Instalação e configuração de uma rede local cliente/servidor. 

Sugere-se que o docente desenvolva em conjunto com os alunos, através de uma ferramenta colaborativa 

todas as etapas do projeto integrador, analisando com os alunos as entregas de cada parte do projeto. Os 

alunos realizam pesquisas sobre outros projetos reais para compor o seu trabalho, realizam uma 

apresentação para a sala sobre o seu Projeto abordando a Instalação e configuração de uma rede local 

cliente/servidor de ao longo das quatro UCs. 

 

UC10: Projeto Integrador Assistente de Implantação e Administração de Infraestrutura de Redes de 

Computadores. 

Sugere-se que o docente trabalhe com os alunos em grupos, onde cada um dos grupos simula uma empresa 

multinacional. Com a especificação de cada uma dessas empresas os grupos desenvolvam um projeto de 

cabeamento estruturado, onde seja utilizado telefonia IP, interligação de roteadores e switches, com a 

utilização de configuração de IPv4 ou IPv6. Dentro do projeto pode ser inserido sugestões de hardware para 

os servidores e de ferramentas de análise de tráfego de informações. Como sugestão pode pedir que os 

alunos realizem um estudo de viabilidade para a implementação de um sistema de armazenamento de dados 

como: NAS, SAN ou RAID.  

 

UC16: Projeto Integrador Assistente de Segurança em Redes de Computadores. 

Sugere-se que o docente trabalhe com os alunos em grupos, onde cada um dos grupos simula uma empresa 

multinacional. O planejamento pode ser feito a partir do projeto anterior. Após toda a infraestrutura 

montada e a rede pronta, os alunos deverão fazer o planejamento da segurança da infraestrutura e dos dados 

que circulam na rede da empresa. Os alunos podem ser desafiados para identificar todas as formas de 

proteção possíveis, prevendo qualquer tipo de ataque, físico ou lógico. 
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7. Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar conhecimentos e experiências 

anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados com o Perfil Profissional de Conclusão do 

presente curso.  

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno por meio da educação 

formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito mediante protocolo de 

avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e orientações organizacionais vigentes. 

 

8. Avaliação 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como propósitos: 

• Ser diagnóstica: Averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu nível de domínio das 

competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades de aprendizado e orientar 

a abordagem docente. 

• Ser formativa: Acompanhar todo o processo de aprendizado das competências propostas neste 

plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente para avançar a outra etapa 

de conhecimentos e realizando adequações, se necessário. 

• Ser somativa: Atestar o nível de rendimento de cada aluno, se os objetivos de aprendizagem e 

competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se o mesmo está apto a receber seu 

certificado ou diploma.  

 

8.1. Forma de expressão dos resultados da avaliação 

• Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para realizar os 

registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade Curricular/curso). 

• As menções adotadas no modelo pedagógico reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do processo 

avaliativo. 

• De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas a serem adotadas 

no decorrer do processo de aprendizagem: 

 

8.1.1. Menção por indicador de competência 
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A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram estabelecidas 

menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que serão atribuídas para cada 

indicador são: 

Durante o processo 

• Atendido - A 

• Parcialmente atendido - PA 

• Não atendido - NA 

 

Ao final da Unidade Curricular 

• Atendido - A 

• Não atendido - NA 

 

8.1.2. Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, Prática Integrada 

ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os indicadores não forem atingidos, 

o desenvolvimento da competência estará comprometido. Ao término da Unidade Curricular, caso algum dos 

indicadores não seja atingido, o aluno será considerado reprovado na unidade. É com base nessas menções 

que se estabelece o resultado da Unidade Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

• Desenvolvida - D 

• Não desenvolvida – ND 

 

8.1.3. Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolveu) em todas as unidades curriculares 

(Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).  

Além da menção D (desenvolveu), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, conforme legislação vigente. 

Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na realização das atividades previstas. 

• Aprovado - AP 

• Reprovado – RP 

 

8.2. Recuperação 

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de solução de 

situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de aprendizagem que 

contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de oferta presencial, é 

possível a adoção de recursos de educação a distância. 
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9. Estágio Profissional Supervisionado 

 

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no mercado de 

trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei n° 11.788/08). 

Conforme previsto em legislação vigente, o Estágio pode integrar ou não a estrutura curricular dos 

cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade profissional assim o determinar.  

Nos cursos em que o Estágio não é obrigatório, pode ser facultada aos alunos a realização do Estágio, 

de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade opcional, a carga horária 

do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório. 

 

10. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos 

 

10.1. Instalações e equipamentos5: 
 

• Para oferta presencial:   

▪ Sala de aula convencional com quadro branco e com mural para Post-it;  

▪ Equipamento multimídia (projetor, caixas de som, microfone);  

▪ Biblioteca com acervo atualizado;  

▪ Laboratório de informática: computador com processador a partir da 7ª geração ou superior com 

mínimo de 4 núcleos com clock real a partir de 2.7 GHz e tecnologia de aceleramento, tecnologia 

de virtualização. Suporte a tecnologia TPM 2.0 (Windows 11).  DVD-RW instalado no console de 

gerência; Memória RAM: 16GB ou superior DDR4/ 2133 MHz ou superior. Unidade de disco 

interna de capacidade de armazenamento de 1TB (um terabyte), tipo SSD M.2 (solid-state drive) 

ou superior. Monitor de vídeo: Tela LED Full HD mínimo de 23,8” ou superior. Placa de Vídeo 

Offboard, com mínimo de 2GB GDDR5 128bits, mínimo de 2GB dedicada. Conector RF-45; Suporte 

a taxas de transmissão de 10/100/1000 Mpps autosense; teclado: 107 teclas, padrão ABNT2; 

conector tipo USB; Mouse: conector do tipo USB. Sistema operacional Windows 10 Professional 

 
5 É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações descritas nas 
normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e metodológicos buscam atender as 
orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é signatário. 
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64 bits ou superior. Tecnologia Wireless (especificação), Compatibilidade com IEEE802.11 

b/g/n/ac; frequência de operação de 2.4GHz e 5Ghz; Portas USB no mínimo 2 portas (3.1).  

▪ Laboratório de redes locais de computadores: Projetor multimídia e tela de projeção; Mobiliário: 

bancada para manutenção e armários para armazenamento de materiais; ativos e passivos de 

rede; ferramentas para a prática de cabeamento estruturado; máquina de fusão de fibra óptica. 

▪ Softwares específicos: Windows 10 ou superior, Windows Server, Linux Server, Antivírus, software 

de virtualização e backup (versão livre e proprietária), pacote Office, utilitários de antivírus, 

particionamento, clonagem e diagnóstico, sistemas operacionais de código aberto, software de 

gerenciamento de projetos.   

▪ Insumos: álcool isopropílico, pasta térmica, limpa-contato, caixa de cabos UTP (CAT-05 e 6), 

conectores Jack Fêmea RJ 45, conectores RJ-45.  

 

Para oferta a distância: 

▪ As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas pelo DR 

Sede responsável pelo desenvolvimento do título na Rede EaD Senac. 

 

10.2. Recursos didáticos:  

O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido pelo Senac 

em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 

Sugere-se utilizar como material de apoio,  livros da Biblioteca Virtual do Senac-

https://bibliotecadigitalsenac.com.br  e vídeos do canal Senac Recomenda - 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ . 

 

11. Perfil do Pessoal Docente e Técnico 

 

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com formação superior na área de 

tecnologia da informação ou afins, bem como experiência profissional em operação de redes de 

computadores, Administração de redes. 

Recomenda-se que os docentes sejam devidamente habilitados para a docência em Educação Básica 

nos termos do art. 62 da LDB e o art. 40 da Resolução nº 06/2012 do CNE/CBE.6. 

 

 
6 Essa recomendação passou a ser uma exigência a partir de 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCm8rxICUI9-aH5ZAtTkKGuQ
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12. Bibliografia 

 

Unidades Curriculares 

UC1: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 557 p. ISBN 

8582603727 

CABRAL, Alex de Lima; SERAGGI Márcio Roberto. Redes de computadores: teoria e prática. São Paulo: Ed. 

Senac São Paulo, 2020. 

SILVA, Antonio Eduardo Marques da. Rede de computadores: teoria e prática. São Paulo: Ed. Senac São 

Paulo, 2021. 

MORAES, Alexandre Fernandes. Rede de computadores. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020. 160 p. (Série Eixos). 

ISBN 9788536533148. 

CABRAL, Alex de Lima; SERAGGI Márcio Roberto. Redes de computadores: teoria e prática. São Paulo: Ed. 

Senac São Paulo, 2020. 

CORREA, Leandro. Conectividade de redes. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2021. 164 p. 

Bibliografia Complementar 

MELO, S. Exploração de Vulnerabilidades em Redes TCP/IP. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 

MARIN, Paulo S. Cabeamento estruturado. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020. 136 p. Il. (Eixos: informação e 

comunicação). ISBN 9788536533117 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores: fundamentos. 8. ed. São Paulo: Erica, 2020. 

248 p. Il. ISBN 9788536532967 

COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. Porto Alegre: Bookman, 2016. 

UC2: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 

HAYAMA, Marcelo Massayuki. Montagem de redes locais: prático e didático. 11. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Erica, 2015. ISBN 9788571948167  

RUFINO, N. M. de O. Segurança em redes sem fio. 4. Ed. São Paulo: NOVATEC, 2015. 

OLIVEIRA, Roberto Carlos Queiroz. Segurança em rede de computadores. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 

2016. (Série Universitária).  

AGUILERA-FERNANDES, Edson. Protocolos de redes. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2021. 143 p. (Série 

Universitária). 
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Unidades Curriculares 

Bibliografia Complementar 

SCUDERE, L. Risco Digital na Web 3.0. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 

FREITAS, Allan Edgard Silva Freitas; BEZERRA, Romildo Martins da. IPv6 Conceitos e Aspectos Práticos. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 104 p. ISBN: 9788539906673 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores: fundamentos. 8. ed. São Paulo: Erica, 2020. 

248 p. Il. ISBN 9788536532967. 

UC3: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de 

redes locais (servidor).  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

NEGUS, C.; BRESNAHAN, C. Livro - Linux, a Bíblia: O Mais Abrangente e Definitivo Guia Sobre Linux. Rio 

de Janeiro: Alta Books, 2014. 

SERAGGI M. R. Windows Server 2016. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2018. 

THOMPSON, M. A. Microsoft Windows Server 2016: fundamentos. São Paulo: Érika, 2017. 

Bibliografia Complementar 

ANGELIS, Andre F. de. Redes Complexas como infraestrutura de Processamento Distribuído. Ed. Novas 

Ed. Acadêmicas, 2020 

BRITO Samuel Henrique Bucke. Serviços de Redes em Servidores Linux. Novatec, 2017. 192 p. ISBN: 

9788575226193 

HENNESSY, John L.. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2019. 544 p.. ISBN 8535291741  

DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. Arquitetura de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 543 p.. 

ISBN 852163353x.  

HENNESSY, John L.. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2019. 544 p. ISBN 9788535291742 

CABRAL, Alex de Lima; SERAGGI Márcio Roberto. Redes de computadores: teoria e prática. São Paulo: Ed. 

Senac São Paulo, 2020. 

VERAS, Manoel. Virtualização: tecnologia central do datacenter. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. 

UC5: Implementar protocolos de rede em roteadores e switches.  

Carga Horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

FILIPPETTI, Marco Aurelio. CCNA 6.0: Guia Completo de Estudo. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 

SOUSA, Lindeberg Barros de. Protocolos e serviços de redes. São Paulo: Saraiva, 2014. ISBN: 

9788536507675 . 

Bibliografia Complementar 
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Unidades Curriculares 

BRITO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de tecnologias Cisco em infraestrutura de redes. São Paulo: 

Novatec, 2014. 

KUROSE, James F.; VIEIRA, Daniel (Trad.). Redes de computadores: uma abordagem top-down. 6. ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

BRITO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de tecnologias Cisco em infraestrutura de redes. São Paulo: 

Novatec, 2014. 

UC6: Implementar roteamento e switching 

Carga Horária: 96 horas  

Bibliografia Básica 

FILIPPETTI, Marco Aurelio. CCNA 6.0: Guia Completo de Estudo. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 

NASCIMENTO, Marcelo Brenzink do; TAVARES, Alexei Correa. Roteadores e Switches: guia para 

certificação CCNA e CCENT. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 

Bibliografia Complementar 

BRITO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de tecnologias Cisco em infraestrutura de redes. São Paulo: 

Novatec, 2014. 

KUROSE, James F.; VIEIRA, Daniel (Trad.). Redes de computadores: uma abordagem top-down. 6. ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

BRITO, Samuel Henrique Bucke. Laboratórios de tecnologias Cisco em infraestrutura de redes. São Paulo: 

Novatec, 2014. 

SOUSA, Lindeberg Barros de. Protocolos e Serviços de Redes. São Paulo: Saraiva, 2014. 

UC7: Planejar e executar a manutenção de servidores   

Carga Horária: 48 horas  

Bibliografia Básica 

SCHORSCH, M.; LACERDA, I. M. Manutenção de microcomputadores na prática. São Paulo: Ed. Senac São 

Paulo, 2016. 

WANDERLEY, Alex Rodrigo Moises Costa; PONTUAL, Ricardo de Almeida. Gerenciamento de servidores. 

São Paulo: Editora Érica, 2019. 

SOUSA, Lindeberg Barros de. Projetos e implementação de redes. 3. ed. São Paulo: Erica, 2013. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, Camila Ceccato da. Manutenção completa em computadores. Santa Cruz do Rio Pardo: Ed. Viena, 

2014. 

LACERDA, Ivan Max Freire De; SCHORSCH, Mauricio. Manutenção de microcomputadores na prática. São 

Paulo: SENAC São Paulo, 2017. 240 p. (Informática). 

VASCONCELOS, Laércio. Consertando micros. 3. ed. Rio de Janeiro: Laércio Vasconcelos Computação, 

2015. 
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Unidades Curriculares 

SERAGGI, Márcio Roberto. Windows server 2016. São Paulo: Ed. São Paulo, 2020. 

2. ed. São Paulo: Erica, 2013. 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores. São Paulo: Erica, 2014. 

UC8: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP   

Carga Horária: 72 horas  

Bibliografia Básica 

MARIN, Paulo S. Cabeamento estruturado. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020. 136 p. Il. (Eixos: informação e 

comunicação). ISBN 9788536533117 

LUMMERTZ, Ramon dos Santos et al. Cabeamento estruturado. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

PINHEIRO, José Maurício dos Santos. Guia completo de cabeamento de redes. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN 

LTC, 2015. 

Bibliografia Complementar 

MARIN, Paulo S. Cabeamento estruturado. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020. 136 p. Il. (Eixos: informação e 

comunicação). ISBN 9788536533117 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores: fundamentos. 8. ed. São Paulo: Erica, 2020. 

248 p. Il. ISBN 9788536532967 

UC9: Implementar política de administração de redes e serviços de disponibilidade  

Carga Horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

FILHO, João Eriberto Mota. Análise de Tráfego em Redes TCP/IP. São Paulo: Novatec, 2013 

SOUSA, Lindeberg Barros de. Projetos e implementação de redes. 3. ed. São Paulo: Erica, 2013. 

SCHMITT, Marcelo Augusto Rauh; PERES, André; LOUREIRO, César Augusto Hass. Redes de 

computadores: nível de aplicação e instalação de serviços. Porto Alegre: Bookman, 2013.  

Bibliografia Complementar 

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Redes de computadores: uma abordagem top-down. 1. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

JESSEY, Bullock; JEFF, T. Parker. Wireshark para profissionais de segurança: usando Wireshark e o 

Metasploit Framework. São Paulo: Novatec, 2017 

MOREIRAS, Antonio Marcos. Laboratório de IPv6. São Paulo: Novatec, 2015. 

UC10: Projeto Integrador Assistente de Implantação e Administração de Infraestrutura de Redes de 

Computadores.   

Carga Horária: 30 horas 

Bibliografia Básica 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º: a prática na prática - planilha, modelos, ferramentas. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2017. 
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Unidades Curriculares 

DORNELAS, José. Plano de negócios com o modelo Canvas. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

Bibliografia Complementar 

STICKDORN, Marc et al. Isto é Design de Serviço na prática: como aplicar o design de serviço no mundo 

real. Porto Alegre: Bookman, 2019. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. São Paulo: Editora Érica, 

2014. 

FINOCCHIO JUNIOR, José. Project ModelCanvas: gerenciamento de projetos sem burocracia. São Paulo: 

Elsevier, 2013. 

UC11: Planejar e implementar a segurança física e lógica em redes de computadores 

Carga Horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

FRAGA, Bruno. Técnicas de invasão: aprenda as técnicas usadas por hackers em invasões reais. São Paulo: 

Editora Labrador, 2019. 

PRUTEANU, Adrian. Manual do hacker: aprenda a proteger aplicações web conhecendo as técnicas de 

pentest utilizadas pelos hackers. São Paulo: Novatec Editora, 2019. 

BINNIE, Chris. Segurança em servidores Linux. São Paulo: Novatec Editora, 2017. 

Bibliografia Complementar 

LISKA, Allan; STOWE, Geoffrey .Segurança de DNS: defendendo o sistema de nomes de domínio. São 

Paulo: Novatec Editora, 2016. 

WHITE, Curt M. Redes de computadores. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  

BASTA, Alfred; BASTA, Nadine; BROWN, Mary. Segurança de computadores e teste de invasão. São Paulo: 

Cengage Learning, 2014. 

UC12: Planejar e implementar a segurança em redes sem fio. 

Carga Horária: 36 horas 

Bibliografia Básica 

FRAGA, Bruno. Técnicas de invasão: aprenda as técnicas usadas por hackers em invasões reais. São Paulo: 

Editora Labrador, 2019. 

STALLINGS, William; Brown, Lawrie. Segurança de computadores: princípios e práticas. Porto Alegre: GEN 

LTC, 2013. 

PRUTEANU, Adrian. Manual do hacker: aprenda a proteger aplicações web conhecendo as técnicas de 

pentest utilizadas pelos hackers. São Paulo: Novatec Editora, 2019. 

Bibliografia Complementar 

RUFINO, Nelson Murilo de O. Segurança em redes sem fio: aprenda a proteger suas informações em 

ambientes Wi-Fi e Bluetooth. São Paulo: Novatec Editora, 2014. 

WRIGHTSON, Tyler. Segurança de redes sem fio: guia do iniciante. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
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Unidades Curriculares 

UC13: Planejar e implementar a criptografia de dados e certificados digitais  

Carga Horária: 44 horas 

Bibliografia Básica 

PRUTEANU, Adrian. Manual do hacker: aprenda a proteger aplicações web conhecendo as técnicas de 

pentest utilizadas pelos hackers. São Paulo: Novatec Editora, 2019. 

STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. Rio de Janeiro: Pearson 

Universidades, 2014. 

Bibliografia Complementar 

STALLINGS, William; Brown, Lawrie. Segurança de computadores: princípios e práticas. Porto Alegre: GEN 

LTC, 2013. 

FRAGA, Bruno. Técnicas de invasão: aprenda as técnicas usadas por hackers em invasões reais. São Paulo: 

Editora Labrador, 2019. 

UC14: Planejar e implementar a segurança em servidores  Windows  e Linux . 

Carga Horária: 72 horas 

Bibliografia Básica 

FRAGA, Bruno. Técnicas de invasão: aprenda as técnicas usadas por hackers em invasões reais. São Paulo: 

Editora Labrador, 2019. 

BINNIE, Chris. Segurança em servidores Linux. São Paulo: Novatec Editora, 2017. 

LISKA, Allan; STOWE, Geoffrey. Segurança de DNS: defendendo o sistema de nomes de domínio. São 

Paulo: Novatec, 2016. 

Bibliografia Complementar 

THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2012: instalação, configuração e administração de redes. 2. 

ed. São Paulo: Erica, 2013. 

BASTA, Alfred; BASTA, Nadine; BROWN, Mary. Segurança de computadores e teste de invasão. São Paulo: 

Cengage Learning, 2014. 

BRITO Samuel Henrique Bucke. Serviços de Redes em Servidores Linux. Novatec, 2017. 192 p. ISBN: 

9788575226193. 

UC15: Implantar etapas de gerenciamento de projetos e governança de processos em TI. 

Carga Horária: 36 horas 

Bibliografia Básica 

RAMOS, Molinaro Carneiro. Gestão de tecnologia da informação: governança de Ti: arquitetura.e 

alinhamento entre sistemas de informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 212 p.. ISBN 

9788521617723.  

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos 

(Guia PMBOK®). Pensilvânia: Project Management Institute, 2017. 
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Unidades Curriculares 

VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos. 9. ed. São Paulo: Brasport, 2018. 

Bibliografia Complementar 

COBIT 5 – ISACA. Modelo corporativo para governança e gestão de TI da organização. Disponível em: 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-portuguese.aspx. Acesso em: 9 out. 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC). Código das melhores práticas de 

governança corporativa. 5. ed. São Paulo, 2015. Disponível em: 

https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138. Acesso em: 9 out. 2019. 

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. Implantando a governança de TI. 4. ed. São Paulo: Brasport, 2014. 

GUERRA, S. A caixa-preta da governança. 1. ed. Rio de Janeiro: BestBusiness, 2017. 

 

13. Certificação 

 

Qualificação Profissional Técnica (certificação intermediária):  

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 1, 2, 3 e 4 será conferido o Certificado 

de Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Operação de Redes de Computadores 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 5, 6, 7, 8, 9 e 10 será conferido o 

Certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Implantação e Administração de 

Infraestrutura de Redes de Computadores. 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 11, 12, 13, 14, 15 e 16 será conferido o 

Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente de Segurança em Redes de Computadores. 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: 

Àquele que concluir com aprovação todas as Unidades Curriculares que compõem a organização 

curricular desta Habilitação Técnica de Nível Médio e comprovar a conclusão do Ensino Médio será conferido 

o Diploma de Técnico em Redes de Computadores com validade nacional. 
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ANEXO A – DIPLOMA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM REDES DE COMPUTADORES 
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ANEXO B - HISTÓRICO ESCOLAR 
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