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O EAD.BR 

 
O EAD.br é composto pelas Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate 

de Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate de Universidades Internacionais 

– Laureate International Universities. Atualmente, a Rede Laureate está presente em 25 

países da América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente 

Médio. No Brasil, atua em oito estados brasileiros, em 12 cidades diferentes, sendo a maior 

operação da rede no mundo. Em 2015/2, a Laureate implantou o programa unificado de 

Educação a Distância das Instituições Laureate no Brasil, o EAD.br, incluindo a Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM), Universidade Salvador (UNIFACS), Universidade Potiguar (UnP) e 

o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Em 2018, foi incluído 

nesta operação o Centro Universitário FADERGS. A integração dessas instituições 

possibilitou identificar as melhores práticas dessas Instituições de Ensino Superior (IES), as 

quais são referências hoje para as demais entidades da rede Laureate no Brasil e no mundo, 

pela inovação tecnológica em seus recursos didáticos e formação do seu corpo social 

(docente). 

A proposta pedagógica e tecnológica do EAD.br sempre esteve vinculada às 

perspectivas de novas interações e mídias que se apresentam no mundo contemporâneo. Ela 

também propõe, a partir da metodologia ativa, um olhar diferenciado sobre o saber: não deve 

ser estanque e manter-se isolado, mas, pelo contrário, deve ser compartilhado e construído 

coletivamente, de modo que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem – 

estudantes, professores e tutores – sintam-se participantes ativos na construção do 

conhecimento. 

O EAD.br tem como missão “oferecer educação a distância de alta qualidade, 

proporcionando acesso e desenvolvimento ao maior número de pessoas por meio de uma 

experiência inovadora de aprendizagem”. Agrega-se a isso, a visão de sermos “reconhecidos 

como a melhor opção de EAD para os estudantes, investidores, colaboradores e parceiros, 

oferecendo profissionais competitivos ao mercado de trabalho”. Seus valores estão pautados 

na ética, na inovação, no foco ao estudante, no desafio e na excelência. 
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SOBRE O CURSO 
 
 

NOMENCLATURA DO CURSO 

  Redes de Computadores 

 

 TITULAÇÃO CONFERIDA 

 Tecnólogo 
 
 
REGIME ESCOLAR 

Seriado Semestral 
 

 
MODALIDADE DE CURSO 

Educação a Distância 
 

 
CARGA HORÁRIA 

2135 horas 
 

OBJETIVO GERAL DO CURSO 

 

Formar o profissional voltado ao mercado de trabalho em curso com o viés 

prático, onde o aluno tem a oportunidade de desde o processo de aprendizado estar 

operando as práticas de gestão de redes dentro do centro de pesquisa aplicada e a 

software house modelo e-Code. Onde o aluno participa de situações que envolvem o 

desenvolvimento, implementação e gestão de projetos de redes de computadores. 

 
COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO 
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PÚBLICO-ALVO 

 

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar 

competências e habilidades na área do curso. O mercado tem se comportado de 

maneira positiva na absorção de egressos do curso, que podem ocupar posições de 

trabalho nos setores público e privado, nas áreas de gestor de redes de computadores, 

gestor de projetos de implementação de redes de computadores, manutenção de redes 

de computadores, gestor de segurança de redes de computadores, analista de redes de 

computadores, profissional de segurança da informação. 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO 

 

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  

Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa 

a constituição da sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e 

sociocultural; a diversidade da cultura brasileira e o papel dos grupos indígena, africano 

e europeu na formação do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos. 

 

ARQUITETURA DE SERVIDORES DE REDE  

Explicita aspectos da evolução técnica e consequentes melhorias de performance e 

tecnologia dos computadores servidores de rede, suas particularidades e métodos, onde 

cada qual deve ser utilizado em melhor forma, para cada serviço de conectividade. 

Aborda ainda as considerações em dois ambientes de servidores sejam para uso de 

sistemas livres e ou sistemas proprietários. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na 

formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, 

produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em eventos e outras 

consideradas próprias ao curso. 

 

BANCO DE DADOS VOLTADO PARA REDES DE COMPUTADORES  

A disciplina aborda os conceitos de índices, tabelas e de sistema de gerenciamento de 

banco de dados. Os princípios de normalização e relacionamentos são discutidos. A 
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inserção, exclusão e atualização de dados no banco de dados é realizada, assim como 

a geração de relatórios e as consultas simples. Os conceitos de banco de dados 

distribuídos e os impactos de SQL na rede são apresentados. 

 

CABEAMENTO ESTRUTURADO  

Estuda os aspectos práticos e teóricos das tecnologias de transmissão de dados e sinais 

por meio de cabos físicos. Examina métodos e materiais de composição dos cabos suas 

formas de montagem e significado de cores e arranjos, as estruturas, tipos e técnicas 

de passagem, ferramentas e demais meios de implementar com eficiência a transmissão 

via rede cabeada. 

 

COMUNICAÇÃO  

Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de 

elementos linguísticos adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação 

comunicativa. Identifica e reflete sobre as estratégias linguístico-textuais em gêneros 

diversificados da oralidade e da escrita. 

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS  

Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da 

cidadania e suas respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. 

Analisa as interferências antrópicas no meio ambiente e discute o desenvolvimento 

sustentável e o impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda tendências e 

diretrizes sociopolíticas, e questões de responsabilidade social e justiça. 

 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  

Analisa as representações sociais e construções de identidade nos diferentes ambientes 

e suas inter-relações e influências no desenvolvimento humano. Discute desafios e 

avanços na sociedade brasileira dos grupos sociais tradicionalmente excluídos. Explora 

processos e práticas por meio dos quais os sujeitos constroem e reconstroem 

conhecimentos nos diferentes contextos formativos de seu cotidiano. 

 

FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA  

Versa sobre a preparação de certificação técnica em análise e desenvolvimento de 

sistemas por meio dos conceitos fundamentais da certificação em questão, bem como 
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a realização de simulados e de exercícios preparatórios. 

 

GESTÃO DE DATACENTER 

Com base em aspectos práticos e teóricos de gestão, discorre como um profissional de 

tecnologia deve atuar no cuidado com o manuseio e tratamento de grandes recursos de 

hardware, sistemas e dados. Também aborda melhores práticas e estudo de casos em 

situações de grave ameaça ou danos a equipamentos e sistemas, análise e mitigação 

de riscos na gestão de informação na nuvem da internet. 

 

GESTÃO DE PROJETOS  

Estuda os modelos de gestão de projetos. Analisa as questões de maturidade e fatores 

críticos de gestão. Especifica os quesitos de estratégia, criatividade, integração, escopo, 

tempo, comunicação, custo, qualidade, risco e equipe para melhoria da competitividade. 

Utiliza como referência o Project Management Body of Knowledge – PMBOK. 

 

GESTÃO E MONITORAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES 

Explora técnicas necessárias para, por meio de ferramentas livres e ou ferramentas de 

código fechado, antever situações de risco dentro de uma estrutura de redes locais e ou 

redes abertas de grande porte, detectando ameaças e eliminando riscos operacionais 

do ponto de vista da qualidade do fluxo da informação, integridade da infraestrutura de 

comunicações e da segurança dos dados.  

 

GOVERNANÇA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Explora os temas de governança em tecnologia com ênfase nas melhores práticas de 

compliance em segurança da informação adotadas pelo mercado, abordando 

responsabilidades, métodos, projetos, justificativas, riscos e ferramentas de proteção à 

informação em ambiente informático. 

 

INTERCONEXÃO E PROTOCOLOS DE REDES  

Desenvolve temas relativos às camadas de redes e aos seus respectivos protocolos, 

realizando um estudo completo no que tange as denominações de cada camada e 

protocolo. Aborda ainda a utilização dentro da prática de interconexão de redes, onde e 

porque se aplicam determinados protocolos a um serviço. 
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INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES  

Percorre os aspectos teóricos e científicos da composição e formação dos sistemas de 

redes de computadores, suas formas de apresentação, camadas, protocolos, aplicações 

científicas e de mercado. Aborda as temáticas que tratam dos equipamentos e soluções 

tecnológicas que podem ser empregadas para a interligação de computadores em rede. 

 

LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS (PREMIUM) / PROJETO INTEGRADO 

(VALUE) 

Enfoca na elaboração e desenvolvimento de um projeto prático para um público alvo 

que pode ser interno ou externo. O projeto tem como pressuposto a visão de negócios 

para a criação de projetos inovadores. Ao final, os alunos entregam um produto e um 

artigo sobre o projeto. 

 

LÓGICA PARA REDES DE COMPUTADORES  

Trata dos aspectos da lógica computacional e sua relação com a programação e 

algoritmos onde são abordados temas relativos aos princípios de organização, lógica e 

argumentos, princípios de programação e como elas são utilizadas em soluções de 

programação para redes de computadores. 

 

OPTATIVA  

 

PROGRAMAÇÃO EM SHELL SCRIPT  

A disciplina faz uso do ambiente natural de compilação em forma de linha de comandos, 

evidenciando todas as versatilidades e possibilidades de automação de tarefas e 

serviços em ambiente de redes, sem a necessidade de implementação de softwares ou 

sistema com interface gráfica. 

 

REDES DE LONGA DISTÂNCIA  

Concentra os temas relativos a conceituação, interpretação e estudo dos protocolos, 

estrutura e funcionamento de uma rede do padrão WAN, a qual atinge interconexões e 

nós entre estruturas mundiais, bem como seus requisitos e normas internacionais de 

funcionamento. 

 

REDES SEM FIO  



9 

 

 

Enfoca o estudo das redes de computadores em ambiente sem fio, seus protocolos, os 

padrões de equipamento e forma de implementação. Trata ainda da infraestrutura de 

comunicação para interligação de sistemas computacionais e compartilhamento de 

recursos. 

 

SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES  

Explora técnicas de detecção e prevenção de intrusão em redes locais ou redes do 

padrão WAN, com o auxílio de ferramentas e tecnologias de código aberto ou código 

proprietário. Também aborda os padrões éticos no uso de conhecimentos 

especializados em segurança, frente a necessidade de se proteger a informação. 

 

SERVIÇOS DE REDES DE COMPUTADORES  

Apresenta temas relacionados a definição, escalonamento e implementação de serviços 

em redes de computadores por meio de gerenciamento e utilização de servidores de 

redes de computadores e os seus respectivos métodos de implementação. 

 

SERVIÇOS INTERNET 

Descreve e analisa os recursos e as operações dos protocolos das camadas de rede, 

transporte e aplicação. Apresenta os protocolos necessários para a comunicação, além 

de descrever a função da camada de redes na comunicação de dados. 

 

SERVIDORES E SERVIÇOS DE INTERCONECTIVIDADE LINUX  

Aborda os temas relativos à classificação, padrão de licenciamento, uso final, instalação, 

configuração, uso e melhores práticas em sistemas operacionais do padrão e plataforma 

de desenvolvimento livre que estejam voltados a gestão de redes de computadores. 

 

SERVIDORES E SERVIÇOS DE INTERCONECTIVIDADE WINDOWS  

Explora os temas relativos a classificação, padrão de licenciamento, uso final, 

instalação, configuração, uso e melhores práticas em sistemas operacionais do padrão 

e plataforma de desenvolvimento proprietário padrão Windows, que estejam voltados a 

gestão de redes de computadores. 

 

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO  

A disciplina aborda o estudo das bases decimais, binárias, octais e hexadecimais, além 
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de mostrar as operações e a conversão nas bases numéricas. Apresenta todos os 

conectores lógicos e a tabela verdade destes conectores. 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS  

Detalha conceitos fundamentais e projeto de sistemas operacionais, incluindo aspectos 

relacionados à máquina virtual e gerenciamento de recursos. Apresenta mecanismos de 

gerenciamento de processos, gerência de memória e entrada/saída, e mecanismos de 

segurança. Inclui também estudos de caso dos principais sistemas operacionais 

utilizados na atualidade. 

 

TÉCNICAS DE ROTEAMENTO  

Estudo de cenários nos quais os roteamentos dinâmicos e estáticos são solicitados, seja 

em uma pequena, média ou grande rede. Com a utilização dos principais protocolos de 

roteamento disponíveis no mercado, define-se quais cenários ou onde esses protocolos 

podem ser utilizados com maior eficiência, baseando-se nas melhores práticas de 

mercado. 

 

TÉCNICAS DE SWITCHING  

A disciplina aborda as técnicas relativas à classificação, implementação e manuseio dos 

principais ativos de redes de computadores, sejam eles focados em redes locais e ou 

em redes de longa distância. 

 

VIRTUALIZAÇÃO  

Explora os temas relativos à implementação e gestão de serviços e soluções de 

virtualização em ambiente de data centers, seja em relação a ênfase de soluções 

focadas em pequenas, média e grandes empresas, como em soluções de origem livre 

e/ou proprietárias. 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DE FREQUÊNCIA 

 
A avaliação do desempenho escolar é realizada no decorrer da disciplina, com entrega 

de atividades online e a realização de uma prova presencial, obrigatória, realizada no polo de 

apoio presencial em que o estudante está devidamente matriculado. A avaliação abrange 

também aspectos de frequência. O EAD.br adota como critério para aprovação a frequência 
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mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O estudante que não atingir o percentual 

está automaticamente reprovado na disciplina. A frequência é apurada a partir da completude 

das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 
INFRAESTRUTURA 

 
Dentre os espaços mínimos apresentados nas sedes das Instituições e nos polos integrantes 

do EAD.br encontram-se: 

 Instalações administrativas para atendimento aos candidatos e estudantes; 
 

 Sala(s) de aula para atender às necessidades didático-pedagógicas dos cursos ou 

encontros de integração; 

 Instalações Sanitárias; 
 

 Área de Convivência; 
 

 Recursos de Informática para o desenvolvimento de atividades diversas, com acesso à 

internet; 

 Área para Estudo: a consulta às bibliografias básica e complementar são garantidas na 

sua totalidade em bases de acesso virtuais disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, e as IES e os polos contam com espaços de estudos; 

 Laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s) ofertado(s), deverão 

constar laboratórios didáticos específicos (ex.: Brinquedoteca) em consonância com a 

proposta pedagógica do curso. 


