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1 - Mapa do conteúdo:

• Fundamentos e história das redes de computadores;
• Introdução à Internet das Coisas;
• Equipamentos de rede;
• Configuração de rede em computadores e celulares;
• Configuração de roteadores;
• Cabeamento estruturado;
• Crimpagem de cabo de rede;
• Classificação, dimensão e topologias de rede;
• Modelo em camadas;
• Endereçamento IP;
• Meios de transmissão e padrões;
• Protocolos e serviços de rede;
• Redes sem fio;
• Introdução à segurança da informação e segurança de redes;
• Introdução à programação em rede com Python.

OBS: O conteúdo não será necessariamente abordado nessa ordem.

2 – Livros e apostilas

Apostilas:
1 – Fundamentos de redes: Rede e-Tec Brasil.
2 – Redes: Rede e-Tec Brasil.
3 – Protocolos e serviços de rede: Rede e-Tec Brasil.



OBS: As apostilas são gratuitas e estão disponíveis para download no site.

Livros:
1 – Arquitetura de redes de computadores – Luiz Paulo Maia;  LTC; 2ª ed.

(2013).

2 – Redes. Guia prático – Carlos E. Morimoto; Sulina; 2ª ed (2011). 

3 – Servidores Linux. Guia prático – Carlos E. Morimoto; Sulina.

OBS: Na medida em que o professor for abordando um assunto em aula, o aluno
complementar com os materiais disponíveis. Certos conteúdos serão abordados através
da leitura pelos alunos com a orientação do professor.

3 – Slides

Todos os slides que serão utilizados nesta disciplina já estão disponibilizados no
site. Na medida em que os assuntos forem avançando, eles serão utilizados sob demanda
em ordem não definida.

4 – Trabalhos

A descrição de cada trabalho será enviada aos alunos a cada bimestre por e-mail 
em um arquivo PDF, assim como as datas de entrega e outras observações.

A parte escrita deverá ser enviada ao professor em formato PDF exclusivamente 
por e-mail e deve seguir os seguintes padrões:

Quanto ao nome do arquivo enviado:
Se o trabalho for em grupo: Identificação do grupo. Exemplo: grupoA.pdf
Se for em dupla: Nome e sobrenome: JoaoFeijao_MariaChiquinha.pdf
Se for individual: Nome e sobrenome. Exemplo: WesleyFolly.pdf

Quanto ao título do e-mail enviado: 
Trabalho de Redes – Turma 1TI – Grupo B (1º Bimestre)

5 – Vídeos complementares

5.1 – Profissões relacionadas a redes

Técnico em Redes de Computadores - Futura Profissão

https://www.youtube.com/watch?v=Qu_aKaQx9u0

Técnico em Informática -  PROFISSÕES

https://www.youtube.com/watch?v=B7Uf5A5drng

Tecnólogo em Redes de Computadores - Futura Profissão

https://www.youtube.com/watch?v=Qu_aKaQx9u0
https://www.youtube.com/watch?v=B7Uf5A5drng


https://www.youtube.com/watch?v=FVZoCiEggR8

5.2 – Conceitos básicos

Conceitos inciais diversos - Vídeo da intelbras

https://www.youtube.com/watch?v=jJ_mguU3o4c

6 – Recomendação de conteúdo extra

No site,  existe  uma  área  chamada  Recomendações  onde  é  possível  encontrar
vários  itens  relacionados  a  tecnologia  em  geral.  São  itens  diversos  que  misturam
conhecimento e entretenimento.

- Podcasts

- Filmes

- Séries

- Sites

- TedTalks

- Vídeos do youtube

- Aplicativos

*Este arquivo está em constante atualização.

*Peço por gentileza que informe qualquer link que não esteja funcionando.

*Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail.

https://www.youtube.com/watch?v=jJ_mguU3o4c
https://www.youtube.com/watch?v=FVZoCiEggR8

