
duração 
24horas 

 
datas de realização 

a definir 
horário 

18:30 às 22:30 
 

preço de inscrição 
280,00 € 

196€ com 30% desconto 
 

este valor inclui: 
. documentação 

. certificado de formação 
 

valores isentos de IVA 
 

a inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 
descontos 

30% early bird 
nota: os descontos não são 

acumuláveis 

 
local de realização 

instalações da UNAVE/UA  
 
 
 

inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 

www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A Internet é hoje um meio de comunicação utilizado por todos, seja para lazer ou para trabalho. 

Para além dos computadores, estão já ligados à Internet os telemóveis, os relógios, os 

automóveis e muitos outros dispositivos. A tendência é para tudo estar ligado à Internet - a 

chamada "Internet das Coisas". No entanto a generalidade dos utilizadores não sabe como a 

Rede funciona. Este curso pretende ajudar a colmatar essa lacuna. 

objetivos gerais  
Dar a conhecer os conceitos e protocolos essenciais que fazem a Internet funcionar, 

permitindo que os formandos possam efetuar configurações simples de dispositivos de rede, 

assim como diagnosticar e resolver problemas. 

objetivos específicos  
Os participantes, no final do curso, serão capazes de: 

a) Identificar os principais protocolos do stack TCP/IP; 

b) Configurar um dispositivo de rede de forma automática e manual; 

c) Diagnosticar e resolver problemas simples de rede; 

d) Registar um domínio e configurar os respetivos registos no DNS; 

e) Efetuar configurações simples de NAT e Firewall. 

destinatários 
Utilizadores da Internet, qualquer que seja a sua área de formação, que pretendam adquirir os 

conceitos básicos de funcionamento da Rede das Redes. 

metodologia 
Apresentação do tema e discussão recorrendo a exemplos do dia-a-dia. 

Exercícios práticos de configuração e teste com recurso ao computador  
 
conteúdos programáticos 
Conceitos básicos  
-Comunicações analógicas e digitais  

-Conversão de bases (decimal/binário/hexadecimal)  

-Modelo OSI e TCP/IP  

-Endereço MAC e endereço de rede (protocolo ARP) 

-Acesso ao meio de comunicação  
 
Equipamentos de Rede (Modem, Hub, Switch, Router, Gateway, Access Point) Protocolo 
IP  
-Endereçamento IPv4  

-Configuração manual de rede  

-Máscara de Rede  

-Servidores de Nomes  

-Gateway 

-Configuração automática (protocolo DHCP) 

-Introdução ao IPv6  

Curso Redes de Computadores para não  

Técnicos 



conteúdos programáticos 
 
Ferramentas de teste e diagnóstico  
-Introdução ao protocolo ICMP  

-ping, traceroute, telnet 

-Wireshark  

Protocolo DNS  

-Ficheiro "hosts"  

-Tipos de servidores de nomes  

-Tipos de registos de DNS 

-Registo de domínios  

Camada de Transporte  

-Protocolos TCP e UDP  

-Noção de Porto  

-Sockets  

-NAT 

-Firewall 

Protocolos Comuns  

-HTTP  

-SMTP, POP e IMAP  

Introdução à segurança de redes  

-Algoritmos de cifragem simétricos e assimétricos  

-Certificados SSL 

 

José Alberto Fonseca, Deptº Eletrónica, Telecom. e Informática, UA 

Professor Associado da UA, até 2014 coordenador do Grupo de Sistemas Em-
bedded do Instituto de telecomunicações, Aveiro, sócio da Micro I/O, Lda, Presi-
dente da UNAVE. 30 anos de experiência em eletrónica, comunicações e sistemas 
tempo-real. Desenvolve I&D em comunicações wireless e Internet das Coisas 
(IoT—Internet of Things) para a área veicular e domótica. Membro da IEEE IES TC 
on Building Automation, Control and Management (BACM). 

 

coordenador  

Ruben Leote Mendes, licenciado e mestre em Engenharia Eletrónica e de Tele-
comunicações pela Universidade de Aveiro. Durante o seu percurso profissional 
manteve sempre um pé no ensino e outro na indústria, conseguindo conciliar a 
prática do ensino com a perspetiva do “mundo real”. No ensino foi docente da Es-
cola Superior Aveiro Norte, onde lecionou cadeiras de eletrónica e informática. Si-
multaneamente desempenhou funções de administrador de redes e sistemas em 
empresas de serviços de informática e telecomunicações. É um dos fundadores da 
Associação Nacional para o Software Livre."  

 

formador  

V 0.2 


