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 2 - EMENTAS / BASES  

A disciplina apresenta as ameaças às redes de computadores e os mecanismos para buscar garantir a 
segurança e minimizar os riscos, utilizando ferramentas próprias. 

 3 - OBJETIVOS  
 3.1 - OBJETIVO GERAL  

Garantir disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações que trafegam pela rede. 

3.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO / COMPETÊNCIAS 

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para: 

 - Compreender os principais conceitos voltados à segurança da informação; 

 - Compreender as principais técnicas e ferramentas utilizadas nos ataques às redes de computadores; 

 - Compreender as principais técnicas e ferramentas utilizadas para aprimorar a segurança da rede; 

 - Planejar, implantar e gerenciar soluções para aprimorar a segurança da rede; 

 - E, executar tarefas administrativas em redes de computadores. 

  4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 Fundamentos de segurança da informação; Técnicas comuns de ataques; Técnicas e ferramentas de 
segurança; Criptografia e certificação digital; Firewalls; Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusos; Proxys; 
VPNs. 

5 - METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE ENSINO  

A metodologia de ensino está fundamentada em aulas expositivas e práticas realizadas nos laboratórios e salas 
de aula do IFSP. Como apoio as aulas presenciais, serão utilizados recursos da Internet para distribuição e 
socialização de materiais aos alunos. 

6 - RECURSOS DIDÁTICOS 

Os seguintes recursos didáticos são necessários para o desenvolvimento dos conteúdos da presente disciplina: 

  - Sala de aulas com lousa e/ou projetor de slides; 

  - E, laboratório de informática (preferencialmente com acesso à Internet), aplicativo de simulação de 
dispositivos de rede (preferencialmente “Cisco Packet Tracer”) e aplicativo de virtualização de SOs 
(preferencialmente “VMWare Player”). 



 
7 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da disciplina possui caráter diagnostico, continuo, processual e 
formativo, e será realizado mediante a utilização de vários instrumentos e se dará por meio 
da: 
• Verificação da compreensão do conteúdo estudado a partir dos exercícios práticos e 
estudos de caso; 
• Verificação do aprendizado do conteúdo contemplado nas provas mensais/bimestrais; 
 
O critério de avaliação será o seguinte: 
Trabalhos Individuais (TI) – Desenvolvidos em sala de aula, podendo ser desenvolvidos de forma individual ou 
em grupo,  sem datas pré-estabelecidas. Serão diversos trabalhos ao longo do semestre e que irão compor 
parte da Média Final (MF). Valendo 20% da MF. 
Trabalho em Equipe (TE) – Um projeto semestral, interdisciplinar, que será desenvolvido em equipe e 
composto por uma entrega parcial (14/04/2016)  e uma entrega final (16/06/2016). Valendo 40% da MF. 
Avaliação Individual (AI) – Prova escrita e composta por questões de múltipla escolha e também dissertativas, 
abrangendo o conteúdo semestral, a ser realizada no dia 16/06/2016. Valendo 40% da MF. 
 

MF = ((TI*0,20) + (TE*0,40) + (AI*0,40)) 
 

  
7.1 - RECUPERAÇÃO PARALELA  
 
Como avaliação paralela, se aplicável, os alunos deverão realizar uma avaliação teórica e/ou prática (individual 
e sem consulta) abordando os conteúdos apresentados e discutidos em sala de aula. 
 
7.2 - RECUPERAÇÃO FINAL / INSTRUMENTO FINAL DE AVALIAÇÃO 

Como instrumento final de avaliação (recuperação final), se aplicável, os alunos deverão realizar uma avaliação 
teórica e/ou prática (individual e sem consulta) abordando os conteúdos apresentados e discutidos em sala de 
aula. 

8 - BIBLIOGRAFIA  
8.1 - Básica: 
MARTINS, José Carlos Cordeiro. Gestão de Projetos de Segurança da Informação. Brasport, 2003. 
 
HATCH, Brian; LEE, James; KURTZ, George. Hackers Linux Expostos. São Paulo: Makron Books, 2002. 
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8.2 - Complementar: 
SÊMOLA, Marcos. Gestão da Segurança da Informação: uma visão executiva. Campus, 2003. 
 
VALL, James Della; ULBRICH, Henrique César. Universidade Hacker: desvende todos os segredos do 
submundo. 5.ed.  Digerati, 2005. 
 
Norma NBR 27002 – Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – Código de Pratica para gestão da 
segurança da informação. 
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2 – INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação da disciplina possui caráter diagnostico, continuo, processual e 
formativo, e será realizado mediante a utilização de vários instrumentos e se dará por meio 
da: 
• Verificação da compreensão do conteúdo estudado a partir dos exercícios práticos e 
estudos de caso; 
• Verificação do aprendizado do conteúdo contemplado nas provas mensais/bimestrais; 
 
O critério de avaliação será o seguinte: 
Trabalhos Individuais (TI) – Desenvolvidos em sala de aula, podendo ser desenvolvidos de forma individual ou 
em grupo,  sem datas pré-estabelecidas. Serão diversos trabalhos ao longo do semestre e que irão compor 
parte da Média Final (MF). Valendo 20% da MF. 
Trabalho em Equipe (TE) – Um projeto semestral, interdisciplinar, que será desenvolvido em equipe e 
composto por uma entrega parcial (14/04/2016)  e uma entrega final (16/06/2016). Valendo 40% da MF. 
Avaliação Individual (AI) – Prova escrita e composta por questões de múltipla escolha e também dissertativas, 
abrangendo o conteúdo semestral, a ser realizada no dia 16/06/2016. Valendo 40% da MF. 
 

MF = ((TI*0,20) + (TE*0,40) + (AI*0,40)) 
 

   3 – DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 
CONTEÚDO DESENVOLVIDO 

Semana Descrição do Conteúdo / Bases Tecnológicas 

1 
 

Apresentação da disciplina e do Plano de Ensino. Introdução à Segurança em Redes de 
Computadores 

2 
 Técnicas comuns de ataques: Ataques para obtenção de informações 

3 
 Técnicas comuns de ataques: Fraudes. Ataques utilizando malwares  

4 
 Atividades práticas / Desenvolvimento do Trabalho de Pesquisa 

5 
 Técnicas comuns de ataques: Ataques de força bruta 

6 
 Técnicas comuns de ataques: Ataques de negação de serviço 

7 
 Atividades práticas / Desenvolvimento do Trabalho de Pesquisa 

8 
 

1ª Avaliação de Curso 

9 
 Aprimorando a segurança da rede: Princípios de criptografia e certificação digital 

10 
 Normatização da Segurança. Normas ABNT 27002 



11 
 Aprimorando a segurança da rede: Servidores Proxy  

12 
 Aprimorando a segurança da rede: Firewalls em ambientes Linux 

13 
 Atividades práticas / Desenvolvimento do Trabalho de Pesquisa 

14 
 

Aprimorando a segurança da rede: Sistemas de identificação de intrusos (IDSs) e de 
prevenção de intrusos (IPSs) em ambientes Linux 

15 
 Servidores VPN em ambientes Linux e Windows 

16 
 Atividades práticas / Desenvolvimento do Trabalho de Pesquisa 

17 
 

Avaliação Final do Módulo 

18 
 

Apresentação dos Trabalhos   

19 
 Revisão. Conclusão do processo de avaliação 
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