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MATÉRIA: SEGURANÇA DE REDES

� Curso: Técnico em Manutenção e Suporte 
em Informática

� Semestre: 4°

� Ano: 2016/1



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� O trabalho final da disciplina de Segurança de

Redes será um projeto escrito, dentro do padrão

ABNT.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� Sugestão de temas para pesquisa e desenvolvimento do

trabalho:

1. Análise de desempenho de soluções antivírus (falsos

positivos e falsos negativos, verificação da eficácia);

2. Hacktivismo (Anonymous, Wikileaks, etc);

3. Cyber Guerra (StuxNet, Duqu, Flame, etc);

4. Análise de ferramentas Open Source para perícia forense;

5. Análise da eficácia das técnicas de Engenharia Social;

6. Análise das técnicas de intrusão;



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Essas são meras sugestões, outros temas podem

ser trabalhados, desde que haja consenso com o

professor.



METODOLOGIA

� O trabalho deverá ser realizado individualmente

� O trabalho deverá seguir todas as normas e

procedimentos de um trabalho acadêmico.

� Seguir as normas ABNT, obrigatoriamente



METODOLOGIA

� Trabalhos de pesquisa e revisão bibliográfica

� Produção de textos

� Pesquisa e testes em ferramentas de software

� Estudos de caso



DATA PARA ENTREGA

� Entrega parcial : 14/04/2016

� Entrega final : 16/06/2016

� A apresentação dos trabalhos será feita no dia:

16/06/2016

Caso haja qualquer alteração nas datas, estas 

serão comunicadas previamente



FORMATO PARA ENTREGA

� A entrega final do trabalho deverá ser feita

através do Ambiente Virtual Moodle, realizando o

upload do arquivo, em local específico para tal.

� O formato para a entrega será única e

exclusivamente em formato .docx ou .odt, não

sendo aceitos arquivos no formato .pdf



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� O trabalho terá peso de 40% na composição final

da nota.

� O peso total de 40% será dividido entre as duas

entregas (parcial e final).

Todas as notas serão atribuídas de 0 a 10, 

aplicando-se os pesos posteriormente



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota Final = (N1 * 20%) + (N2 * 20%)

+ (N3 * 30%) + (N4 * 30%)



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

Importante:

� Você terá tempo e aulas reservadas para a

elaboração desse projeto, portanto, falta de tempo

não será desculpa para a não realização da

tarefa.

� Aproveite muito bem o espaço das aulas e os

horários reservados para as atividades práticas.

Gerir bem o tempo é fator fundamental para o 

sucesso de qualquer projeto!



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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