
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 
portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 
desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 
desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 
Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 
presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 
para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 
e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 
científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 
atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 
pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores prepara o aluno a se tornar um profissional apto 
para utilizar técnicas de projeto, implementação e manutenção de Redes de Computadores para verificar as 
possibilidades e conveniências da utilização de sistemas de informação, visando apresentar projetos sobre a 
viabilidade técnica da implantação de redes de computadores para o suporte daqueles sistemas. Também 
pode exercer as atividades de projeto e implantação de redes, gerenciamento de redes e servidores, gerência 
de redes de comunicação, segurança de redes e infraestrutura. 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O curso tem como objetivo formar profissionais atualizados com as tecnologias de redes existentes no 
mercado e capazes de desenvolver e implantar projetos, configurar e gerenciar ambientes de redes para 
otimizar o funcionamento de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com qualidade e 
segurança nos processamentos da comunicação de dados necessários para sua operação. 
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COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  

 

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: 

 Identificação, análise e instalação dos dispositivos de rede, os meios físicos e software de controle 
desses dispositivos, analisando seu funcionamento e relações entre eles; 

 Utilização de ferramentas adequadas para confecção dos meios de transmissão segundo as diversas 
categorias de certificação; 

 Análise do tráfego de informações a partir do estudo e acompanhamento dos processos internos e 
externos da organização; 

 Acompanhamento e supervisão projetos lógicos, físicos, estruturais e financeiros de redes de 
computadores; 

 Desenvolvimento e administração de serviços e funções de servidores de rede, bem como os serviços 
de administração do sistema operacional de rede e protocolos de comunicação; 

 Identificação e informação das necessidades dos usuários em relação à segurança da rede conforme 
as políticas de acesso do ambiente em uso; 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

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. 
 
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 
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que tratam dos equipamentos e soluções tecnológicas que podem ser empregadas para a interligação de 
computadores em rede. 
 
SISTEMAS DE NUMERAÇÃO  
 
A disciplina aborda o estudo das bases decimais, binárias, octais e hexadecimais, além de mostrar as operações 
e a conversão nas bases numéricas. Apresenta todos os conectores lógicos e a tabela verdade destes 
conectores. 
 
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 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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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cores e arranjos, as estruturas, tipos e técnicas de passagem, ferramentas e demais meios de implementar 
com eficiência a transmissão via rede cabeada. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
TÉCNICAS DE ROTEAMENTO  
 
Estudo de cenários nos quais os roteamentos dinâmico e estático 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. 
 
REDES SEM FIO  

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. 

 

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 a realização de simulados e de exercícios 
preparatórios. 
 
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. 
 
PROJETO INTEGRADO 
 
Dedica-se a um projeto cujo tema é definido a partir de problemas reais existentes, nas áreas de engenharia, 
informática e tecnologias. O projeto é composto pela estruturação metodológica da pesquisa de um caso real, 
suas etapas de construção, métodos e técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa e o relatório final de 
pesquisa. 
 
SERVIÇOS INTERNET  
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPTATIVA 
 
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. 
 
 
FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 
adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 
estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 
a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 
aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do UNINORTE e pode desfrutar de toda a 
infraestrutura que a Instituição oferece.  

Um campus com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo abundante, 
além de outros diferenciais.  

 Campus UNIDADE IV- R. Huascar de Figueiredo, 290 - Centro, Manaus - AM, 69020-220 

 
 

 


