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Anexo I 
 

PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO NO ÂMBITO DO 
DIMAp PARA A RETOMADA DO PERÍODO LETIVO 2020.1 NO FORMATO REMOTO 

 
 

Dados do Componente 
Unidade responsável Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Código DIM0096 
Nome Tópicos Especiais em Computação VII 
Carga horária teórica 60 
Carga horária prática  

 
Dados do docente* 

Nome: Augusto José Venâncio Neto. SIAPE: 1699087 
Cargo: Professor do Ensino Superior 
Unidade de exercício: DIMAp 
Celular:  email: augusto@dimap.ufrn.br 

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado. 
 

Conteúdo 

Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares 

Objetivos Gerais: Discutir os aspectos teóricos e práticos 
relacionados as comunicações sem fio, envolvendo as principais 
tecnologias redes sem fio e mobilidade IP. Tecnologias 
emergentes também serão abordadas e exercitadas em 
ferramenta de emulação. 
 
Objetivos Específicos: 
  

• Discutir a teoria sobre comunicações sem fio; 
• Discutir aspectos teóricos das principais tecnologias sem 

fio e móveis existentes, e seu maior escopo de aplicações. 
• Discutir limitações, desafios e tendências 
• Exercitar as tecnologias e técnicas em ferramentas de 

emulação, para investigar limitações, desafios e 
tendências 

• Insira as informações aqui. 
 

 

Metodologia 

Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem 
utilizadas.  
 
Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no Art. 2º "Os componentes 
curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser 
adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o período 
letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de Curso." 
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Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao 
formato remoto. 

A disciplina segue metodologia baseada em problemas, de modo a 
criar uma atmosfera de discussão crítica sobre temas emergentes em 
sistemas distribuídos, e oferecer aspecto diagnóstico. A partir de 
debates e discussões em formato de brainstorming, pautados no 
conteúdo teórico a ser ministrado no ciclo inicial da disciplina, serão 
criados grupos de alunos que irão uma atividade prática ao longo da 
disciplina. A disciplina terá acompanhamento virtual entre todos 
semanalmente, visando orientação da metodologia científica aplicada, 
acompanhamento das atividades, e avaliação do projeto prático. Na 
semana final da disciplina, os grupos deverão apresentar a solução e 
resultados de sua avaliação/prova de conceito. A seguinte metodologia 
deverá ser seguida pelo aluno: 
 

• O curso se baseará em materiais divulgados antecipadamente, a 
serem acessados pelos alunos offline; 

• O estudante terá oportunidade para tirar as suas dúvidas em 
aulas específicas destinas a este fim; 

• O material divulgado servirá como um roteiro de estudo individual 
para o estudante e conterá artigos, relatórios técnicos, e 
exercícios. Todas as orientações e materiais serão indicados via 
SIGAA (canal oficial de comunicação); 

• Os encontros presenciais (aulas síncronas) ocorrerão em 
plataforma online conveniente a todos os alunos (ex. Goole Meet, 
MS Teams, ou Zoom) que deverá ser acessado através de 
qualquer navegador web. 
 

 

 

 

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. 
AP1: Data a ser definida 

- Será realizada uma prova com questões objetivas de múltipla 
escolha a ser realizada via SIGAA. 

- Valor: 7 pontos. 
 
- Trabalho Prático dentro do AP1: 
Seminários sobre infraestruturas de redes sem fio. Cada aluno 

deverá realizar apresentação, de sua tecnologia escolhida, em 
ambiente virtual. 

- Valor: 3 Pontos; 
- Cabe ao aluno a responsabilidade de definir sua própria aplicação; 
- O desempenho individual apresentado irá refletir na atribuição da 

nota final pelo professor. 
Critérios de avaliação:  
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- Análise de postura, linguagem, domínio do conteúdo, clareza e 
objetividade durante a exposição; 

- Respeito ao tempo pré-determinado; 
- Critérios complementares (opcionais): assiduidade e participação 

na aula. 
 
As restantes avaliações serão baseadas em um projeto final de 
disciplina, que será o desenvolvimento e avaliação em ambiente 
emulado de um mecanismo de monitoramento e controle de redes sem 
fio.  
 
AP2: Data a ser definida. 
 

- Trabalho Prático dentro do AP2: 
Seminários sobre tecnologias de mobilidade: FMIP, HMIP, PMIP, e 

Multicast. Cada aluno deverá realizar apresentação, de sua 
tecnologia escolhida, durante a aula em ambiente virtual. 

- Valor: 3 Pontos. 
 
- Trabalho Prático dentro do AP2: 
Desenvolvimento do ambiente emulado no MiniNet-WiFi, e 

apresentação da arquitetura inicial do mecanismo 
 
AP3: Data a ser definida. 

- Apresentação do trabalho prático final. 
 
Quanto aos demais trabalhos:  

• Em relação aos prazos: Trabalhos escritos entregues fora do prazo 
terão redução de 30% na avaliação total. Todos os trabalhos 
escritos devem ser enviados por e-mail em arquivo no formato pdf. 

• Avaliação: pesquisa, bibliografia pertinente, redação própria, uso de 
normas técnicas, composição final do trabalho, criatividade, clareza 
e objetividade de ideias, caráter interdisciplinar.  

• Em relação às apresentações: os grupos usarão equipamentos 
pessoais, compatíveis com o formato de aula virtual.  

• Avaliação: o aluno será avaliado individualmente e com o grupo. 
Estarão sendo analisados a postura, linguagem, domínio do 
conteúdo, clareza e objetividade durante a exposição, criatividade e 
respeito ao tempo pré-determinado. 

• Discussões sobre as avaliações serão realizadas em aula virtual, 
após realização das mesmas. 

• Discussões de trabalho prático e composição de sua respectiva 
nota serão realizadas no ato da apresentação do trabalho.  

• Não são passiveis de questionamento: critérios de avaliação após a 
conclusão dos trabalhos. O momento para dirimir dúvidas é durante 
a aula, abertamente. 

• Os trabalhos realizados não são passíveis de recuperação. 
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 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes.  
 
(Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o 
acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.") 
A validação da assiduidade dos estudantes se dará pela participação 
em pelo menos de 75% do tempo em uma das aulas síncronas do dia e 
pelo cumprimento das atividades. O cronograma proposto segue o 
seguinte: 
 

Ter Qui 
Agosto 

25: Aula expositiva do conteúdo 
ministrado anteriormente 

27: Aula expositiva do conteúdo 
ministrado anteriormente 

Setembro 
1: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado anteriormente 
3: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado anteriormente 
8: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
10: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
15: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
17: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
22: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
24: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
29: AP1   

Outubro 
1: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
6: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
8: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
13: Aula expositiva do conteúdo 

ministrado 
15: Acompanhamento de práticas 20: Acompanhamento de práticas 

22: Apresentação Grupo 1 27: Apresentação Grupo 2 
29: AP2   

 Novembro  
3: Acompanhamento de práticas 5: Acompanhamento de práticas 

10: Acompanhamento de práticas 12: Acompanhamento de práticas 
17: Acompanhamento de práticas 19: Acompanhamento de práticas 
24: Acompanhamento de práticas 26: Acompanhamento de práticas 

Dezembro 
1: AP3 3:   

8:  10: 
15: Provas final 17: 

 
 

 

Datas e horários 
das atividades 

síncronas 

Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo 
com o cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua 
participação na turma. 
 
Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado 
para a turma, conforme indicado no Art. 3º, §2º "Para as atividades de interação online síncronas 
com os discentes, previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários 
registrados para a turma no SIGAA". 
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A disciplina terá 4 aulas por semana, 2 em cada dia (terças e 
quintas). O horário será o mesmo definido, T56. 

 

 

Compensação 
de Conteúdo 

Descrição de como o conteúdo já ministrado nas semanas antes da suspensão das aulas será 
compensado, quando for o caso. 
 
(Art. 3º §5º "Para turmas já iniciadas, deverá ser realizada a compensação de conteúdo.") 

Haverá uma revisão sobre o conteúdo já ministrado na turma, 
independente se houver novos alunos. 

 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das atividades. 

As aulas síncronas serão realizadas com apoio de Google Meet, Zoom 
ou MS Teams, de acordo com a possibilidade de todos os participantes 
da turma. O conteúdo da disciplina estará todo disponibilizado na sala 
virtual acessível a partir do SIGAA. 
 
A AP1 será realizada em ambiente virtual, com supervisão do professor 
a partir de webcam disponível no recurso pessoal do aluno (todos os 
alunos da disciplina possuem laptop). 

 

Recursos 
necessários para o 

Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades da turma 
de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos 
computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas. 
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acompanhamento 
da turma pelo 

discente 

- computador ou tablet (não há necessidade de microfone ou câmera) 
- dispositivo capaz de gravar vídeos (celular ou câmera) 
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Materiais e 
Referências 

Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das 
atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes.  
 
Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a 
materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. 
 
(Art. 5º Os materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, 
considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-
19. 
 
§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação devem 
ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com necessidades 
educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade 
(SIA).) 

KUROSE, James F; ROSS, Keith W.. Redes de computadores e 
a Internet: uma abordagem top-down. 5.ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, c2010. xxiii, 614 p. ISBN: 85886391812007, 
97885886391882009, 97885886399732010. 
 
Slides de aula, artigos científicos, eBooks, e demais materiais 
online disponíveis a partir da sala virtual da disciplina no SIGAA.  

 

Informações 
adicionais: 

Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das 
atividades da turma. 

Cursar uma disciplina remotamente é uma tarefa que exige do 
estudante DISCIPLINA e ORGANIZAÇÃO, para não se perder 
nos estudos e conseguir extrair o máximo do conteúdo estudado. 
 
O sucesso do estudante na disciplina dependerá da sua pro 
atividade e autonomia. É necessário ter foco, fixar horários de 
estudo, não procrastinar, não ceder a estímulos externos e 
cumprir as atividades dentro dos prazos. 

 

 

 
Em, 03 de Agosto de 2020.        

 
 
 

 _______________________________________ 
Augusto José Venâncio Neto 

SIAPE: 1699087 


