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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

A missão do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores é formar 

profissionais que serão capazes de articular conceitos, técnicas e teorias, para elaborar, implantar 

e administrar redes de computadores nas organizações, além de ter consciência de sua função 

na sociedade e os valores éticos a serem respeitados, estimulando o empreendedorismo na área 

de TI e tornando-os aptos profissionalmente em meio aos avanços tecnológicos. 

 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Alinhados à missão do curso de Redes de Computadores do Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores tem como objetivo 

proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos, dentro de uma perspectiva crítica e 

criativa, para que sejam capazes de atuarem tecnicamente em organizações, em conectividade e 

no compartilhamento de recursos e informações, aplicando seus conhecimentos de forma 

inovadora e sustentável e apresentando soluções para aplicações diversas, explorando todos os 

recursos de equipamentos, sistemas operacionais e demais ferramentas necessárias. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Redes de Computadores  do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora tem como 

objetivos: 

 

 Administrar os recursos de infraestrutura física e lógica dos ambientes informatizados; 

 Definir soluções de conectividade e comunicação de dados; 

 Definir topologias, arquiteturas e protocolos de comunicação a serem utilizados em 

redes de computadores; 

 Elaborar projetos de redes de computadores. 

 Identificar os serviços de administração de redes de computadores; 

 Gerenciar, monitorar e controlar redes de computadores; 

 Configurar e implantar soluções para roteamento e comutação em redes de 

computadores; 

 Solucionar problemas relacionados a roteamento e comutação em redes de 

computadores; 

 Propor e participar de estudos de atualização em tecnologias da área de redes, 

posicionando-se em relação às necessidades de expansão; 

 Coordenar e participar de equipes de suporte aos usuários de redes; 

 Traçar diretrizes de segurança da rede objetivando a proteção de seus usuários, 

equipamentos e serviços; 

 Atuar em processos de administração de servidores e serviços de redes, incluindo 

vistoria e perícia desses ambientes; 

 Realizar testes em redes visando identificar problemas e soluções nos processos 

implementados; 

 Elaborar soluções técnicas para problemas relacionados a comunicação de dados nos 

diversos meios de transmissão; 
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 Instalar e configurar equipamentos de conectividade, sistemas operacionais de rede e 

aplicativos; 

 Integrar equipes de planejamento de redes, participando da elaboração de projetos de 

infraestrutura, aplicando as normas de projetos de redes. 

 

 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores é um profissional que 

elabora, implanta, gerencia, integra e mantém projetos lógicos e físicos de redes de 

computadores locais e de longa distância.  

Esse profissional será capaz de realizar a conectividade entre sistemas heterogêneos, diagnosticar 

e solucionar problemas relacionados à comunicação de dados, segurança de redes, avaliação de 

desempenho, configuração de serviços de redes e de sistemas de comunicação de dados. 

Também estará apto a trabalhar em projetos em redes de pequeno, médio e grande portes, 

sempre pautado pela inovação, planejamento e gerenciamento da informação e da infraestrutura 

necessária (humanos, financeiros e tecnológicos), alinhados aos objetivos organizacionais.  

Neste sentido, o profissional de Redes de Computadores atuará prioritariamente na prospecção 

de novas tecnologias da informação e comunicação, no suporte e/ou gestão da incorporação, e 

na adequação destas tecnologias para auxiliar nas estratégias, planejamento e práticas 

organizacionais. 

Em decorrência das habilidades desenvolvidas, o egresso do curso também estará apto a: 

 

 Identificar necessidades, dimensionar e elaborar especificações e avaliar soluções para 

segurança de redes de computadores, 

 

 Avaliar o desempenho da rede e propor medidas para melhoria da qualidade de serviço; 

e 

 

 Vistoriar, realizar perícias, avaliar e emitir laudo e parecer técnico e sua área de formação. 

Para isso, o egresso do CST em Redes de Computadores será capacitado a: 

 

 Propor e participar de estudos de atualização em tecnologias da área de redes, 

posicionando-se em relação às necessidades de expansão; 

 Coordenar e participar de equipes de suporte aos usuários de redes; 

 Traçar diretrizes de segurança da rede objetivando a proteção de seus usuários, 

equipamentos e serviços; 

 Atuar em processos de administração de servidores e serviços de redes, incluindo 

vistoria e perícia desses ambientes; 

 Realizar testes em redes visando identificar problemas e soluções nos processos 

implementados; 

 Habilidade para analisar e elaborar soluções técnicas para problemas relacionados a 

comunicação de dados nos diversos meios de transmissão;  
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 Instalar e configurar equipamentos de conectividade, sistemas operacionais de rede e 

aplicativos;  

 Integrar equipes de planejamento de redes, participando da elaboração de projetos de 

infraestrutura, aplicando as normas de projetos de redes. 

 

Por fim, o egresso do CST em Redes de Computadores terá também que ser igualmente 

um profissional que sustente os princípios éticos na interação com outros profissionais, bem 

como com o público atendido. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Para desenvolver habilidade da resolução de problemas do mundo real, os profissionais de Redes 

de Computadores necessitam compreender a complexidade organizacional em suas diversas 

dimensões; fazer uso de conceitos, metodologias, técnicas e ferramentas das áreas de Tecnologia 

da Informação para se instrumentalizar; e atuar satisfatoriamente neste ambiente. 

Desta forma, esta habilidade de resolução de problemas envolve a identificação dos mesmos e 

oportunidades, a decomposição destes problemas, o desenvolvimento de alternativas, a 

concepção, gerenciamento e desenvolvimento de projetos e sistemas, a validação e a 

implementação das soluções identificadas. Isto deve ocorrer de maneira consistente, buscando 

preparar a organização e seus processos de trabalho para as mudanças decorrentes da 

implantação das soluções desenvolvidas. Neste sentido, a habilidade de trabalho em equipe, 

atuação em um contexto multidisciplinar e capacidade de comunicação oral e escrita destacam-

se como fundamentais para o sucesso das soluções para os problemas a serem resolvidos no 

mundo real.  

O desempenho das atividades inerentes às áreas de atuação exige uma ação profissional 

fundamentada no conhecimento teórico-prático da aplicação das soluções oferecidas pela 

Tecnologia da Informação no desenvolvimento de objetos de cunho tecnológico e mercadológico 

existentes nas unidades de negócio de uma organização. 

Inicialmente, esta exigência implica em uma capacitação profissional que integre conhecimentos 

técnico-científicos da Informática e das áreas de Negócios. Além disso, a formação deve incluir o 

desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal e multidisciplinar, comunicação 

e trabalho em equipe, na medida em que são características necessárias para a atuação 

profissional. 

Assim, o egresso do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, terá uma sólida 

formação conceitual aliada a uma capacidade de aplicação destes conhecimentos científicos em 

sua área de atuação de forma a agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.  

O curso criará oportunidades pedagógicas, no percurso de formação do aluno, que 

proporcionem o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 
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Competências e habilidades  Disciplina   Conteúdos Abordados 

Projetar, implantar, 

gerenciar e integrar redes de 

computadores. 

* Fundamentos de Redes de 

Computadores; 

* Protocolos de redes de 

computadores  

* Redes sem fio  

* Gestão e Configuração de 

Serviços de Redes I 

* Gestão e Configuração de 

Serviços de Redes II 

* Protocolos de Roteamento  

* Cabeamento 

* Sistemas Operacionais 

para Redes 

* Redes Locais e Comutação  

* Redes Convergentes  

* Redes Avançadas  

* Segurança de Redes de 

Computadores 

* Análise de Redes 

* Computação em Nuvem 

* Redes Definidas por 

Software 

* Projeto de Redes de 

Computadores 

* Tecnologia para Internet I 

* Fundamentos de Bancos 

de Dados 

* Modelagem em camadas; 

Fundamentos de protocolos; 

* Protocolos de enlaces, de 

rede, de transporte, de 

aplicações; 

* Roteamento e Algoritmos;  

* Fundamentos de redes de 

computadores,  

* Análise e depuração de 

protocolos de redes de 

computadores,   

* Sistemas Operacionais 

* Suporte à Rede; Qualidade 

de Serviço 

* Gerenciamento em redes 

de computadores. 

* Monitoramento de 

medidas de desempenho; 

* Noções básicas de redes 

multimídia;  

* Histórico da Internet;  

* Fundamentos de 

administração e segurança 

em redes de computadores; 

* Tecnologias de comutação;  

* Tecnologias LAN, MAN e 

WAN; 

* Projeto, Instalação e 

configuração, Segurança em 

redes 802.11; 

* Redes WLAN padrão IEEE 

802.16 (WiMax); 

* Redes Bluetooth;  

* Transmissão de dados em 

redes telefônicas celulares; 

* Criação, gerenciamento e 

roteamento entre redes 

locais virtuais (VLANs).  

* Estratégias de transição 

entre o IPv4 e o IPv6. 

* Evoluções tecnológicas. 
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* Elaboração e entrega do 

projeto de uma rede 

* Administração de Contas 

de Usuários e de 

Dispositivos; 

* Agendador de Tarefas; 

Arquivos de Log; Quota em 

Disco; 

* Conceitos de 

endereçamento x 

comutação; 

* Configuração de switches; 

Protocolo spanning tree; 

* Configuração de 

roteadores 

* Definição de Computação 

em Nuvem 

* Motivação de Uso e 

Componentes do SDN 

* Ambiente Internet: noções; 

Diferenciação entre 

ambientes cliente e servidor; 

* Abordagem dos principais 

conceitos relacionados com 

Bancos de Dados; 

* Arquitetura de sistemas de 

banco de dados, Modelagem 

de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar necessidades, 

dimensionar, elaborar 

especificações e avaliar 

* Segurança de Redes de 

Computadores 

* Redes sem fio  

*  Objetivos da Segurança em 

Redes;  



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 

 
8 

soluções para segurança de 

redes de computadores.  

* Gestão e Configuração de 

Serviços de Redes II 

* Redes locais e comutação 

* Redes Avançadas 

* Negócios Eletrônicos 

* Fundamentos de Bancos 

de Dados 

 

* Análise de Riscos; 

Criptografia;  

* Análise das técnicas de 

ataque e defesa; 

* Firewall; IDS; VPN; 

Criptografia; 

* Monitoramento;  

* Projeto de redes seguras; 

Honeynets;  

* Segurança em ambiente 

Wireless. 

* Tecnologias de comutação; 

Tecnologias LAN, MAN e 

WAN;  

* Evoluções tecnológicas. 

* Empreendedorismo. 

* Conceitos de Negócios 

Eletrônico; Marketing; 

* Tipos de comércio 

eletrônico; Aspectos 

mercadológicos e legais;  

* Segurança das transações 

eletrônicas;  

* Tecnologias aplicadas ao 

negócio eletrônico;  

* Elaboração de planos de 

negócios para E-business;  

* Implementação de E-

business; E-Commerce e suas 

aplicações. 

* Abordagem dos principais 

conceitos relacionados com 

Bancos de Dados; 

* Arquitetura de sistemas de 

banco de dados, Modelagem 

de Dados 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver e documentar 

projetos em redes de 

* Segurança da Informação 

* Cenários de Tecnologia da 

Informação 

* Princípios da segurança e o 

ciclo de vida da informação; 
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pequeno, médio e grande 

portes. 

* Redes sem fio  

* Protocolos de Roteamento  

* Redes de banda larga  

* Cabeamento  

* Redes Locais e Comutação  

* Redes Avançadas 

* Inovação Tecnológica e 

Empreendorismo  

* Negócios Eletrônicos 

* Língua Portuguesa  

* Gerência de Projetos de TI 

* Computação em Nuvem 

* Redes Definidas por 

Software 

* Gestão de risco . Ameaças e 

Vulnerabilidades.   

* Conceito de Sistema de 

Informação; Recursos de 

Sistemas de Informação 

* Os profissionais de TI;  

* Estratégias de transição 

entre o IPv4 e o IPv6. 

* Comparação entre IPv4 e 

IPv6; Endereçamento IPv6; 

Roteamento IPv6;  

* O processo de criação do 

conhecimento 

* O processo de inovação 

tecnológica; 

* Desenvolvimento do 

comportamento 

empreendedor / inovador;  

*  Evoluções tecnológicas. 

* Definições e Conceitos de 

projeto. Ciclo de Vida do 

Projeto. Prototipação; 

* Estratégias de leitura: 

informar-se e formar-se.  

* Compreensão e 

interpretação de textos.  

* Leitura de textos com 

temáticas socioculturais.  

* Coesão e coerência; 

Estrutura do parágrafo; 

Gramática no texto; 

* Temas e problemas no 

estilo da escrita. 

* Publicidade online, 

colaboração e participação 

na web 2.0, realidade virtual 

e realidade aumentada. 

Mobile Advertising.  

* Tendências da publicidade 

no desenvolvimento das 

mídias digitais. 

* Cenário da convergência 

digital.  

* Marketing e o Negócio 

eletrônico;  
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* Definição de Computação 

em Nuvem 

* Motivação de Uso e 

Componentes do SDN 

* Exemplos de 

implementação de SDN 

 

 

Avaliar o desempenho da 

rede e propor medidas para 

melhoria da qualidade de 

serviço. 

* Redes Convergentes   

* Redes de Banda Larga  

* Protocolos de Redes de 

Computadores  

* Arquitetura de redes  

* Comunicação de dados  

* Protocolos de 

Comunicação 

* Gerência de Projetos de TI 

* Computação em Nuvem 

* Redes Definidas por 

Software 

* Gestão de Serviços para TI 

* Análise de Redes 

* Camada Física; Sinais e 

transmissão; Redes de 

transmissão de dados;  

* Acesso digital; Camada de 

Enlace; Controle de enlace de 

dados. 

* Detecção e correção de 

erros. Acesso múltiplo. 

* Protocolos TCP, UDP, RTP e 

CRTP. 

* Roteamento em rede IP. 

* Cálculo de banda para 

serviços em rede IP. 

* Qualidade de Serviço (QoS) 

em redes IP.  

* Protocolos de sinalização 

de telefonia para voz e vídeo 

* Serviços em redes 

convergentes (VoIP, VoD, 

3Play)  

* Características da e 

Serviços oferecidos pela 

camada de transporte. 

* Estabelecimento e 

encerramento de conexão. 

Controle de fluxo.  

* Multiplexação e 

demultiplexação de 

aplicações. Uso de buffers.  

*  Tolerância a falhas; 

* Componentes do SDN, 

Programação dos elementos 

de redes 

* Modalidades de 

Computação em Nuvem 

* Governança de TI; 

Estratégia de Serviço; 
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Melhoria Continuada de 

Serviço 

Vistoriar, realizar perícia, 

avaliar, emitir laudo e 

parecer técnico em sua área 

de formação.  

* Fundamentos de Redes de 

Computadores  

* Protocolos de Redes de 

Computadores  

* Redes sem fio  

* Comunicação de dados  

* Cabeamento  

* Análise de Rede 

* Redes Avançadas 

* Segurança de Redes de 

Computadores 

* Lingua Portuguesa  

* Sistemas Operacionais 

para Redes  

* Computação em Nuvem 

* Redes Definidas por 

Software 

 

* Arquiteturas de rede: O 

modelo de Referência OSI e o 

modelo TCP/IP 

*  Parâmetros básicos de 

rede em sistemas 

operacionais  

* Língua, fala, escrita, norma 

culta e variação. Tópicos 

gramaticais relevantes. 

* O português retórico ou 

funcional da norma culta. 

Leitura e produção escrita. 

* Diferenciar aspectos da 

transmissão analógica e da 

transmissão digital; 

* Reconhecer os principais 

controles de enlace de dados 

e protocolos; 

* Analisar e avaliar a 

infraestrutura de uma rede, 

atendendo aos requisitos de 

negócio em uma empresa 

* Fundamentos da análise, 

monitoramento e 

diagnóstico de problemas 

em redes de computadores 

* Objetivos da Segurança em 

Redes;  Análise das técnicas 

de ataque e defesa;  

* Monitoramento; 

* Segurança em ambiente 

Wireless. 

* Endereçamento IPv6. 

Roteamento IPv6; 

* Modernas redes de 

comunicação de dados. 

Evoluções tecnológicas. 

* Organismos e Normas de 

Cabeamento de Dados e Voz;  

* Características Elétricas; 

Categorização de Cabos; 

* Motivação de Uso, 

Componentes do SDN 
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* Modalidades de 

Computação em Nuvem, 

Software para 

implementação 

*  Estratégias de transição 

entre o IPv4 e o IPv6. 

Desenvolver raciocínio 

lógico para exercer suas 

atividades fim 

* Introdução à Lógica de 

Programação 

* Organização e Arquitetura 

de Computadores 

* Língua Portuguesa 

* Fundamentos de Lógica 

para a Solução de Problemas  

* Identificar e representar 

uma proposição. Construir e 

analisar o valor lógico de 

uma proposição simples. 

* Determinar valores lógicos 

com as Operações lógicas 

fundamentais em 

proposições compostas. 

Construir a tabela verdade 

de uma proposição. 

* Lógica Digital; Estrutura 

funcional de um 

computador;  

* Temas e problemas no 

estilo da escrita. 

* Estratégias de leitura: 

informar-se e formar-se.  

* Compreensão e 

interpretação de textos. 
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Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

REDES DE COMPUTADORES - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA - 118 

 

1º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

CENÁRIOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

2º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

GESTÃO DE SERVIÇOS PARA TI OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PROTOCOLOS DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

NEGÓCIOS ELETRÔNICOS OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 
EMPREENDEDORISMO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TECNOLOGIA PARA INTERNET I OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

 

3º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

COMUNICAÇÃO DE DADOS OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

GESTÃO E CONFIGURAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REDES I 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

REDES SEM FIO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 22 94  0 

SISTEMAS OPERACIONAIS PARA 
REDES 

OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

ARQUITETURA DE REDES OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36  0 
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HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 
AFRO-DESCENDENTES 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E 
SUCESSO PROFISSIONAL 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITO 
E ÉTICA 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

SUSTENTABILIDADE ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

4º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

CABEAMENTO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

GESTÃO E CONFIGURAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REDES II 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

REDES DE BANDA LARGA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

REDES LOCAIS E COMUTAÇÃO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 0 36 0 36  36 

ARQUITETURA DE SISTEMAS 
DISTRIBUIDOS 

ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

PROGRAMAÇÃO PARA SERVIDORES ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 0 36 0 36  36 

 

5º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

PROJETO DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

REDES CONVERGENTES OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 22 94  0 

SEGURANÇA DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

REDES AVANÇADAS OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 
INCLUSÃO 

OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 
 

Resumo das cargas horárias mínimas exigidas Teórica Prática Campo Total % 

Disciplinas obrigatórias 1.098 540 44 1.682 81,10 

Estágio supervisionado 0 0 0 0 0,00 

Disciplinas eletivas 72 3,47 

Atividades acadêmicas complementares 320 15,43 

Total do curso 2.074 100,00 

 

Carga horária disciplinas optativas 36 - 
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Cargas horárias mínimas exigidas para disciplinas eletivas Presencial à distancia Obrigatória 

ELETIVA G1 0 36 36 

ELETIVA G2 0 36 36 

Total de Eletivas Obrigatório 0 72 72 
 

 

 Horas % 

Carga horária à distância do currículo 342 19,96 
 

 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, através dos seus órgãos colegiados e dada a natureza 

e vocação do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, decidiu pela não 

exigência do Estágio Supervisionado Obrigatório. A inserção dos alunos em estágios e atividades 

práticas, entretanto, é amplamente incentivada, especialmente a partir do projeto Estácio 

Carreiras. 

 

Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro profissional ao 

mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO CARREIRAS, viabilizando a entrada dos nossos 

alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente através de um banco de cadastros e perfil, ao 

mercado de trabalho. A Instituição acredita que a presença de empresas na IES, somada a um 

serviço de orientação de carreiras, permite que os alunos tenham a oportunidade de interagir e 

conhecer as melhores chances para incrementar a sua carreira profissional. Dessa forma, as 

atividades de prática profissional são concebidas e desenvolvidas levando em conta as dimensões 

do fazer e do saber fazer, compreendendo as questões e as situações envolvidas no trabalho, 

identificando-as e resolvendo-as e, acima de tudo, levando em consideração fundamentos 

essenciais para sua formação, como:  

 

- Competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

- Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos candidatos em busca de 

colocação;  

- Processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

- Empregabilidade dos discentes;  

- Gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  

- Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para incrementar sua 

carreira profissional. 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, através dos seus órgãos colegiados e dada a 

natureza e vocação do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, decidiu pela 

não exigência do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 


