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Grade Curricular

 Administração e projeto de redes
Aprenda a projetar, operar, administrar e gerenciar uma 
rede TCP/IP conectada à Internet com cursos sobre 
roteamento, protocolo de redes TCP/IP, projeto e gerência 
de redes, projeto de redes sem fio (wireless). 

 Segurança
Apresenta as ferramentas de segurança e como evitar e 
tratar incidentes de segurança. 

 Mídias de suporte à colaboração digital 
Cursos para lidar com as novas aplicações de suporte à 
colaboração digital. 



Oferta de cursos
Administração e 
projeto de redes

Segurança Colaboração digital 

Arquitetura e 
protocolos de rede 
TCP-IP 

Introdução à 
segurança de redes

Administração prática 
de videoconferência

Projeto de redes de 
computadores

Segurança de 
sistemas e redes

Introdução à voz 
sobre IP

Roteamento avançado Auditoria e análise 
forense

Interconexão de redes 
de computadores

Tratamento de 
incidentes de 
segurança

Gerência de redes de 
computadores

Gestão da segurança 
da informação

Tecnologias de redes 
sem fio 

Segurança em redes 
sem fio

Redes VPN IP e 
Criptografia



Unidade de Brasília
 Localizada no 2º andar do Ibict;
 Parceria da RNP com a UnB e o Ibict;
 03 laboratórios com 24 postos.



Unidade de Brasília

Coordenador local
Paulo Itajahy



Unidade de João Pessoa

 Prédio anexo ao Depto. de Informática;
 Parceria da RNP com a UFPB;
 02 laboratórios com 24 postos.



Unidade de João Pessoa

 Coordenador local
Glêdson Elias da Silveira



Unidade do Rio de Janeiro

 Localizada no 4º andar do prédio do CBPF;
 Parceria da RNP com o CBPF e o LNCC;
 03 laboratórios com 16 postos.



 Unidade do Rio de Janeiro
 Coordenadores locais

Augusto C. Raupp
Paulo Cabral Filho



Unidade de Porto Alegre

 Localizada no prédio do CPD da UFRGS;
 Parceria da RNP com a UFRGS e FAURGS;
 01 laboratório com 24 postos.



Unidade de Porto Alegre


