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1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 
 

No quadro n.° 1 a seguir, encontra-se a identificação e dados gerais do curso. 
 

Curso 
Técnico de Nível Médio em 

Segurança do Trabalho 

Eixo tecnológico Comunicações 

Modalidade Presencial  

Forma Subsequente 

Habilitação 
Técnico em Redes e 
Telecomunicações 

Turno Noturno 

n.° de Vagas oferecidas  80 

Carga horária  1200 h 

Pratica profissional (estágio curricular 
supervisionado) 

400 h 

Carga horária total 1. 1.600 h 

Periodicidade letiva Semestral 

Duração 2 anos 

Telefone da coordenação de 
Segurança do Trabalho 

(21) 2566-3168 

Localização da coordenação 

Av. Maracanã 229, Bloco H –21º 
andar – Sala I 205A - Rio de Janeiro – 
RJ 
CEP: 20271-110 

 
 
Comissão Responsável pela Elaboração do Projeto: Todos os professores do 

Curso de Telecomunicações 
 
 
 
 

 

Quadro n.° 1: Identificação e Dados Gerais do Curso 

Fonte: Arquivos Coordenação de Segurança do Trabalho 
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2. APRESENTAÇÃO 

A instituição da Lei Geral de Telecomunicações dos anos 60 propiciou 

ao país a estruturação de uma das maiores redes de telecomunicações do 

mundo, possibilitando a organização das Empresas Estatais de 

Telecomunicações, responsáveis pela implementação do Plano Nacional de 

Telecomunicações. 

Atualmente, o cenário nacional de telecomunicações passa por uma 

nova reestruturação, pois a privatização das Empresas Estatais e o 

surgimento de novas empresas, atuando em regime de competição, vêm 

provocando o surgimento de novos produtos e serviços, e a demanda por 

profissionais qualificados. Nesse cenário extremamente competitivo, de 

acelerado crescimento da exigência de serviços especializados de 

telecomunicações, a curto e a médio prazos, fica evidenciada a necessidade 

da formação de profissionais para atuarem nas atividades de planejamento, 

projeto, supervisão, implantação, operação e manutenção de Sistemas de 

Telecomunicações.  

Um cuidadoso estudo dos processos produtivos de Telecomunicações 

foi realizado de forma a distinguir as competências e bases tecnológicas 

requeridas dos trabalhadores que neles atuam, de maneira a orientar a 

formulação de currículos voltados à formação de profissionais para a área. Os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a área Profissional de 

Telecomunicações informam que "No estudo que gerou este importante 

documento, referencial para a organização da matriz curricular de educação 

profissional na área de Telecomunicações, foram ouvidos, de forma 

representativa, os setores interessados, incluindo trabalhadores, 

empregadores e instituições de ensino profissionalizante, embasadas na 

sedimentação do trabalho, na vida produtiva e nos indicadores das tendências 

futuras nas relações entre o capital, o emprego e o trabalho". 

.  
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É na prestação de serviços que está o maior número de técnicos e, 

também, a maior diversificação da atuação profissional de telecomunicações, 

pois, somente no setor de implantação, eles podem executar a instalação de:  

 

 

 Redes multiar, supervisionando o lançamento dos cabos, as emendas dos 
pares e medições;  

 

 Sistemas ópticos, executando o lançamento dos cabos, fazendo emendas 
das fibras ópticas e medições em todo o sistema óptico;  

 
 

 Circuitos de dados, inicialmente identificando o par telefônico à ser utilizado 
e, após, fazendo testes para saber a condição de tráfego de dados e, 
então, interligando o circuito com os Modems devidamente programados;  
 

 

 Sistemas de comunicação de voz, dados e vídeo via satélite, cujo ponto 
principal é conseguir a qualidade de comunicação necessária, através do 
apontamento da antena para o satélite;  
 

 Sistema de TV a cabo (CATV), através do qual além de se envolver com a 
recepção do sinal de TV do satélite, o técnico se preocupa com o tratamento e 
distribuição do sinal via cabo ou Micro-ondas (MMDS);  
 

 

 Sistemas de telefonia celular, as quais propiciam a atuação do técnico na 
instalação da central de comutação e ou Estação Rádio Base ERB.  
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3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

3.1. JUSTIFICATIVA 

 

O Curso de Telecomunicações do CEFET-RJ deve buscar, apoiado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a formação de profissionais 

generalistas, com cursos de Especialização Técnica que atendam às 

necessidades do mercado do Rio de Janeiro, centro metropolitano que vem 

gerando um número crescente de vagas no setor de Telecomunicações, e, ao 

mesmo tempo, possibilitando uma educação estruturada promovendo o seu 

bem estar físico e mental, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento 

geral da sociedade.  

 

Os alunos do curso de telecomunicações vêm ocupando cargos em 

empresas de relevância no País tais como Oi, Petrobras, Embratel, 

Telefônica, Intelig, Claro, Hispamar Satélites, e muitas outras.  
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivos Gerais do Curso 

              O Curso Técnico de Telecomunicações do CEFET/RJ 

objetiva a formação integral de técnicos em telecomunicações de nível 

médio, conjugando não só os saberes, conhecimentos e capacidades 

necessários para a sua atuação no mundo do trabalho, como também 

os saberes, conhecimentos e capacidades de formação geral, 

necessários para o desenvolvimento do indivíduo crítico e para o 

convívio em sociedade. 

3.2.2. Objetivos Específicos do Curso 

 Construir saberes para a resolução de problemas práticos no 

trabalho e no convívio social a partir da integração dos 

conteúdos disciplinares ministrados no curso;  

 Desenvolver uma visão sistêmica de processos;  

 Aprimorar habilidades cognitivas, psicomotoras e sócio-afetivas;  

 Aprender a aprender;  

 Desenvolver especializações no âmbito do eixo tecnológico de 

controle e processos industriais a partir de uma formação 

genérica;  

 Promover atualização contínua;  

 Desenvolver habilidades de trabalho em grupo e resolução de 

conflitos;  

 Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo;  

 Expressar-se com clareza oralmente e de forma escrita;  

 Adquirir, organizar e transmitir informações de forma efetiva;  



11 

 

 Aplicar variados recursos tecnológicos no âmbitos laborais e 

sociais;  

 Superar a fragmentação dos saberes, proporcionando o trânsito 

de áreas de conhecimento.  

 

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

         O ingresso no curso de Educação Profissional de Nível Técnico 

será através de concurso de seleção, cujas normas e procedimentos 

são tornados públicos em Edital, divulgado pela imprensa escrita à 

época própria, como também por meio de convênios com instituições 

públicas.  

          Poderão frequentar o curso de Educação Profissional de Nível 

Técnico proposto pelo Centro os alunos que já tenham concluído o 

Ensino Fundamental. 

 

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

O CEFET/RJ, atendendo às determinações do CREA/RJ, e ao DECRETO Nº 

90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de 

novembro de 1968, que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico 

industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau", tem o objetivo de 

formar técnicos em Telecomunicações, cujo perfil profissional de conclusão possa 

assegurar, após sua conclusão, o exercício da profissão de forma a poder: 
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1. Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;  

2. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos 

e pesquisas tecnológicas;  

3. Orientar e coordenar a execução dos serviços de instalações, 

manutenções e restaurações;  

4. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos 

especializados;  

5. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos 

compatíveis com a respectiva formação profissional.  

 

O técnico em Telecomunicações deverá ser capaz de: 

 

 Identificar necessidades de mercado em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 Identificar e classificar serviços (voz, dados e imagem) em 

Sistemas de Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 Quantificar a demanda de serviços em Sistemas de Comutação, 

de Transmissão e de Telemática;  

 Selecionar Sistemas de comunicações de Comutação, de 

Transmissão e de Telemática;  

 Especificar Sistemas de Comutação, de Transmissão e de 

Telemática a serem utilizados;  

 Ler e interpretar especificações de projeto em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 Coletar dados de projeto, definindo os meios de comunicação e 
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terminais de acesso a serem utilizados em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 Especificar e detalhar planos de trabalho em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 Participar da implantação de serviços em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 

 Verificar as condições de instalação de serviços em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática;  

 Supervisionar as condições de operação dos serviços 

implantados em Sistemas de Comutação, de Transmissão e de 

Telemática;  

 Atuar na prevenção e correção de falhas em Sistemas de 

Comutação, de Transmissão e de Telemática.  

 

 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

6.1. PRINCÍPIOS NORTEADORES       

 

                O currículo do curso subsequente de telecomunicações tem 

sua concepção alinhada aos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada 

pela Lei nº 11.741/2008 e tendo como princípios norteadores a 

Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, a missão e os objetivos 

do CEFET-RJ, e o perfil desejado do egresso do curso.  
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               Assim, a concepção do currículo do curso encontra-se na 

formulação de uma educação técnica em redes e telecomunicações  

subsequente ao ensino médio, promovendo a formação de 

profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento cultural, 

tecnológico e econômico da sociedade. 

 

6.2. MATRIZ CURRICULAR 

 
No quadro n.° 2 a seguir, encontra-se as disciplinas do técnico. 

 

DISCIPLINAS CURSO SUBSEQUENTE 

N.° de 
Disciplinas 

Disciplinas do Núcleo 
Técnico 

Tempos de aula e horas por semana 

1O 
SEM 

2O 
SEM 

3O 
SEM 

4O 
SEM 

CH 
CH 
(h) 

1 
Fundamentos de 

Telecomunicações 
2 

   
2 30 

2 Fundamentos em Eletricidade 4 
   

4 60 

3 
Laboratório e Simulador de 

Eletricidade   
4 

   
4 60 

4 
Arquitetura de computadores e 

redes 
4 

   
4 60 

5 Telefonia 4 
   

4 60 

6 
Higiene e Segurança do 
Trabalho 

2 
   

2 30 

7 
Fundamentos de Eletronica 
Linear  

2 
  

2 30 

8 
Laboratorio e Simulador de 
Eletrônica   

2 
  

2 30 

9 Infraestrutura  Elétrica 
 

2 
  

2 30 

10 
Linhas de Transmissão e 
Guias de Onda 

 

2 
  

2 30 

11 
Sistemas Operacionais e 
Programação 

 

4 
  

4 60 

12 
Circuitos e Técnicas  
Digitais 
 

 
4 

  
4 60 



15 

 

13 
Comunicação Analógica e 
Digital  

2 
  

2 30 

14 
Laboratório de Comunicação 
Analógica e Digital  

2 
  

2 30 

15 
Regulamentação em 
Telecomunicações   

2 
 

2 30 

16 
Infraestrutura de 
Cabeamento   

4 
 

4 60 

17 
Rede de  
Computadores    

4 
 

4 60 

18 
Ferramentas da Qualidade e 
Projetos   

4 
 

4 60 

19 Telefonia Ip  
  

4 
 

4 60 

20 Rádio 1 
  

2 
 

2 30 

21 Sistemas de TV 
   

4 4 60 

22 Comunicações Móveis 
   

2 2 30 

23 
Administração de  
Redes    

4 4 60 

24 Comunicações Òpticas 
   

4 4 60 

25 
Comunicação Via  
Satélite     

4 4 60 

26 Rádio 2 
   

2 2 30 

        

        

TOTAL PARCIAL 20 20 20 20 80 1200 

PRÁTICA PROFISSIONAL (Estágio Curricular Supervisionado) 400 

TOTAL GERAL 1520 

 

Quadro n.° 2: Matriz Curricular  
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6.2.1. Prática Profissional Orientada  
 
 

O curso técnico contemplará com uma disciplina denominada de prática 

profissional orientada em cada semestre letivo. Essa disciplina possibilitará 

efetivar uma ação interdisciplinar entre os elementos do currículo 

profissionalizante pelos docentes. Essas atividades serão desenvolvidas por meio 

de projetos interdisciplinares, bem como através de atividades não presenciais. Os 

projetos interdisciplinares serão apresentados em uma mostra para a comunidade 

escolar, com o intuito de divulgar e avaliar os mesmos. As atividades 

desenvolvidas serão registradas em documento próprio.  

 

6.2.2. Prática Profissional (Estágio Curricular Supervisionado) 

 

A Prática Profissional (Estágio Curricular Supervisionado) é de  400 horas. 

O Regulamento dos Estágios Curriculares supervisionados do Cefet-RJ regerá a 

atividade de estágio, bem como as especificações contidas no Projeto Pedagógico 

do Curso. 

O Cefet-RJ entende por Estágio Curricular Supervisionado as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho do seu meio, fortalecendo a 

articulação entre a teoria e a prática. O estágio curricular supervisionado do curso 

de Redes e Telecomunicações é obrigatório para a obtenção do diploma. 

 

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A aprovação em cada componente curricular do curso se dá através da 

média aritmética das 2 médias bimestrais (MB1 e MB2), cujas notas podem ser 

compostas por provas ou através de conjunções prova e trabalhos, ou apenas 

trabalhos se a componente  curricular assim o exigir. Haverá uma média composta 

por, obrigatoriamente, 2 avaliações por cada semestre. 
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A nota de aprovação direta para cada componente curricular, considerando 

a média semestral (que é igual a (MB1+MB2)/ 2), deve ser maior ou igual a 6,0 . 

 

Prova Final  

 

A nota obtida na prova final comporá cálculo com a média semestral (MS) e 

será considerada de forma a obter-se novo cálculo para média final (MF).  

Quando a apuração da Média Semestral (MS) for inferior a 6,0 (seis), o 

aluno deverá submeter-se a Prova Final (PF) em período a ser definido no 

calendário acadêmico. Neste caso, a Média Semestral (MS) será igual à média 

aritmética entre o grau obtido na Prova Final (PF) e a média aritmética semestral 

(MS). 

 Ou seja: Se MS ≤ 6,0 (seis), MS = (MS + PF)/ 2 

 

§ 1ª No caso em que a Média Semestral (MS) após Prova Final (PF) for menor 

que a média aritmética do semestre (MS), prevalecerá o de maior grau. 

 

8. INSTALAÇÕES, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS ENTRE OUTROS 

 O curso técnico de Telecomunicações deverá desenvolver o seu 

processo de ensino com aulas teóricas e práticas. 

        As aulas teóricas são ministradas em salas de aula com espaço 

de conforto e ergonomia própria ao ambiente escolar, com 

disponibilidade de mobiliário e recurso didáticos compatíveis com os 

planejamentos dos professores e atendendo às recomendações 

legais.  

        As aulas práticas são ministradas em laboratórios específicos, 

com recursos didáticos e técnicos para possibilitar o aprendizado 

laboral na área telecomunicações.  

         Equipamentos e Laboratórios são os específicos e obrigatórios 
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para o ensino de telecomunicações oferecidos pelo CEFET/RJ 

havendo setores específicos para Fibras Ópticos, Rádio, Circuitos 

Digitais, Circuito Impresso , Microinformática e Telefonia. 

 Periodicamente, os alunos do curso fazem visitas técnicas a 

empresas. 

 

 9. PERFIL DOS DOCENTES 

         Como os demais cursos técnicos do CEFET, o Curso Técnico de 

Telecomunicações possui um coordenador de curso e um 

coordenador de laboratório. Ao coordenador de curso, cabe a 

execução de ações didático-administrativas, em consonância com seu 

colegiado e as diretivas da instituição, para o bom andamento do 

curso (elaboração de horários, controle de ponto, reuniões com a 

chefia imediata etc.). Ao coordenador de laboratório, cabe a 

assessoria ao coordenador de curso no tocante, principalmente, às 

necessidades técnicas e didáticas do laboratório do curso 

(equipamentos, requisição de material, patrimônios, material didático 

para as práticas, elaboração de tarefas de laboratório com a ajuda do 

colegiado etc.).  

        A coordenação do curso deve trabalhar em sinergia com as 

demais coordenações de disciplinas dos núcleos comuns para que os 

objetivos pedagógicos do processo ensino-aprendizagem sejam 

alcançados.  

        Os colegiados contemplam licenciados plenos e bacharelados 

nas suas áreas de atuação. Os professores, ainda, possuem 

especialização, mestrado ou doutorado na área técnica ou 

educacional. 
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10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

Com base no Artigo 8o, inciso II, do parágrafo 2o, da Resolução 04/ 1999, o 

CEFET-RJ estruturou este Curso de Educação Profissional de Nível Técnico 

prevendo diplomação na habilitação em Técnico em Segurança do Trabalho. 

 

11. EMENTAS 

 
 

Fundamentos de Telecomunicações (1º semestre) 

Programa: 
1 º Mês  
 
- Elementos de um Sistema básico de Comunicação (Diagrama de blocos);  
 
- Sistema via Cabo – Definições, possibilidades, limitações e Aplicações;  
 
2º Mês  
- Estudo dos Componentes de um Sistema de Telecomunicações;  
 
3º Mês 
  
- Tecnologia de Sistemas de Telefonia Móvel Celular: Definição 
- Tecnologia de Redes Wireless: Definição, arquitetura básica e aplicações;  
 
4º Mês 
 
- Telefonia convencional e VoIP: Definição,  
 
- Tecnologia de Sistemas por Fibras Ópticas: Definição,  
 
. 

OBJETIVOS ( 4 principais focos da disciplina)  
- Conhecer as diversas atividades e tecnologias que forma as 
telecomunicações. 
* Cabo   *Transmissão   *Telefonia Móvel   *Fibras Ópticas 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
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Fundamentos em Eletricidade  (1º semestre) 

Programa 
1º Mês  
- Resistência, Tensão e Corrente Elétrica;  
- Lei de Ohm;  
- Geradores de Tensão e de Corrente;  
2º Mês 
- Potência e Energia Elétrica;  
- Associação de Resistores;  
3º Mês 
- Tensão e Corrente Alternada;  
- Capacitores;  
- Circuito RC Serie e Paralelo;  
4º Mês  
- Indutores;  
- Circuito RL Serie e Paralelo;  
- Circuito RLC Serie e Paralelo;  
 
 

OBJETIVOS ( 4 principais focos da disciplina)  
- Conhecer diferença entre CC e CA 
- Conhecer Resistor e Associação 
- Função do Capacitor 
- Função do Indutor 
 

BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
 

 
 

Laboratório e Simulador de Eletricidade  (1º semestre) 

Programa 
1º Mês LABORATÓRIO  
Uso do Protoboard;  
Identificação dos componentes;  
Utilização do voltímetro, amperímetro e ohmimetro;  
Resistor fixo e variável;  
2º Mês LABORATÓRIO  
Prática de Simulação em Software;  
3º Mês LABORATÓRIO  
Uso do Osciloscópio;  
Associação de capacitores;  
Filtros;  
4º Mês LABORATÓRIO  
Prática de Simulação em Software; 
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OBJETIVOS 
- Conhecer componentes elétricos 
- Saber aplicar o voltímetro, amperímetro e ohmimetro 
- Saber aplicar o Osciloscópio 
- Saber utilizar a  Simulação em Software 

BIBLIOGRAFIA 
- Práticas elaboradas pelo professor 
 

 

Arquitetura de computadores e redes (1º semestre) 

Programa: 
 
1º Mês 
- Conceituar Sistemas Informatizados:  
- Hardware;  
- Software;  
- Rede de Dados e Internet;  
- Sistemas embarcados; 
- Estação de trabalho (desktop, notebook, tablet, PDA).  
2º Mês 
- Fundamentos de Arquitetura de Computadores:  
- CPU – ALU, registradores;  
- Memória – tipos;  
- I/O – barramento;  
- Periféricos;  
3º Mês 
- Fundamentos de Sistemas Operacionais:  
- Conceitos de lógica de programação;  
4º Mês 
- Conceitos de Rede  
- Servidores 
- Equipamentos de conectividade 
LABORATÓRIO 
- Apresentar equipamentos que formam uma rede. 
 

OBJETIVOS 
- Conhecer os equipamentos em microinformática  
- Conhecer básico de processamento 
- Entender sistema operacional 
- Entender conceito de rede 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
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Telefonia (1º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Evolução dos serviços de Telefonia;  
- Arquitetura dos sistemas de telefonia fixa e móvel;  
- Etapas de planejamento da rede telefônica;  
2º Mês  
- Funcionamento dos diversos tipos de aparelhos telefônicos;  
- Constituição de uma estação telefônica e o funcionamento dos seus 
elementos componentes;  
- Estudo das Centrais Telefônicas públicas e privadas;  
3º Mês  
- Tráfego telefônico;  
- Planos fundamentais (Numeração, sinalização associada a canal e a canal 
comum, sincronização, tarifação);  
4º Mês  
- Arquitetura de telefonia IP;  
LABORATÓRIO  
Conhecer os componentes e programação básica em uma central privada;  
 

OBJETIVOS 
- Entender as técnicas e equipamentos da rede fixa. 
- Conhecer as centrais públicas e privadas  
- Entender tráfego 
- Conhecer os planos fundamentais. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
 
 

 

Higiene e Segurança do Trabalho (1º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
Higiene no Trabalho 
2º Mês  
Programa 5S;  
3º Mês  
NR 10 
4º Mês  
NR 10 
 

OBJETIVOS 
 
- Introduzir o aluno no estudo circunstanciado das Normas Regulamentadoras 
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e Programas   afetos à segurança e saúde no trabalho, no Brasil. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Site do Ministério do Trabalho e Previdência Social: Normas 
Regulamentadoras da Portaria 3214 de 08 de Junho de 1978 – Ed. Atlas ou 
Saraiva. 
CAMISASSA – M.Q. Segurança e Saúde no Trabalho – NRs 10 – 
Comentadas e Descomplicadas – Editora Método – São Paulo – 2015. 
Curso Prime – Curso a distância. 
 

 
 
 
 
 

Fundamentos de Eletrônica Linear ( 2º semestre) 

Programa 
1º Mês 
- Junção PN;  
- Diodo Retificador e de Sinal;  
- Circuitos Retificadores;  
- Diodo Zener;  
2º Mês 
- Transistor Bipolar de Junção;  
- Configurações do Transistor;  
- Transistor de efeito de campo; 
3º Mês 
- Amplificador base constante, emissor constante e divisor de tensão 
-  Fonte de Tensão Estabilizada;  
4º Mês 
- Fundamentos de Amplificador Operacional;  
LABORATÓRIO  
- Identificação de diodos e transistores ;  
- Identificação das características dos componentes na folha de dados 
(datasheet);  
- Teste de diodos;  
- Teste de transistores;  
- Circuito básico de polarização a transistor;  
- Prática de Simulação em Software;  
- Placa de Circuito Impresso;  
- Circuitos com A.O.; 

OBJETIVOS 
- Conhecer os componentes básicos em eletrônica 
- Conhecer a funcionalidade do transistor 
- Entender e projetar amplificadores a transistor 
- Entender o amplificador operacional 
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BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
 

 
 

Lab e simulador de eletrônica ( 2º semestre) 

Programa 
1º Mês 
- Identificação de diodos e transistores ;  
- Identificação das características dos componentes na folha de dados 
(datasheet);  
- Teste de diodos;  
2º Mês 
- Teste de transistores;  
- Circuito básico de polarização a transistor;  
3º Mês 
- Prática de Simulação em Software;  
4º Mês 
- Placa de Circuito Impresso;  
- Circuitos com A.O.; 
 

OBJETIVOS 
- Testar componentes 
- Montar amplificador 
- Utilizar simulador 
- Montar placa de circuito impresso 
 

BIBLIOGRAFIA 
- Práticas elaboradas pelo professor 
 

 

Infraestrutura Elétrica  (2º semestre) 

1º Mês  
- Infra-estrutura em telecomunicações– Aplicações;  
- Sistema C.C.;  
- Retificador;  
- Bateria  
- Regulador de tensão;  
2º Mês  
- U.S.C.C.;  
- Q.D.C.C.;  
– Sistema C.A.;  
- Energia comercial (concessionária);  
- Geração própria de energia (G.M.G. – Grupo Motor Gerador);  
- Inversor;  
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- U.S.C.A.;  
- Q.D.C.A.;  
3º Mês  
- Telesupervisão;  
- Pressurização de redes externas;  
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento;  
- Pára-raio;  
- Malha de terra; 
- Haste de aterramento.  
4º Mês  
- Torres.  
- Sistema de climatização.  
- Estação de telecomunicações.  
- Estação terminal.  
- Estação repetidora.  
Prática: 
- visita a uma central para conhecer a infraestrutura.  
 

OBJETIVOS 
- Entender a infraestrutura de energia e climatização. 
 

BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do  professor 
 

 

Linhas de transmissão e guias de onda (2º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Características e parâmetros das linhas de transmissão;  
- Circuito equivalente e impedância característica de uma Linha de 
transmissão;  
2º Mês 
- Linha casada e linha com reflexão;  
- Onda estacionaria;  
-3º Mês 
- guias de onda;  
-- Impedância e carga casada em guias de onda; 
 4º Mês 
- Capacitor, indutor e filtros em guias de onda;  
- Acopladores direcionais, junções e circuitos de derivação em guias de onda;  
- Isolador, circulador e circuito ressonante em guia de onda;  
LABORATÓRIO  
Medições do guia fendido  
Experiências no kit de micro-ondas; 
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OBJETIVOS 
- Conhecer as técnicas de transmissão em baixa e alta frequência aplicadas 
nos sistemas de telecomunicações a cabo e sem fio. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
 
 

 

Sistemas Operacionais e Programação (2º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Conceitos de lógica de programação;  
- Linguagens de programação – alto e baixo nível, máquina;  
- Geração de código – compilação, ligador, montagem;  
2º Mês  
- Gerência de memória – hierarquia, memória virtual;  
- Ordenação de dados  
- Exemplos de S.O. – DOS, Windows, MAC OS, Linux, Android;  
3º Mês  
- Comandos em Linux:  
- Árvore de diretórios;  
- Instalação de aplicativos;  
- Scripts.  
4º Mês  
- Linguagem C:  
- Variáveis – char, int, float, double, bolean;  
- Operadores aritméticos - +, -, *, /, ( ) e prioridades;  
- Operadores relacionais - >, <, ==, &, !;  
- Controle de fluxo – if-then-else, for, do, while, switch, break;  
- Casting;  
- Funções;  
- Ponteiros e estruturas;  
- Entrada e saída. 
Prática 
Simulação de um programa em linguagem C 

OBJETIVOS 
- Conhecer os equipamentos e softwares aplicados em microinformática e que 
servem de base para os equipamentos de telecomunicações. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
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Circuitos e Técnicas  digitais (2º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Componentes discretos formando portas lógicas (and, or, not, nand, nor, xor, 
nxor)  
- Tabela verdade de circuitos lógicos;  
- Conceituar Multivibradores. (Biestável).  
2º Mês  
- Circuitos Multivibradores (Monoestável; Astável);  
- Dispositivo Schmith Trigger;  
3º Mês  
- Circuitos lógicos combinacionais;  
- Álgebra de Boole;  
- Teorema de De Morgan;  
- Simplificação da álgebra de boole e mapa de Karnaugh;  
4º Mês  
- Tabela Verdade dos diferentes Flip-Flops e a forma de onda de saída;  
LABORATORIO  
Circuitos de portas lógicas (and, not, or , nand , nor);  
Circuitos Multivibradores (Biestável).  
Circuitos Multivibradores (Monoestável e Astável). 
 

OBJETIVOS 
- Entender a eletrônica digital e suas aplicações em telecomunicações. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
 
 

 
 
 

Comunicação Analógica e Digital (2º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Conceituar as representações dos sinais no Domínio do Tempo e da 
Frequência;  
2º Mês  
- Técnicas de Modulação Analógica  e Demodulação (AM, FM, PM);  
-3º Mês  
- Técnicas de Modulação  e Demodulação Digital  
4º Mês  
- Canal de Comunicação;  
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- Multiplexação Analógica (FDM);  
- Multiplexação Digital (TDM);  
- Tecnologia SDH  
 

OBJETIVOS 
- Conhecer modulação/ demodulação  analógica e digital  
- Conhecer Multiplex analógico e digital 
- Conhecer tecnologia SDH 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
 
 

 

Laboratório de Comunicação Analógica e Digital (2º semestre) 

Programa: 
1º Mês LABORATÓRIO  
Utilizar o analisador de espectro;  
2º Mês LABORATÓRIO  
Circuitos moduladores e demoduladores analógicos;  
3º Mês LABORATÓRIO  
- Circuitos moduladores e demoduladores digitais; 
4º Mês LABORATÓRIO  
- Circuitos moduladores e demoduladores digitais; 
 

OBJETIVOS 
- Realizar praticas com circuitos moduladores e demoduladores 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Práticas elaboradas pelo professor 
 
 

 

 Regulamentação em Telecomunicações (3º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Analogia dos serviços preconizados com os atuais serviços explorados em 
Telecomunicações;  
- Modelo existente, atribuições e políticas adotadas na fase anterior à 
privatização;  
- Abertura proporcionada pela Lei nos serviços móvel celular, de satélite 
limitado e de valor adicionado;  
- Conceito da Lei Geral e todos os seus pontos importantes.  
2º Mês  
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- Conceituar serviço Público e Privado em Telecomunicações;  
- Universalização dos serviços;  
- Atribuições da ANATEL;  
- Modelo de competição e da privatização. Conceituar assimetria na 
competição;  
- Plano nacional e sua importância no modelo de competição;  
- Regulamento dos serviços de telecomunicações, enfatizando os principais 
pontos.  
3º Mês  
- Regulamento Geral de Interconexão;  
- Conceituar os pontos importantes das remunerações das redes no ambiente 
competitivo;  
- Regulamento dos Serviços de Telecomunicações;  
4º Mês  
- Serviços de telecomunicações (STFC, SMP e SCM) e suas características;  
- Indicadores de qualidade e suas respectivas metas;  
- Regulamento de Portabilidade Numérica;  
- Regulamento de Licenciamento dos Serviços 
- Regulamentação sobre a Internet 
 

OBJETIVOS 
- Conhecer os regulamentos que compõem os serviços de telecomunicações 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
- site da Anatel 
 
 

 
 
 

Infraestrutura de cabeamento (3º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
Estrutura dos cabos metálicos utilizados em redes externas em 
telecomunicações;  
2º Mês  
- Estrutura dos cabos coaxiais;  
3º Mês  
- Cabeamento estruturado  
4º Mês  
- CATV 
LABORATÓRIO 
- Contagem dos cabos  metálicas e conectores 
- CATV 
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- Conectores e cabos utilizados nos equipamentos de rede;  
 

OBJETIVOS 
-  Entender cabeamento de rede interno e externo. 
- Realizar práticas de cabeamento 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
 
 

 

Redes de Computadores  (3º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Modelo de Referência OSI  ( Estrutura em camadas e protocolos) ;  
- Modelo DoD (Arquitetura TCP/IP);  
- Camada link de dados;  
2º Mês  
- Estudo da Internet (Arquitetura TCP/IP);  
- Definição de Redes e Serviços;  
- Protocolo IP;  
- Endereçamento;  
- Subredes;  
- Roteamento ;  
- Protocolos de Roteamento Interno e Externo;  
3º Mês  
- Protocolo TCP/UDP;  
- Protocolos de Aplicação (Serviços na Internet);  
- Conceituação de multimídia e streaming;  
- Tipos serviços multimídia;  
4º Mês  
- Tecnologia e aplicações multimídia.  
- RTSP (Real-Time Streaming Protocol)  
- Multimídia na Internet 
- SMTP;  
- HTTP;  
- DNS  
LABORATÓRIO  
Uso do Analisador de Protocolos (Wireshark – freeware);  
 

OBJETIVOS 
- Conhecer as técnicas de protocolos de rede aplicados em telecomunicações 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
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- Manuais de fabricantes 
 

 
 

Ferramentas de Qualidade e Projetos (3º semestre) 

Programa: 
1º Mês :  
- Organização e Normas do Trabalho ( OTN) 
- Programas de Gestão da Qualidade:  
- Sistemas de Gestão e Garantia da Qualidade (Série ISO);  
- Desdobramento da Função Qualidade (QFD).  
2º Mês  
- Ferramentas para o Controle e Melhoria da Qualidade:  
- Fluxograma;  
- Diagrama Ishikawa (Espinha de Peixe);  
- Folha de Verificação;  
- Diagrama de Pareto;  
- Histograma  
- Diagrama de Dispersão;  
- PDCA ;  
- MASP;  
- Auditoria da Qualidade  
3º Mês  
- Gerencia de Projetos:  
- Visão Geral da Gerência de Projetos;  
- O Universo do Conhecimento da Gerência de Projetos (PMBOK);  
- Concepção de Projetos:  
- Project Charter;  
- Stakeholders do projeto;  
- - Aprovação do Projeto;  
- Planejamento e definição do escopo do projeto;  
- Estrutura Analítica (WBS: Work Breakdown Structure);  
- Planejamento de Recursos: Matriz de Responsabilidades;  
- Pert/Cpm; 
- Caminho Crítico;  
4º Mês  
- Controle do Projeto: mudança de escopo, cronograma, custo, qualidade, 
resposta aos riscos;  
- Relatório de Performance;  
- Fechamento:  
- Aceitação formal do projeto e encerramento;  
LABORATÓRIO  
Projeto de qualidade utilizando as ferramentas 
Pert Cpm 
MS Project 

OBJETIVOS 
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- Conhecer as ferramentas de qualidade mais utilizadas em telecomunicações. 
- As fases  , riscos e o posicionamento do técnico no acompanhamento do 
projeto. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
- Apostila Getulio Vargas 
 
 

 
 

Telefonia Ip (3º semestre) 

Programa: 
1º Mês :  
- Processamento e transmissão de Voz na Telefonia IP;  
- Telefonia IP: definições, vantagens e desvantagens;  
2º Mês 
- Protocolos VoIP:  
3º Mês  
- Telefonia IP baseada em SIP: descrição da padronização, fluxo de 
mensagens, componentes da arquitetura e tendências;  
- Equipamentos utilizados na comunicação VoIP e suas funções;  
4º Mês 
- Arquitetura e configuração do PABX IP;  
- Conceituação de multimídia e streaming;  
 
LABORATÓRIO  
Configuração do ATA (Adaptador de Telefone Analógico);  
Uso do Analisador de Protocolos (Wireshark – freeware);  
Visita técnica a uma operadora; 
 

OBJETIVOS 
- Entender as técnicas de telefonia ip, as características que compõem a 
tecnologia de voz aplicada a rede de dados e os equipamentos digitais 
utilizados na tecnologia voip. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
- Simuladores Voip existentes na rede 
 

 

 Rádio 1- Propagação e Antenas  (3º semestre) 

Programa: 
1º Mês :  
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- Propagação de Ondas Eletromagnéticas:  
- Tipos de propagação;  
- Propagação na atmosfera;  
- Influência do solo e de obstáculos; 
2º Mês :   
- Propagação ionosférica;  
- Efeitos da atmosfera na propagação de microondas e de ondas milimétricas;  
- Elipsóide de Fresnell;  
- Desvanecimentos rápido e lento.  
3º Mês :  
- Antenas:  
- Características gerais das Antenas;  
- Tipos de Antenas;  
- Antenas Lineares;  
- Antenas Lineares Especiais (Yagi-Uda e Log-periódica);  
- Antenas para micro-ondas;  
- Medidas em Antenas.  
4º Mês :  
 
- Sistemas de Rádio para Telecomunicações:  
- Principais Arquiteturas e Aplicações;  
- Equipamentos e Componentes;  
- Tecnologias; Serviços e Tendências.  
LABORATÓRIO  
Experimentos com o kit de antenas; 
 

OBJETIVOS 
- Conhecer as características da propagação das ondas de rádio. 
- Conhecer os tipos de antenas e suas funcionalidades. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
- Apostila da Embratel. 
 

 
 

Sistemas TV (4º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Introdução aos Sistemas de Televisão;  
- Imagem no Tempo e no Espaço;  
- Noções de Varredura: Horizontal e Vertical;  
- Padrões de Imagens;  
- O Sistema de Visão Humano (Células Cones e Bastonetes);  
2º Mês 
- Colorimetria;  
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- Sinais RGB; Y, R-Y e B-Y;  
- Sinal Composto de Vídeo;  
- Canal Básico: Portadora de Vídeo e Sub-Portadora de Áudio;  
- Princípios da Transmissão da TV em Cores e Compatibilidade;  
- O Sinal de Crominância em Função da Compatibilidade;  
- Os Sistemas NTSC e PAL;  
3º Mês  
- HDTV (High Definition Television);  
- Sistemas de Vídeo Digital;  
- Conversão A/D : ITU-R 601;  
- Noções de Compressão de áudio e vídeo;  
- Sistemas terrestriais de TV digital aberta;  
4º Mês 
- Sistemas de TV Via Satélite (aberta e assinatura);  
- Sistemas de TV Via Cabo;  
- Sistemas MMDS e MVDS;  
- Sistemas de Vídeo Conferência.  
LABORATÓRIO  
Visita técnica aplicada 

OBJETIVOS 
- Entender a transmissão digital em televisão e os sistemas que compõem a 
telecomunicação em interatividade . 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
 

 

Comunicações Móveis (4º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Conceitos básicos do sistema de rádio móvel;  
- Evolução da telefonia móvel celular;  
- Estrutura e características básicas do sistema celular;  
- Capacidade de cobertura de um sistema móvel celular, abordando a técnica 
de reuso de frequências;  
2º Mês  
- Técnicas de Setorização e sua influência na Qualidade do sinal recebido e na 
Capacidade do sistema.  
- Componentes principais do sistema celular;  
- Processo de Handoff e Roaming;  
- Princípios e características das Técnicas de Múltiplo Acesso (básico de 
FDMA, TDMA).  
3º Mês  
- Sistemas celulares de 2ª geração e suas características;   
- Características de Tráfego e Probabilidade de Bloqueio nos sistemas de 2ª 
gerações;  
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4º Mês  
- Sistemas celulares de 3ª geração e suas características;  
- Principais características do LTE e do Wimax-móvel para a 4ª geração dos 
sistemas celulares. 
- Wlan 
- Introdução ao 4G 
 
LABORATÓRIO 
- Visita técnica a um site 

OBJETIVOS 
- Conhecer as técnicas e equipamentos da rede de telefonia móvel . 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
 
 
 

 
 

Administração de Redes (4º semestre) 

Programa: 
- TELNET e SSH;  
 
1º Mês 
- Definição de Gerenciamento de Redes (SNMP);  
- Software de monitoração de recursos (SNMP) 
2º Mês  
- Manutenção de inventário de recursos 
- Manutenção de usuários e seus respectivos acessos 
- Acompanhamento das demandas 
- Manutenção de regras de firewall 
- Suporte e helpdesk 
3º Mês  
- Diagnóstico de problemas e falhas de recursos 
- Monitoramento 
- Procedimentos de backups; 
- Detecção de intrusões 
- Acompanhamento de fornecedores na implantação e manutenção de 
recursos 
- Acompanhamento de SLAs oferecidos pelos fornecedores 
4º Mês  
- Sniffer de rede para diagnóstico de problemas 
- Software de controle de tickets para helpdesk 
 
LABORATÓRIO  
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- Visita técnica ao um centro de gerência de rede 
 

OBJETIVOS 
- Foco operacional da administração de redes . Conhecer  as melhores 
práticas e as ferramentas mais bem adequadas aos respectivos processos. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
- Manual de software 
 
 
 

 

Comunicações  ópticas  (4º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Vantagens e Desvantagens da Transmissão Via Fibras Ópticas.  
- Princípios Básicos das Comunicações Ópticas;  
- Propagação em Fíbra Ótica;  
- Atenuação;  
- Dispersão;  
- Fibra de Dispersão Deslocada;  
2º Mês 
- Processos de Fabricação da Fibra Óptica;  
- Fibras de Materiais Plásticos (POF);  
- Cabos Ópticos.  
3º Mês  
- Dispositivos Ópticos ( Emissores, Detectores, Amplificadores Ópticos e 
Interfaces Eletro-óticas);  
- Emendas em Cabos Ópticos (Materiais, Ferramentas e Instrumentos);  
- Medidas de Enlaces Óticos;  
- Redes Óticas (Características, Equipamentos e Serviços);  
- Backbones Metropolitanos;  
4º Mês  
- Redes HFC (Hybrib Fiber Coaxial)  
- Redes de longa distância (Características, Equipamentos e Serviços);  
- Tipos de Infra-estrutura (OPGW e Via Rodovias e Ferrovias);  
- Redes WDM (Multiplexadores e Demultiplexadores por Comprimento de 
Onda)  
- Cálculo de enlaces Ópticos;  
LABORATÓRIO  
Experimentos com o kit de comunicações ópticas;  
Emenda e teste de cabos ópticos com equipamentos Oi. 
 
 

OBJETIVOS 
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- Entender a  tecnologia de transmissão por luz, os acessórios e equipamentos 
aplicados na transmissão óptica. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Apostila do professor 
- Práticas elaboradas pelo professor 
 
 

 
 

Comunicação via Satélite  (4º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Comunicações via Satélite:  
- Introdução, Histórico, Definições e características básicas.  
- Segmento Espacial:  
- Tipos de satélite e órbitas;  
2º Mês  
- Lançamento;  
- Diagrama de Cobertura do Satélite;  
- Partes constituintes e descrição do "payload";  
3º Mês  
- Segmento Terrestre:  
- Configuração básica;  
- Equipamentos para transmissão digital;  
- HPAs, MPAs e válvulas.  
- Tipos de estações terrenas;  
- Interfaces  
4º Mês  
- Cálculo de enlace:  
- Degradação e interferências;  
- Sistemas e serviços típicos;  
- Sistema VSAT;  
- Comunicações móveis por satélite;  
- GPS;  
- Tendências.  
LABORATÓRIO  
Visita técnica aplicada. 
 

OBJETIVOS 
- Entender  os sistemas de retransmissão de sinal por satélite. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
- Apostila da Embratel. 
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Rádio 2- Digital  (4º semestre) 

Programa: 
1º Mês  
- Transmissão Digital em Microondas;  
- Plano de Freqüência;  
2º Mês  
- Interferências;  
- Técnicas de proteção;  
- Calculo de enlace em sistemas Rádio Digital;  
3º Mês  
- Medidas em Radio;  
4º Mês  
- Características práticas de instalação e equipamentos Rádio.  
LABORATÓRIO  
- Visita técnica aplicada. 
- Uso de kit de laboratório  
 

OBJETIVOS 
- Entender a transmissão por rádio digital, medidas e características de 
instalação. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Apostila do professor 
- Apostila da Embratel. 
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