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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

1.1. Projeto Pedagógico do Curso: aspectos gerais 

1.1.1. Contexto educacional 

A FIAP está inserida na Grande São Paulo, a maior e mais importante região 

metropolitana do Brasil, com quase 20 milhões de habitantes, distribuídos em 38 

municípios em intenso processo de evolução tecnológica. De acordo com o IBGE 

(2010), a região metropolitana de SP é o maior polo de riqueza nacional. A 

metrópole concentra a maioria das sedes brasileiras dos mais importantes 

complexos industriais, comerciais e principalmente financeiros. Esses fenômenos 

fizeram surgir e fixar na cidade uma série de serviços sofisticados, definidos pela 

dependência da circulação de informações. A região exibe um Produto Interno 

Bruto (PIB) de R$ 450 bilhões. São Paulo seria a 36ª economia mundial, se fosse 

um país. Sua economia é maior que a de países como Portugal (US$ 229 bilhões), 

Finlândia (US$ 237 bilhões) e Hong Kong (US$ 224 bilhões).  

A inserção das tecnologias no mundo do trabalho e o aumento das 

demandas por soluções envolvendo programas de computador tem levado a um 

considerável aumento na procura por formação específica da área de Defesa 

Cibernética. Este profissional tem um campo de trabalho que tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos devido a fatores como a globalização da 

economia e expansão das grandes corporações, ao surgimento de serviços e 

processos cada vez mais específicos e especializados e à informatização de 

pequenas e micros empresas.  

Este curso está, portanto, adequado ao mercado de trabalho regional e ao 

perfil das organizações empregadoras. As condições econômicas e sociais de São 

Paulo são indicadores positivos para a existência de uma instituição de ensino 

como a FIAP e especificamente para o CST em Defesa Cibernética na modalidade 

EAD. 

Importantes centros de pesquisas relatam a escassez de profissionais na 

área de gestão de tecnologia. A consultoria IDC destaca que 39,9 mil posições não 

preenchidas em 2011 subirão para 117,2 mil em 2015. Isso significa que a 
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demanda por trabalhadores excederá em 32% a oferta. Segundo a pesquisa, as 

principais razões para esse déficit de mão de obra qualificada são a rápida 

expansão das empresas de infraestrutura e tecnologia no país e a adoção 

acelerada de serviços de TI pelas iniciativas pública e privada. Segundo a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), até 2014, haverá um déficit de 800 mil vagas no 

setor de tecnologia da informação (TI).  

O Guia Salarial 2011-2012, realizado pela consultoria Robert Half, 

especializada em recrutamento de talentos, ao realizar estudo com organizações 

pequenas, grandes e médias, constatou que os empregados do setor tiveram 

valorização salarial média em torno de 20% no último ano.  

Os objetivos do Curso Superior em Defesa Cibernética da FIAP na 

modalidade EAD justificam-se, principalmente, ao empreender seus esforços 

construtivos na articulação entre a formação tecnológica e humanística do 

indivíduo, como base para a formação integral de um profissional responsável e 

alinhado com as necessidades do mundo do trabalho. Para isto, faz-se necessário 

construir uma pedagogia que aceite os desafios da Educação Profissional 

contemporânea, compreendendo uma abordagem reflexiva e problematizadora 

das diferentes realidades vivenciadas por alunos e professores. 

O CST em Defesa Cibernética na modalidade EAD da FIAP propõe-se a 

contribuir com a qualificação dos profissionais da área de tecnologia da informação, 

ampliando sua parcela de participação como agente transformador e reforçando 

seu comprometimento, principalmente, com a cidade de São Paulo e região 

metropolitana. 

A região metropolitana de SP é altamente industrializada, possuidora de 

forte atividade comercial e prestação de serviços. Sendo assim, necessita de mão 

de obra qualificada para o desempenho de funções na área de Defesa Cibernética. 

Toda empresa precisa adotar controles de proteção para as suas 

informações. Conhecimento, dados sigilosos, know-how, tudo isso pode ser 

subtraído, alterado ou até mesmo destruído por ações acidentais ou intencionais, 

incluindo concorrência desleal. 
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Neste cenário, os profissionais especializados em Defesa Cibernética, são 

cada vez mais procurados e valorizados. Porque são eles que vão estabelecer as 

linhas de defesa da organização. 

Os casos de espionagem revelados por Edward Snowden mostraram a 

fragilidade da segurança das pessoas, processos e tecnologia, e mudaram o modo 

como um profissional responsável pela defesa das informações deve agir. 

Atualização – esta é a palavra-chave para você se tornar um profissional 

competitivo. 

Outro exemplo importante é o fato de que a presença de redes Ethernet na 

área de energia elétrica cresceu exponencialmente na última década. Esta 

infraestrutura de comunicação trouxe diversas facilidades uma vez que proporciona 

em um único meio físico o compartilhamento de várias aplicações.  

Contudo, em termos de segurança cibernética, os projetos de subestações 

normalmente empregam apenas medidas perimetrais como roteadores e firewalls. 

Tais equipamentos não garantem totalmente a segurança da rede uma vez que 

estes podem ser configurados erroneamente e apresentam pouca, quando 

nenhuma, eficácia para detectar e impedir invasões originadas internamente. Um 

controle rigoroso de controle de acesso é necessário, porém tal abordagem requer 

uma metodologia dinâmica e integrada a um sistema de autenticação centralizado. 

Todos os dias surgem manchetes sobre alguma grande falha de segurança 

cibernética. Entre 2014 e 2015, houve um aumento de 120 por cento no número de 

ataques cibernéticos globalmente, representando uma séria ameaça para as 

organizações com potenciais implicações financeiras, de reputação e de 

segurança. 

A rápida evolução do crime cibernético fez da segurança cibernética uma 

das principais preocupações para os líderes empresariais de todo o mundo. 

Pesquisas recentes apontam que a demanda por empregos na área de segurança 

cibernética cresceu 12 vezes nos últimos anos para o mercado global. Esta 

preocupação crescente sobre segurança cibernética gera uma ampla necessidade 

de especialistas com formação técnica profunda e experiência para proteger o 

espaço cibernético. 
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Neste contexto as empresas de tecnologia e segurança da informação, 

Forças Armadas, Órgãos públicos, Institutos, Indústrias, Centros de Pesquisa e 

Instituições financeiras são consumidoras em potencial para estes serviços, ainda 

mais quando olhamos para a capital Paulista. 

Segundo o IBGE atualmente temos uma População estimada em 2015 de 

11.967.825 de habitantes, 599.084 Empresas Cadastradas, com  6.067.672 

pessoas ocupadas com um salário médio de 4,4 salários mínimos. 

Como ilustração para o mercado de trabalho junto a instituições financeiras, 

temos os seguintes dados, segundo o IBGE: 

 

Instituições Financeiras 2015 

Número de Agências 2.514 Agências 

Operações de Crédito 1.187.223.115.870 Reais 

Depósitos à vista - governo 827.385.000 Reais 

Depósitos à vista - privado 40.299.341.223 Reais 

Poupança 83.249.877.287 Reais 

Depósitos a prazo 224.993.128.967 Reais 

Obrigações por Recebimento 7.163.970.289 Reais 

Fontes: Banco Central do Brasil, Registros Administrativos 2015.  

 

Juntando-se a estes números temos em São Paulo 1.011.224 de alunos 

matriculados no Ensino Médio segundo o Ministério da Educação, Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015 e ainda: 

 São Paulo reúne uma das cinco maiores bolsas do mundo em valores de 

mercado; 
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 Em 2011, ficou na 4ª posição entre as 22 que mais receberam 

investimentos; 

 31 dos 50 maiores bancos privados do mundo e metade dos bancos de 

investimentos estão aqui, e a cidade é o terceiro centro financeiro mais 

promissor do mundo, atrás de Hong Kong e Cingapura; 

 Hub absoluto de negócios na América Latina, concentrando sedes de 

empresas instituições financeiras, startups e filiais das principais 

companhias de tecnologia no mundo; 

 864 mil transações de cartão de crédito por dia; 

 240 mil lojas; 

 1,9 mil agências bancárias; 

 50.800 indústrias; 

 38 das 100 maiores empresas privadas de capital nacional; 

 63% dos grupos internacionais instalados no Brasil; 

 17 dos 20 maiores bancos; 

 8 das 10 maiores corretoras de valores; 

 31 das 50 maiores seguradoras; 

 Abriga cerca de 40 câmaras internacionais de comércio e negócios; 

 Aproximadamente 100 das 200 empresas de tecnologias; 

 BOVESPA – a maior bolsa de valores da América do Sul; 

 Bolsa de Mercadoria e Futuros - BM&F, a sexta maior do mundo em 

volume de negócios; 
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 Integração entre a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de 

Mercadorias e Futuros, a BM&FBovespa é uma das três maiores bolsas 

do mundo em valor de mercado 

 

Segundo o Conselho Nacional de Pesquisas dos EUA, ataques cibernéticos 

são tentativas propositais de alterar, corromper ou destruir sistemas e redes de 

computadores ou então as informações e programas que eles armazenam ou 

transmitem. 

Na 18ª Edição anual da Pesquisa Global de Segurança da Informação, 

lançada em 2015, pela PwC revelou crescimento de 274% em número de ataques 

cibernéticos no Brasil. Sobre esta pesquisa o Programa Revista Brasil entrevistou o 

sócio da empresa PWC, Edgar D’Andrea. “Esta pesquisa revela o estado da 

segurança cibernética em todo o mundo e o propósito é alertar as empresas e as 

pessoas de uma forma geral sobre os riscos cibernéticos”, esclarece. 

Edgar informa que em 2015, o número de ataques médios revelados pela 

pesquisa no mundo como um todo subiu 38% e no Brasil aumentou 274%. “Uma 

diferença muito relevante”, opina.  

Ele justifica o aumento por duas perspectivas: o primeiro é que as empresas 

estão começando a investir mais para conseguir detectar o ataque e responder. O 

segundo é que o crime cibernético é uma realidade, está aumentando de forma 

significativa em todo o mundo. "Hoje, o crime cibernético e o Brasil em particular se 

tornaram muito atraente, não é feito apenas por tradicionais hackers, hoje você tem 

por traz de ataques cibernéticos o crime organizado, fazendo os crimes num 

ambiente digital, tem hacker ativista fazendo ataques as organizações”, diz. 

Outro ponto importante a destacar é o ataque a propriedade intelectual às 

indústrias. Está cada vez mais comum os atacantes sequestrarem informações e 

depois fazerem chantagem em cima deste sequestro. Atrelado ao fato que ainda é 

muito difícil a identificação do atacante, pois os ataques são muito sofisticados. As 

empresas e o poder público estão se sofisticando para poder identificar os 

atacantes.  



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  7 

Em vista de todas estas explanações o curso de Defesa Cibernética é 

altamente propicio para ser ofertado pela FIAP na Capital de São Paulo dentro da 

modalidade EAD. 

 

1.1.2. Objetivos do Curso 

Objetivo geral: 

O Curso de Tecnologia em Defesa Cibernética, objetiva formar profissionais 

na qualidade de tecnólogos em Defesa Cibernética com uma forte base conceitual, 

no âmbito das ciências relativas às suas atividades, capacitados a atuarem 

efetivamente no mercado de trabalho, bem como prosseguirem seus estudos em 

níveis superiores tanto em lato sensu e stricto sensu. 

Formar profissionais qualificados para o desenvolvimento de atividades 

técnico-científicas, gerenciais e administrativas na área de Defesa Cibernética, 

capazes de intervir nos processos de gestão e planejamento de defesa cibernética, 

contribuindo para segurança da informação e no planejamento contra os ataques 

cibernéticos, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística. 

Objetivos específicos: 

O curso de Tecnologia em Defesa Cibernética possui as seguintes diretrizes 

específicas: 

 Oferecer formação global, apoiada em conhecimento disciplinar, 

multidisciplinar e interdisciplinar, que proporcione uma visão 

abrangente das atividades de segurança da informação e 

cybersecurity, prevendo o domínio sobre a técnica, os instrumentos, 

as estratégias e práticas inerentes à respectiva área, preparando o 

tecnólogo para os grandes desafios das situações exigidas no 

desempenho de suas funções; 

 Produzir e difundir conhecimento na área de Defesa cibernética, 

através do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão, em uma contínua interação entre a Instituição e a 

Sociedade; 

 Proporcionar aos alunos informações e procedimentos indispensáveis 

à análise, estudo, estratégia, interpretações, planejamento, 

implantação, coordenação, pesquisa e controle de atividades 

relacionadas ao seu campo de atuação, bem como em outros campos 

com os quais tenha conexão; 

 Conhecer e disseminar os fundamentos e técnicas de segurança da 

informação; 

 Oferecer formação crítica e analítica ao acadêmico em consonância 

com as necessidades do ser e do saber; 

 Capacitar o egresso para identificar e propor soluções técnicas aos 

problemas da sociedade, através do domínio e utilização de 

conhecimentos tecnológicos aplicados na área da defesa cibernética; 

e 

 Absorver e desenvolver novas tecnologias, dentro de uma postura de 

permanente busca da atualização profissional. 

 
 

1.1.3. Perfil do Egresso 

O egresso estará capacitado para ser a primeira linha de defesa contra-

ataques cibernéticos, utilizar as principais técnicas dos atacantes, empregar 

tecnologia para proteger uma organização, utilizar infraestruturas críticas e proteger 

o espaço cibernético através da implantação de estratégias e técnicas de defesas 

de forma prática. 

O curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos competências 

necessárias para compreender as técnicas ofensivas dos atacantes cibernéticos e 

criar estratégias eficazes de defesa que garantam a proteção do espaço 

cibernético, de infraestruturas críticas e do ambiente corporativo. Serão fornecidos 

acessos a ambientes virtuais que simularão cidades, plantas de usinas nucleares, 
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redes corporativas, e diversas situações relacionadas ao espaço cibernético para 

que através de exercícios práticos os alunos possam empregar os conhecimentos 

adquiridos durante o curso. 

Ao término do curso o egresso estará apto à: 

 Criar e desenvolver a linha de defesa das empresas públicas ou 

privadas; 

 Implementar as melhores práticas para a área de Segurança da 

Informação bem como a Defesa Cibernética; 

 Identificar os principais requisitos de segurança cibernética em 

redes de automação; 

 Estabelecer políticas de acesso a usuários; 

 Projetar esquemas de segurança cibernética por camadas; 

 Utilização de criptografia em todas transações de dados; 

 Analisar a operacionalidade das redes, os sistemas de conexão, e 

avaliar as ameaças de invasão; 

 Planejar, especificar e desenvolver sistemas de proteção de redes e 

de equipamentos de tecnologia da informação;  

 Investigar e monitorar ataques; 

 Estabelecer procedimentos contra invasão de redes e guerra 

eletrônica; 

 Coordenar equipes de trabalho; e 

 Vistoriar, realizar perícia, e emitir parecer técnico em sua área de 

formação. 

O curso aborda os métodos e as técnicas mais avançadas para prevenir e 

combater ataques criminosos a sistemas de informação e permite melhorar as 

competências necessárias para avaliar a oportunidade de intervenção, otimizando 
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os controles de segurança sobre o ativo de informações, reduzindo as ameaças de 

violação e os riscos para as empresas. 

 

1.1.4. Número de Vagas 

Vagas anuais: 300 

Período para integralização: mínimo de 2 anos e máximo de 4 anos.  

 

1.1.5. Apoio ao discente 

O Núcleo de Apoio e Atendimento aos Discentes é um órgão de apoio 

acadêmico e tem por finalidade apoiar os alunos da Instituição no desenvolvimento 

do seu curso de graduação. O Núcleo de Apoio e Atendimento ao Discente 

consiste em uma ação multidisciplinar voltada para o atendimento e orientação dos 

acadêmicos da Faculdade de Informática e Administração paulista - FIAP, no que 

tange ao acompanhamento, orientação e superação das dificuldades que venham a 

apresentar e que afetem o desempenho dos mesmos. 

Se organiza como um núcleo adjunto as Coordenações de cursos, com a 

finalidade de prestar auxílio aos acadêmicos e assegurar continuidade no processo 

de acompanhamento dos discentes ao longo de sua trajetória acadêmica. A 

proposta é oferecer apoio ao pleno desenvolvimento acadêmico e profissional dos 

discentes dos cursos da Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP, 

por meio de atendimento de questões específicas e emergentes ao longo do 

processo educativo visando contribuir para o acompanhamento e orientação geral 

nos estudos. 

I.   Manter articulação com as coordenações e colegiados para auxiliá-los no 

que se refere ao desenvolvimento do curso; 

II. Prestar assistência psicopedagógica aos alunos; 

III. Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas; 
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IV. Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições 

de ensino e de vivência institucional. 

Na FIAP, as políticas de atendimento aos discentes têm como propósito 

assegurar não somente o acesso, mas também, a permanência, a participação 

efetiva e o sucesso desses alunos no ensino superior. Essas políticas estão 

voltadas a inclusão social e educacional, buscando reduzir as desigualdades 

étnicos-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência, na Educação Superior, 

de estudantes egressos da escola pública, de afrodescendentes e indígenas e de 

estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

Trata-se de iniciativas que, apoiadas nas políticas educacionais do governo 

federal e na legislação específica para esse fim, buscam, por um lado, viabilizar 

condições de igualdade no acesso contribuindo para a melhoria do desempenho 

escolar de todos, prevenindo fatores que possam motivar o baixo rendimento, a 

repetência e a evasão – relacionados, em determinados casos, a fragilidades 

oriundas da Educação Básica e/ou a limitações físicas, intelectuais, sensoriais ou 

psíquicas dos estudantes. 

 

1.1.5.1. Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

 Este trabalho é realizado entre a Coordenação Curso/Professores e o 

Departamento Talent Lab, possibilitando o embasamento do Processo Ensino/ 

Aprendizagem. Tem por objetivo, atender toda a comunidade acadêmica que se 

encontra com dificuldade no processo de aprendizagem, de relações interpessoais 

e outros problemas. 

O atendimento Psicopedagógico, com agenda semanal, atende os dois (02) 

períodos (diurno e noturno). Esse setor tem por objetivo, a melhoria das relações 

envolvidas na aprendizagem, não apenas do ponto de vista didático-metodológico, 

como também da melhoria das relações entre participantes do processo educativo, 

entendendo-os como seres singulares quanto aos aspectos cognitivos, afetivos e 

sociais e, são oferecidas orientações individuais aos discentes, bem como, oficinas 

temáticas. 
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O diagnóstico das necessidades pertinentes à aprendizagem e formação do 

corpo discente será feito da seguinte forma: 

 Através do comunicado do professor sobre as ocorrências de sala de 

aula, registradas no diário; 

 Através do comunicado do professor, que deverá detectar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, sejam de habilidades 

cognitivas ou de outra ordem, e encaminhá-los a Orientação 

Psicopedagógico e/ou Coordenação Acadêmica; 

 Através do Sistema Retenção, o qual, apresenta em forma de índices, 

quais alunos possuem grandes chances de evadir. Tendo como 

parâmetros as seguintes questões: 

o Rendimento Acadêmico. Se as notas estão abaixo das médias; 

o Situação Financeira. Se o aluno possuir uma ou mais 

mensalidades em aberto; 

o Frequência Acadêmica. O qual apresenta todas as faltas 

acometidas pelo aluno, no decorrer do ano letivo. 

o Relatório das insuficiências de recursos didáticos; 

o Participação das ausências do professor; 

o Dificuldade de comunicação por parte do professor no processo 

de ensino-aprendizagem; 

o Dificuldade de adaptação do aluno: 

o Ao ambiente acadêmico; 

o Aos professores e colegas; 

o Aos conteúdos programáticos; 

o Ao sistema de Avaliação; 
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 Análise de testes, trabalhos e provas especialmente aplicadas, 

privilegiando-se o caráter diagnóstico de tais instrumentos 

pedagógicos. 

  

Os procedimentos serão efetivados através de: 

 Estudos do perfil de classe; 

 Diálogo com professores; 

 Intercâmbio de informações entre os professores e a Orientação 

Psicopedagógico e comunicação a Coordenação Acadêmica; 

 Encaminhamento, por meio da Coordenação de Curso e Orientação 

Psicopedagógico, dos alunos paras as atividades de recuperação. 

   

1.1.5.2. Talent Lab 

A FIAP estruturou a área de “Talent Lab”, para impulsionar o crescimento 

pessoal e profissional dos alunos, reafirmando seu compromisso em superar as 

expectativas e oferecer mais que um ensino de qualidade. 

A área de Talent Lab, tem os seguintes objetivos: 

 Trazer as melhores oportunidades profissionais do mercado para 

alunos e ex-alunos FIAP e prepara-los para concorrer as vagas; 

 Manter relacionamento com o RH das empresas parceiras para 

oportunidades mútuas; 

 Auxiliar e manter todas as áreas da FIAP atualizadas, com 

informações de mercado, para a criação e aperfeiçoamento contínuo 

de nossos serviços; 

 Através deste serviço, os alunos e ex-alunos contam como: 

o Preparação pessoal e profissional; 
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o Prospecção de novas oportunidades de colocação e ascensão 

profissional; 

o Acompanhamento sistematizado de suas carreiras; 

  

A área de Talent Lab funciona como ponte entre alunos e empresas, 

realizando: 

 Encaminhamento dos alunos ás empresas conveniadas; 

 Assistência contínua na carreira de alunos e ex-alunos; 

 Pré-Seleção dos alunos cadastrados, de acordo com os perfis 

profissionais requisitados pelas empresas; 

 Divulgação das oportunidades de estágios e empregos; 

 Parcerias com empresas, para encaminhamento dos alunos; 

 Direcionamento na elaboração de currículos e preparo para 

entrevistas, dinâmicas, entre outros. 

 

A área de Talent Lab, desenvolve ainda: 

 Atividades de orientação e desenvolvimento profissional/ pessoal; 

 Palestras e seminários gratuitos, com profissionais renomados e 

reconhecidos no mercado de trabalho; 

 Orientação sobre as bases da maturidade profissional obtidas ao 

longo das experiências a serem vivenciadas, com dificuldades 

apresentadas no ambiente de trabalho, análise de novas propostas, 

entre outras. 

  

Dentro de suas atribuições, o departamento de Talent Lab, em uma iniciativa 

institucional, firmou parceria com o Linkedin – famosa rede de negócios e 

relacionamentos profissionais – de modo a inovar e incrementar o relacionamento 

com os seus alunos e ex-alunos na sua vida profissional. 
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Para participar, o aluno ou ex-aluno devem cadastrar seu currículo no 

Linkedin. Para isso, deve-se criar um perfil na rede. Através do painel de 

oportunidades, toda vez que houver interesse por uma vaga, os mesmos deverão 

colocar seu link no interesse da vaga. 

  

1.1.5.3. Intercâmbio 

A FIAP possui parceria para intercâmbio com a Singularity University (SU), 

uma instituição de ensino sediada na NASA e patrocinada pelo Google, ePlanet 

Ventures e Autodesk. A Singularity University (SU) foi criada com o objetivo de 

preparar líderes que possam compreender os avanços das tecnologias 

exponenciais e aplicar este conhecimento para ajudar a solucionar os desafios que 

a humanidade enfrenta. Seu foco está direcionado para a assimilação de conteúdo 

de ponta e para sua aplicação em projetos que tenham potencial para se 

transformar em propostas de negócios viáveis. Com esta parceria, os alunos da 

FIAP terão acesso a conteúdo de ponta na área de tecnologia e inovação, até 

então disponíveis apenas para os estudantes da Singularity University em seus 

cursos ministrados na Califórnia, EUA. Isso se dará por meio do intercâmbio de 

alunos, de professores e de conteúdo, além de outros formatos de interação. Dessa 

parceria foi criado o concurso cultural Call to Innovation para promover a cultura 

empreendedora em todo o país e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 

A FIAP também possui parceria com a Epitech, a maior instituição de ensino 

superior francesa especializada em Tecnologia da Informação. Esta parceria 

possibilita que o aluno da FIAP faça intercâmbio na Europa e enriqueça seu 

currículo. 

A FIAP ainda participa ativamente do programa Ciência sem Fronteiras, 

que já originou o intercâmbio de muitos alunos da Graduação. Este 

programa busca promover a expansão e a consolidação da ciência, tecnologia e 

inovação no Brasil por meio da cooperação e mobilidade internacional. 

Outro parceiro da FIAP para intercâmbio é a International 

Business School of São Paulo. O IBS coordena e promove programas 

educacionais com duração de 3 semanas na University of La Verne. Com isso, 

alunos da FIAP têm acesso a bolsas que cobrem 70% do valor do programa, além 
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de subvenções para a hospedagem e a possibilidade de parcelamento do curso em 

até 16 vezes. 

A FIAP ainda possui uma parceria com o Rotary Internacional, que conta 

com uma imensa rede de voluntários, patrocinando um dos maiores programas de 

intercâmbio de jovens do mundo. São 82 países envolvidos no Programa de 

Intercâmbio do Rotary International. 

  

1.1.5.4. Programa de Acessibilidade ao Ensino Superior 

A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 

publicada em 2008, considera que o acesso a um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis pressupõe a adoção de medidas de apoio específicas para garantir 

as condições de acessibilidade necessárias à plena participação e autonomia dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades em ambientes que maximizem seu desenvolvimento acadêmico e 

social (BRASIL, 2008). 

Em atenção aos requisitos legais de acessibilidade e à política de educação 

inclusiva, a FIAP possui instalações existentes, cujo, são projetadas para facilitar a 

mobilidade de portadores de necessidades especiais, em particular deficientes 

físicos, tanto alunos como docentes e funcionários técnicos e administrativos. 

Todos os prédios da FIAP estão adequados a cadeirantes e/ou pessoas com 

problemas de mobilidade, dispondo de rampas e/ou elevadores para o acesso às 

salas de aulas e demais dependências da instituição. Os prédios também possuem 

sanitários e bebedouros adaptados e vaga de estacionamento própria para 

portadores de necessidades especiais. Recentemente a instituição também instalou 

dispositivos táteis nas entradas/saídas dos elevadores e início/término das 

escadas, adequando os prédios para permitir melhor mobilidade de deficientes 

visuais. Os prédios são vistoriados e aprovados pelos órgãos municipais 

competentes e apresentam excelentes condições de uso para o ensino e práticas 

investigativas e laboratoriais. Neste âmbito, destacam-se os seguintes decretos, 

portarias e leis que disciplinam a oferta do serviço no Ensino Superior: 

- Lei nº 10861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES); 
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- Decreto nº 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de Instituições de Educação Superior e cursos 

superiores de graduação sequenciais no sistema federal de ensino; 

- Portaria nº 3.284/2003, que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade ás 

pessoas com deficiência para instruir processo de autorização e reconhecimento de 

cursos e de credenciamento de Instituições; 

- Decreto nº5.296/2004, que regulamenta as Leis nº10.048/2000 e 

10.098/2000, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção 

de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

- Portaria nº2.678/2002, que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, 

a produção e a difusão do sistema Braille; 

- ABNT NBR 9.050/2004, que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamento urbanos; 

- Decreto nº5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e estabelece que os 

sistemas educacionais garantam o ensino de Libras em todos os cursos de 

formação; 

- Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, em 

especial a Meta 12, que propõe a elevação da taxa bruta de matrícula na 

educação    superior, assegurando, entre outras medidas, as condições de 

acessibilidade nas instruções de ensino superior, na forma da legislação. 

Em face dos requisitos legais apresentados, a FIAP está organizada para 

garantir o atendimento educacional especializado nas seguintes áreas com os 

respectivos objetivos: 

- Área de atendimento e apoio a mobilidade: as ações nesta área visam a 

identificar, imediatamente após a matrícula, as necessidades de mobilidade dos 

usuários para posterior encaminhamento delas aos setores de apoio, notadamente 

as que se referem a necessidade de adaptação de espaço físico, mobiliário e 

equipamentos, tal como a oferta de tecnologias assistivas; 
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- Área Intelectual: estruturada com ações voltadas a orientar os estudantes 

nas dificuldades que afetam o ensino e a aprendizagem, promovendo condições de 

acessibilidade e permanência deles nos cursos de Tecnólogos e Graduação. 

Abrange a oferta de: a) atendimento psicopedagógico; b) atendimento psicológico e 

c) nivelamento a estudantes em geral, especialmente àqueles com deficiências, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Os profissionais – 

técnicos de educação ou apoios pedagógicos – que realizam o atendimento nessa 

área têm formação de nível superior, preferencialmente em Pedagogia ou 

Licenciatura. 

- Área Sensorial: viabiliza apoio pedagógico e recursos adaptados aos 

estudantes com deficiência visual – cegos e com baixa visão – matriculados nos 

cursos de Tecnólogo e Graduação. O objetivo é proporcionar apoio pedagógico e 

recursos destinados a esse público, por meio da produção de material adaptado, 

como livros didáticos em Braile, material ampliado e digitalizado (impressora Braille, 

máquina Pérkins, Scanner; Programas: Monet, Jaws, Instrumentos: Soroban). A 

equipe da área visual é formada por uma pedagoga, uma psicóloga e um 

acadêmico da Pedagogia. 

- Área Auditiva: desenvolve ações de apoio aos alunos surdos, mediante a 

presença e acompanhamento de tradutor e interpretes de Libras em sala de aula, 

nos cursos de Tecnólogos e Graduação. A área também busca atender e orientar 

esses estudantes quanto á reabilitação fonológica, no contraturno escolar, no Setor 

de Atendimento a Pessoa Surda. A equipe contratada para a oferta do atendimento 

educacional especializado na área auditiva é integrada por uma fonoaudióloga 

mestre em distúrbios da comunicação e intérpretes de Libras. 

Em síntese, a Administração Superior da FIAP e ao seu Grupo Gestor 

compete o planejamento e a implementação das metas de acessibilidade 

preconizadas pela legislação em vigor, bem como o monitoramento das matrículas 

dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na instituição, prevendo o provimento das condições 

de pleno acesso, permanência e participação na vida acadêmica. 
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1.1.5.5. Projeto de Nivelamento 

O projeto de Nivelamento Integrado, será um dos mantidos pelo setor de 

Projetos Especiais da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade e 

tem como objetivo principal, propiciar ao Aluno que ingressa na FIAP conhecimento 

básico em disciplinas de uso fundamental nos seus estudos universitários. Esse 

projeto, ofertado gratuitamente, compreende um curso de Língua Portuguesa de 

nível médio, aos alunos do primeiro ano do curso, em virtude da percepção da 

instituição de que grande parte dos alunos apresentam dificuldades básicas na 

Língua Portuguesa. Serão incorporados, pelos mesmos motivos, no Projeto de 

Nivelamento os cursos de Inglês, de Informática Básica, de História Geral e a 

Matemática Básica. 

  

1.1.5.5.1. O Modelo de Ensino 

Os cursos de nivelamento serão ofertados aos sábados, considerando: 

 a dificuldade de horários para a realização dos referidos cursos, por 

parte do alunado. 

 a possibilidade da padronização do conteúdo e do desenvolvimento 

do curso e, ainda: 

 a disponibilidade de ferramentas de ensino e, também de trabalhos 

serem realizados a distância pela faculdade, em virtude da 

necessidade da instituição envolver grande número de alunos a um 

custo permissível, uma vez que a proposta de oferta deverá ser 

gratuita. 

   

1.1.5.5.2. A Estrutura Profissional 

Os cursos do Projeto de Nivelamento Integrado FIAP, serão organizados por 

professores da instituição, chamados de professores-autores. O acesso e o 

aprendizado dos alunos são acompanhados por um professor-tutor que pode ou 

não ser o professor-autor. 
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Cada curso será oferecido, de forma independente, para turmas cadastradas 

na unidade. Para um controle adequado do andamento do curso em cada turma, 

serão cadastradas as mesmas turmas formadas para os cursos de Tecnólogo e 

Graduação. Assim, no primeiro ano de funcionamento do curso, o Projeto de 

Nivelamento cadastrará os alunos com deficiências para os cursos. 

Para essa estrutura, será necessário montar uma equipe de profissionais 

para atender não só a quantidade da demanda de alunos, como a qualidade e 

agilidade das informações prestadas. 

Para coordenar o projeto, a Instituição convidará um professor da equipe de 

professores da FIAP, com formação em Pedagogia, para uniformizar e assegurar a 

qualidade didática dos cursos. Outras funções da coordenadoria vão fomentar a 

proposta educacional do projeto aos diversos coordenadores de curso de 

Tecnólogo e Graduação, e assegurar que os objetivos institucionais da faculdade e 

as orientações da diretoria, no que tange ao ensino diferenciado, se concretizem. 

Desta forma, a Coordenação será suportada por duas supervisões, 

destinadas a dois professores também da FIAP, que terão como encargos: 

 Assegurar a logística do projeto; 

 Prestar informações de acesso aos cursos de nivelamento aos alunos; 

 Manter contato e sanar problemas de divulgação, acesso e conteúdos 

dos cursos, junto aos professores-tutores dos cursos; 

 Manter contato com as áreas de apoio; 

 Identificar necessidades de recursos e coordenar ações para supri-los; 

 Reunir dados e elaborar relatórios estatísticos para a diretoria. 

 

Os professores- tutores têm como funções: 

 Conduções e acompanhamento das aulas e respectivas atividades 

publicadas na unidade; 

 Elaboração e aplicação de testes de aprendizados; 
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 Esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos dos cursos; 

 Verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios de 

desenvolvimento das turmas; 

 Direcionamento e acompanhamento das atividades dos monitores das 

turmas, em relação à assistência prestada ao aluno, horários de 

acesso e resolução de dúvidas quanto aos cursos de nivelamento. 

A comunicação entre alunos, professores, supervisores e coordenadoria 

será estabelecida por meio de murais, fóruns, e e-mails disponibilizados na 

unidade. 

Para viabilizar que essa comunicação seja ágil e eficaz, o Projeto de 

Nivelamento, conta com alunos veteranos da própria faculdade, com bom 

desempenho em seus cursos de graduação e que tenham disponibilidade de 

horário para estar em contato com os alunos inscritos no Projeto. Esses alunos-

monitores, auxiliarão os professores-tutores no contato diário com os alunos dos 

cursos de nivelamento. 

As atividades dos monitores contam de: 

 Ler e comentar as aulas e outras atividades, antecipadamente a sua 

publicação; 

 Inserir testes, informações e outras atividades auxiliares na unidade, 

disponibilizando-os aos alunos; 

 Resolver antecipadamente, os testes elaborados pelos professores e 

comentar sobre suas dificuldades; 

 Acompanhar e promover os acessos dos alunos aos cursos; 

 Auxiliar no esclarecimento de dúvidas sobre as matérias e exercícios; 

 Elaborar relatórios parciais de desempenho das turmas confiadas ao 

monitor. 
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Um professor-tutor, contará com quatro alunos-monitores e cada monitor 

acompanha cerca de 25% das turmas cadastradas em um determinado curso de 

nivelamento. 

 Além do corpo pedagógico do Projeto, uma equipe de apoio suportará a 

estrutura profissional. As aulas, após serem elaboradas pelos professores-autores, 

passarão por uma formatação gráfica da instituição e ficarão à disposição da 

Coordenação do Projeto. Quando as turmas forem montadas, todo o processo de 

cadastramento das turmas e disponibilização das aulas para essas turmas no 

sistema será providenciado pelo grupo de trabalho dos cursos. A partir de então, 

bastará aos professores-tutores, programarem as datas em que as aulas 

aparecerão para os alunos. 

  

1.1.5.5.3. Avaliações e Suporte do Aprendizado 

Em princípio, no início do calendário letivo, os alunos ingressantes farão um 

teste de verificação de conceitos relativos ás necessidades básicas. Esse teste 

será realizado de forma presencial e seus resultados serão apresentados aos 

alunos para dar ciência de seus conhecimentos. Posteriormente, testes periódicos 

de avalição do aprendizado das aulas serão disponibilizados na Unidade e a 

pontuação do aluno será fornecida automaticamente pela coordenação. Antes de 

cada avaliação, um plantão de dúvidas presencial será realizado na IES, para 

reforço do aprendizado. Nesses plantões, um mutirão com supervisores, tutores e 

monitores será realizado para atender os alunos. 

O aluno não tem obrigação de realizar os testes, nem de frequentar as aulas 

do Projeto. Todavia, como motivação, a faculdade oferecerá um certificado de 

participação para o aluno que participou de pelo menos 75% das aulas. 

  

1.1.5.5.4. Conclusão 

Apesar das dificuldades que certamente serão enfrentados, espera-se que 

os resultados sejam satisfatórios e a experiência a ser adquirida conduzirá as 

melhorias Projeto. Os fatores de sucesso que se espera identificar incluem: 
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 Objetivos, metas e descrição de funções bem planejados e 

sedimentados; 

 Treinamento e reuniões intensivos; 

 Forte entrosamento e espírito de equipe dos envolvidos; 

 Prontas ações corretivas; 

 Melhoria do conhecimento básico dos alunos nos temas dos cursos de 

nivelamento; 

 Grande adesão por parte dos alunos ás aulas; 

 Correção de falhas na formatação dos alunos no ensino médio. 

  

1.1.5.6. Ouvidoria 

A Ouvidoria da Faculdade de Informática e Administração Paulista – FIAP 

após o credenciamento da Instituição, e a autorização do primeiro curso de 

graduação para garantir um canal permanente de comunicação, proporcionando 

maior aproximação entre a Direção e comunidade externa e interna, com o objetivo 

de facilitar o recebimento das manifestações de todos os setores, por meio de um 

processo ágil, eficaz e seguro. 

O serviço de ouvidoria tratará somente de casos que as instâncias normais 

de atendimento não conseguiram solucionar. 

Assim, com o objetivo de melhor atender às necessidades de alunos, 

professores e toda a comunidade acadêmica será criado esse serviço de Ouvidoria, 

que se constitui num setor responsável por receber sugestões, críticas, 

comentários, dúvidas e elogios relacionados à Instituição e os encaminhar 

imediatamente aos setores competentes. 

A Ouvidoria atuará de forma personalizada, autônoma e imparcial e estará 

diretamente ligada às diretorias e a um ouvidor. 
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Esse serviço é importante para que possamos avaliar o nosso trabalho e 

melhorar a qualidade do atendimento por meio das críticas e sugestões 

apresentadas por alunos, professores e colaboradores, bem como saber o que 

pensam a respeito da FIAP. Assim, poderemos aperfeiçoar os serviços prestados 

por nossa Instituição. 

Funções da Ouvidoria:                                          

 Receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e 

questionamentos, sobre os diversos setores da Faculdade, 

acompanhando o processo, até a solução final; 

 Sugerir às Diretorias medidas que contribuam para a melhoria dos 

serviços prestados; 

 Elaborar estudos sobre a qualidade dos serviços, com o objetivo de 

torná-los cada vez melhores; 

 Atender, na medida do possível e do razoável, às particularidades de 

estudantes, professores, funcionários e comunidade em geral; 

 Prestar informações ao colaborador sobre o andamento da sugestão, 

se for o caso. 

Que garantias eu terei de que minha mensagem será ouvida? 

Todas as mensagens recebidas serão lidas e analisadas pelo Ouvidor, que 

as repassará aos setores competentes. O Ouvidor acompanhará o processo, 

fazendo contatos periódicos com o autor da mensagem. 

O atendimento das solicitações, sugestões, elogios e críticas serão 

atendidos sempre que possível, pois sendo imparcial deverá ouvir todos os 

envolvidos no processo. Obviamente haverá situações em que elas não serão 

atendidas, entretanto, o autor da mensagem será devidamente contatado para os 

esclarecimentos necessários. 

A Ouvidoria tem o compromisso de responder a sua solicitação. Para tanto, 

é necessário que você se identifique e deixe telefone, endereço ou e-mail para 

resposta. Isto não significa que seu nome será divulgado. Seus dados são 
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sigilosos, somente o Ouvidor e os diretores terão acesso às informações que 

chegarem a Ouvidoria. 

A Ouvidoria deverá ser acionada para problemas onde a solução foi buscada 

e não resolvida. Este serviço não tem a pretensão de resolver todos os problemas, 

mas com certeza, ajudará a encontrar uma solução. 

  

1.1.5.7. Programa Institucional de cursos de Extensão 

O Programa Institucional de Curso de Extensão é um instrumento que visa 

auxiliar o aluno a aprender junto com empreendedores de vários países, a liderar 

empresas e a gerar valor social econômico para elas. Com parceria com a Babson 

College, o programa é baseado na exclusiva metodologia Entrepreneurial Thought 

and Action, utiliza experiências hands-on, para desenvolver habilidades 

superimportantes. Durante 1 semana, o aluno será impactado por conteúdos 

totalmente inovadores como Entrepreneurial Finance, Design Thinking Innovation: 

Choosing Partners and Building na Entrepreneurial Team, Business Models, 

Managing Entrepreneurial Growth e Marketing for Entrepreneurs. 

O aluno participa de atividades acadêmicas como Business Simulations e, 

Pitch Competitions. E também, vai desenvolver um networking global, convivendo 

em Boston com pessoas do mundo inteiro. 

O objetivo deste curso está definido em: 

 Estimular o aluno desenvolver novos skills para empreender 

globalmente; 

 Iniciar estudantes na aprendizagem pela extensão, visando à sua 

formação integral e ao exercício da cidadania; 

 Possibilitar aos estudantes a prática da vinculação entre a formação 

teórico-profissional e a extensão. 

  

Os benefícios obtidos pelo curso de extensão são: 
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 O curso é reconhecido internacionalmente; 

 Desenvolvimento de Skills de Liderança; 

 Desenvolvimento de Skills de Comunicação; 

 Desenvolvimento de Visão Estratégica de Negócios; 

 Imersão em ambientes de Negócios Internacionais; 

 Fazer parte da elite do Empreendedorismo; 

 Reconhecimento no Mercado Nacional; 

 Construção de Networking Global; 

 Experiência Internacional. 

                  

São requisitos para que o aluno possa se inscrever no curso de extensão: 

 Solicitar a extensão somente até o final do curso de Graduação FIAP; 

 É aconselhável que o aluno possua inglês avançado, para o bom 

acompanhamento e realização das atividades; 

 Ter disponibilidade de 1(uma) semana, para dedicação à atividade 

programada. 

 

            O concurso consistirá no pagamento do valor, o qual está incluso: 

 Estadia em um dormitório na Babson College, quartos compartilhados; 

 Três refeições diárias no Babson College Campus: café da manhã, 

almoço e janta; 

 Aulas no Babson College Campus com workshops, vídeos e estudos 

de cases; 
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 Apresentações de grupo e palestras com ênfase em conhecimentos 

sobre áreas temáticas primárias e secundárias de empreendedorismo, 

incluindo também, habilidades de negociação; 

 Transporte para visita a Boston; 

 Translado para o aeroporto. 

 

1.2. Projeto Pedagógico do Curso: formação  

1.2.1. Conteúdos Curriculares 

O curso de Tecnologia em Defesa Cibernética da FIAP foi concebido 

observando-se rigorosamente as diretrizes nacionais para os cursos da área de 

tecnologia, a saber: 

1) De acordo com o artigo 1º da Resolução CNE/CP 29/2002, os Cursos 

Superiores de Tecnologia visam capacitar os alunos para inserção em setores 

profissionais que utilizem tecnologias específicas. 

2) Diretrizes curriculares nacionais do MEC para cursos de graduação na 

área de Computação e Informática. 

3) Diretrizes para a área de Computação do ENADE- Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes: parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), que tem como objetivo geral avaliar o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização 

permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre 

outras áreas do conhecimento, publicadas no Diário da União de 26/08/2005. 

 

1.2.1.1. Descrição dos conteúdos curriculares 

O curso de Tecnologia em Defesa Cibernética da FIAP possui uma carga 

horária total de 2000 horas, que deverão ser cumpridas na modalidade à distância, 
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igualmente distribuídas ao longo dos 2 anos do curso, de forma que 1000 horas 

serão ministradas em cada ano. 

Assim o dimensionamento da carga horária das disciplinas pode ser 

observado sob três aspectos: o primeiro se refere às áreas de formação das 

diretrizes curriculares do MEC para cursos de tecnologia; a segunda se refere às 

linhas de formação escolhidas na concepção do curso; e a terceira, pela 

distribuição das disciplinas da grade curricular pelos 2 anos do curso. No que se 

segue, são mostradas as inter-relações sob esses 3 enfoques. 

Distribuição da carga horária das disciplinas pelas linhas de formação do 

currículo-referência do MEC para os cursos de tecnologia: 

 

Denominação das Disciplinas Carga Horária Anual 

1º ano 

Tecnologias e Arquiteturas em Segurança da 

Informação 
200 

Arquitetura de Computadores 100 

Cabeamento Estruturado 100 

Introdução a Redes de Computadores 100 

Gestão de Projetos em Cibersegurança 200 

Servidores de Rede e Aplicações 100 

Switching 100 

Governança e Gestão de TI 100 

TOTAL 1.000 

2º ano 

Tecnologias Emergentes em Segurança da 

Informação 
200 

Cybersecurity, Cyberwar e Homeland Security 200 
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Ethical Hacking 200 

Formação Social 100 

Técnicas de Defesa Cibernética 200 

Disciplina Optativa 100 

TOTAL 1.000 

Relação de Disciplinas Optativas  

Direito Eletrônico 100 

Libras 100 
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1.2.2. Ementas e Bibliografias 

Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Arquitetura de Computadores  C/H anual: 100 H/A 

Professor: Sandro Aparecido Ferraz 

 

EMENTA 

Estrutura básica de computadores. A Unidade Central de Processamento. Estruturas de 

barramentos. Organização de memória. Sistemas de entrada/saída. Suporte ao sistema 

operacional. Padrões de arquiteturas. Introdução a arquiteturas dedicadas. 

 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina, o aluno deverá conhecer os principais aspectos da arquitetura e 

organização de computadores digitais, localizar no tempo e diferenciar as gerações de 

computadores, processadores e sistemas operacionais, fazer operações de conversão de 

bases e cálculos em ponto fixo e ponto flutuante, conhecer o funcionamento de memórias e 

processadores, fazer projetos simples de circuitos digitais utilizando as principais portas 

lógicas, identificar os principais componentes, especificar e montar um computador digital 

simples. Noções de eletricidade básica. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 

atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e pesquisa, 

que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas 

de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo e/ou 

pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Geração zero: As primeiras máquinas computacionais  

 Computadores desenvolvidos por Konrad Zuse  

 Harvard Mark I  

 Segunda geração (1959-1964): os primeiros computadores transistorizados  

 Terceira geração (1964-1977): O surgimento do Microchip  

 Quarta geração (1977-1989): O aumento da capacidade de integração de 

circuitos: VLSI (Very Large Scale Integration)  

 Quinta geração (1990 - atual): computadores modernos  

 Estrutura básica dos processadores  

 Clock  

 Processadores RISC versus CISC  
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 RISC 

 Processadores com dois ou mais núcleos (Cores)  

 Tipos de computadores  

 Microcontroladores  

 Tablets e Smarthphones  

 Sistemas Operacionais para PCs  

 Memórias  

 Função e Endereçamento  

 Classificação segundo sua posição dentro do sistema computacional  

 Classificação segundo o tipo de acesso aos dados  

 Classificação quanto a volatilidade  

 Módulos de entrada e saída (E/S)  

 Barramento  

 Largura de banda  

 Acesso ao Barramento 

 Lógica de Boole  

 Tabela Verdade  

 Operação OU  

 Operação E  

 Operação NÃO  
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 Descrevendo Circuitos Lógicos Algebricamente  

 Circuitos Lógicos Combinacionais 

 Sistemas de Numeração 

 Base Binária 

 Base Hexadecimal 

 Conversões entre bases 

 Representação de número fracionários 

 Resistores  

 Capacitores 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
BÁSICA 

1. MONTEIRO, Mario A. Introdução à Organização de Computadores. 5 ed. São 

Paulo: LTC, 2012. 

2. HANNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de Computadores – 

Uma abordagem quantitativa. 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014. 

3. TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 
COMPLEMENTAR 

1. KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem 

Top/Down. São Paulo: Addison Wesley, 2013. 
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2. MATTHEW, H. Birkner. Projeto de interconexão de Redes. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2003. 

3. PAQUET, Catherine. Construindo Redes. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2003. 

4. STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

5. INTERSABERES, (org). Montagem e manutenção de computadores. Curitiba: 

Editora InterSaberes, 2015. 

Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Cabeamento Estruturado C/H anual: 100 H/A 

Professor: Edivaldo Antonio Sartor  

 

EMENTA 

Grandezas elétricas. Circuitos elétricos. Infraestrutura elétrica para TI. Estudo e projeto de 

redes. Projeto físico. Conceito de cabeamento. Padrões. Sistemas de cabeamento. Normas 

internacionais (EIA/TIA, ANSI EIA/TIA). Normas brasileiras (ABNT NBR). Aterramento. 

Normas para aterramento. Diagrama de projetos. Ferramentas para projeto. Ferramentas para 

implantação. Certificação. Testes de sistemas.  

 

OBJETIVOS 

Transmitir ao aluno conhecimentos teóricos e práticos sobre grandezas elétricas, circuitos 

elétricos e instalações para ambiente de redes de computadores, para que ele possa avaliar 

todas as variáveis envolvidas na execução de um projeto de redes de computadores. 

Transmitir ao aluno conhecimentos teóricos e práticos sobre sistemas de cabeamento, 

focando as formas de trabalho em todas as normas e padrões vigentes no segmento para 
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que, desta forma, ele possa avaliar todas as variáveis envolvidas na execução de um projeto 

de cabeamento para redes de computadores de maneira sustentável e segura. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 

atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e pesquisa, 

que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas 

de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo e/ou 

pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

 Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial 

em grupo e interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Revisão dos conceitos de Física 

 Leis básicas da física 

 Materiais Isolantes e condutores 

 Característica elétrica dos materiais 

 Grandezas Elétricas - Tensão/Corrente/Potência/Resistência 

 Grandezas Elétricas - Tensão/Corrente/Potência/Resistência 

 Medidas de segurança no uso da eletricidade 

 Equipamentos/ações de proteção no uso da eletricidade 

 Circuitos Elétricos 

 Componentes de um circuito elétrico 
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 Lei de Ohm 

 Calcular grandezas elétricas 

 Distinguir instalações elétricas apropriadas para instalação de computadores 

em rede 

 Dispositivos de medição elétrica 

 Conceitos gerais sobre Cabeamento e suas normas 

 Ferramentas para confecção e análise de cabos de redes 

 Identificar meios físicos, dispositivos, especificações e padrões 

 Mídias de Transmissão 

 Identificar meios físicos, dispositivos, especificações e padrões 

 Estruturas de Cabeamento 

 Projetar e documentar um cabeamento estruturado 

 Conexão de cabos a computadores e a equipamentos de rede segundo as 

diversas categorias de certificação 

 Certificação de cabos metálicos 

 Cabeamento Estruturado 

 Identificar os equipamentos de certificação de meios físicos 

 Arquiteturas centralizada, distribuída e por zona 

 Técnicas de cabeamento 

 Topologias físicas e domínios de colisão. 

 Práticas de Cabeamento 
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 Projetar e documentar um cabeamento estruturado 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. São Paulo: Bookman, 2009.  

2. PINHEIRO, José M. S. Guia completo de cabeamento estruturado. Rio de 

Janeiro: Editora Elsevier, 2015. 

3. CAVALCANTI, P. J. Fundamentos de Eletrotécnica, 22. Rio de Janeiro: Ed. 

Freitas Bastos, 2015. 

 
COMPLEMENTAR 

1. BURIAN JR, Yaro; LYRA, Ana Cristina C.  Circuitos Elétricos. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

2. FLARYS, Francisco. Eletrotécnica geral: teoria e exercícios resolvidos. 2ª ed. São 

Paulo : Manole, 2013. 

3. SILVA, Cylon Gonçalves da. De sol a sol: energia no Século XXI. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2010. 

4. LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Rede e cabeamento estruturado. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

5. _______. Redes – livro eletrônico. Curitiba: Editora InterSaberes, 2014. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Gestão de Projetos em Cibersegurança C/H anual: 200 H/A 

Professor: John Paul Lima 

 

EMENTA 

Metodologia de Projeto de Cibersegurança; Identificação das necessidades e objetivos do 

cliente; Levantamento de Escopo. Projeto Lógico; Projeto Físico; Testes e Documentação. 

Fundamentos de Segurança da Informação (SI) e Cibersegurança. Administração do tempo 

na gestão de projetos. Estimativa de custos e orçamento. Conhecimento básico de gestão de 

riscos e vulnerabilidades. Crescente ameaça de fraudes e ataques cibernéticos ao ambiente 

operacional. Implicações futuras e novos riscos trazidos pela evolução da Tecnologia na Era 

da Computação Social. Categorias de ataques cibernéticos. Engenharia Social e coleta não 

autorizada. Como evitar ser hackEADo. Estar compliance é estar seguro? Necessidade de 

inovação na postura de Cibersegurança. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer, compreender e desenvolver conhecimentos referentes aos processos de gestão 

de projetos, com foco em cibersegurança.  Analisar o impacto da gestão de projetos no 

desenvolvimento das empresas, observando a importância do escopo, da administração do 

tempo, dos custos, riscos e vulnerabilidades. Promover a capacidade do estudante de 

identificar a importância da aplicação de técnicas de gestão de projetos às peculiaridades da 

cibersegurança, considerando o papel do ser humano como um elo forte e ao mesmo tempo 

fraco no sucesso. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 
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atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e 

pesquisa, que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as 

métricas de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo 

e/ou pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O que é um projeto?  

 Projetos versus operações  

 Quem são os interessados (stakeholders)  

 O que é gerenciamento de projetos  

 Origem do PMI  

 Gerente de projetos: facilitando e viabilizando projetos na empresa  

 Certificações em gestão de projetos  

 PMO: project management office  
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 Organizações funcionais  

 Organizações projetizadas  

 Organizações matriciais  

 Matricial fraca  

 Matricial média ou equilibrada  

 Matricial forte 

 Ativos de processos organizacionais  

 Fatores ambientais da empresa 

 Processos de gerenciamento de projetos 

 Áreas do conhecimento 

 Termo de abertura do projeto  

 Business case  

 Elaboração do termo de abertura  

 Justificativa de negócio  

 Cronograma de marcos  

 Orçamento  

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto  

 Plano de gerenciamento do projeto  

 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto  

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto  
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 Realizar o controle integrado de mudanças  

 Ciclo de monitoramento e controle  

 Encerrar o projeto ou fase  

 Escopo 

 Brainstorm 

 Protótipo 

 Estrutura analítica do projeto 

 Gerenciamento de tempo 

 Gerenciamento de cronograma 

 Análise do ponto de função 

 Método da corrente crítica 

 Custo 

 Gerenciar orçamento 

 Comunicações 

 Reuniões 

 Riscos 

 Técnica delphi 

 SWOT 

 Qualidade 

 Benchmarking 
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 Garantia da qualidade 

 RH 

 Teorias organizacionais 

 Plano de gerenciamento de recursos 

 Equipe de projetos 

 Aquisições 

 Contratos de trabalho 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. KERZNER, Harold e SALADIS, Frank P. Gerenciamento de Projetos Orientado 

Por Valor. Artmed Bookman, 2011. 

2. PMI, Um Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos - Guia 

Pmbok®, 5ª. Edição, Saraiva editora, 2014. 

3. STALLINGS, Willian. Criptografia e Segurança de Redes Princípios e Práticas. 

São Paulo: Pearson, 2015. 

 

COMPLEMENTAR 

1. GALVÃO, M. C., (org). Fundamentos em segurança da informação. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2015.  

2. YOUNG, Paul H. Técnicas de comunicação eletrônica. 5ª Edição. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

3. LIMA, Rinaldo J. B.. Gestão projetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2010. 
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4. VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. 2ª edição. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2015. 

5. ROBBINS, Stephen P. PhD. A Verdade sobre Gerenciar Pessoas. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2003. 

 

  



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  45 

 

Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Governança e Gestão de TI C/H anual: 100 H/A 

Professor: Claudio Jose Carvajal 

 

EMENTA 

O que é governança de TI. Visão Executiva da TI. Estratégia de TI. Balance Scorecard. 

Marcos reguladores, regulamentações, normas legais de mercado, como Sarbanes-Oxley, 

Basiléia II, SOA e ISO. Práticas de Governança de TI, baseada no modelo de governança 

corporativa do COBIT. Processos de gestão de serviços baseado no ITIL, com processos 

táticos e operacionais. Processo de qualidade, controle e gerencia de projetos de 

desenvolvimento de software. Modelo de qualidade e maturidade de software do CMMi. 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver conhecimentos referentes aos processos de governança corporativa, 

governança e gestão de TI, através de estratégias, normas e regulamentações legais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 

atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e 

pesquisa, que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas 

de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo 

e/ou pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução à governança corporativa 

 Governança Corporativa 

 Planejamento Estratégico e Gestão de Risco 

 Missão, Visão e Valores 

 Governança de TI - Fatores de Conformidade 

 BSC e Introdução a ITIL 

 ITIL - SLA / OLA 

 ITIL - Portfolio / demanda e catálogo 

 ITIL - Capacidade / disponibilidade e Segurança 

 COBIT 

 Regulamentações 
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 Segurança da Informação - Cenário Mundial atual 

 Segurança física e operacional 

 Familia ISO 27000 - Conceitos e estrutura 

 ISO 27001 e SGSI 

 Estratégias de proteção 

 Políticas, Normas e Procedimentos 

 PCN - Plano de continuidade de negócios 

 PRD - Plano de recuperação de desastres 

 CMMi 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. WEILL, P.; ROSS J. W. Governança de TI: Tecnologia da Informação. 1ª ed. São 

Paulo: Editora M. Books do Brasil, 2006.  

2. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a 

Governança de Ti - da Estratégia a Gestão Dos Processos e Serviços. 4 ed. 

São Paulo: Brasport, 2014. 

3. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed. 

Barueri: Editora Manole, 2014. 

 

COMPLEMENTAR 

1. CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. Gestão de Projetos: da academia à 

sociedade – livro eletrônico. Curitiba Curitiba: InterSaberes, 2012. 
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2. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de Projetos. 1ª ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

3. LOUNDON, Kenneth C. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2014. 

4. ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais na 

atualidade. Curitiba: Intersaberes, 2015. 

5. REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da inovação tecnológica. 2ª ed. Barueri: 

Manole, 2008. 

 

Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Introdução a Redes de Computadores C/H anual: 100 H/A 

Professor: Fábio Maçoli 

 

EMENTA 

Histórico das redes. Tecnologias de redes. Componentes: infraestrutura física e lógica. 

Hardware, software e sistemas de comunicação. Placas de rede. Modem. Unidades de 

grandeza e conversão. Protocolos: conceitos e princípios da transmissão da informação. 

Tipos, classificação e arquitetura: LAN, WAN, MAN. Camadas, protocolos, interfaces e 

padrões. Topologia. RM/OSI e TCP/IP. Padrão IEEE 802 - ITU e IETF. 

 

OBJETIVOS 

A disciplina objetiva capacitar o aluno a entender o funcionamento das redes de 

computadores, sua finalidade, aplicações e limitações. Através do estudo comparativo de 

redes locais e redes de longa distância, do estudo dos tipos de cabeamento estruturado, o 

aluno adquirirá todo o conhecimento básico que o capacitará a dominar, diferenciar e 
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trabalhar com redes de computadores, seguindo preceitos básicos de segurança de dados e 

informação. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 

atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e 

pesquisa, que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas de 

acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo e/ou 

pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução a Redes de Computadores 

 Modelo de referência OSI/ISO 

 Elementos de Rede 
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 Meios físicos 

 Topologia Física e Lógica 

 Introdução TCP/IP 

 Sub net e aplicações 

 Conceitos EIGRP e aplicações 

 Conceitos OSPF área única e aplicações 

 Conceitos OSPF área múltipla e aplicações 

 Conceitos BGP e aplicações 

 Comandos avançados router (telnet/quebra de senha/tftp) 

 Conceitos e aplicações de NAT 

 Conceitos e Aplicações de ACL 

 Conceitos e aplicações Redistribuição de Rota 

 Protocolo IPV6 

 Roteamento IPV6 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  

2. COMER, Douglas E. Interligação de redes com TCP/IP. Vol 1. 5ª ed. São Paulo: 

Campus, 2006. 
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3. KUROSE, James F. Redes de computadores e a Internet -  Uma abordagem 

Top-Down. São Paulo: Addison Wesley, 2013. 

 

COMPLEMENTAR 

1. MATTHEW, H. Birkner. Projeto de interconexão de Redes. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2003. 

2. PAQUET, Catherine. Construindo Redes. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2003. 

3. ROSS, Keith, KUROSE Jim. Redes de Computadores e A Internet - Uma nova 

abordagem. 1ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 

4. LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de Rede e cabeamento 

estruturado. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

5. _______. Redes – livro eletrônico. Curitiba: Editora InterSaberes, 2014. 

 

Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Servidores de Rede e Aplicações C/H anual: 100 H/A 

Professor: Almir Meira Alves 

 

EMENTA 

Capacitar o aluno a instalar e configurar um Sistema Operacional de Rede usando as 

plataformas Windows e Linux. Estudar o gerenciamento de processos e o controle de 

serviços. Tratar do gerenciamento de contas de usuários, da configuração de permissões e 

de controles de acesso. Configurar interfaces e endereços de protocolos de rede. 
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Apresentar serviços para compartilhamento de recursos em rede, para acesso remoto e 

para comunicação na Internet. 

 

OBJETIVOS 

O aluno deve desenvolver a capacidade de montar e administrar um ambiente de rede 

fundamentado na plataforma Windows e Linux, bem como utilizar as melhores práticas de 

mercado, aplicando os conhecimentos necessários para desenvolver os principais serviços 

de uma rede de computadores com segurança e administração centralizada, bem como 

montar um plano de manutenção e segurança. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 

atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e 

pesquisa, que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas 

de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo 

e/ou pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Instalação do Windows Server 2012  

 Instalação do Windows 7 

 Instalação e configuração básica do Windows 10  

 Active directory – o diretório ativo no Windows Server  

 O que é um serviço de diretório?  

 O que é o active directory (ad) do Windows Server?  

 Recursos do ad  

 Instalando o windows 2012 ad ds – active directory domain services  

 Configurações iniciais do active directory domain services  

 O que é um grupo do active directory?  

 Criação de usuários, grupos e unidades organizacionais  

 Funções membro e membro de  

 Fixando o ip do servidor  

 Inserindo um computador com Windows 7 ao domínio do ad  

 Inserindo um ip fixo no Windows 7  

 Logon baseado em horários  

 Administração de contas de usuários  

 Práticas recomendadas na criação de contas de usuários  

 Definindo uma política de senhas no servidor  
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 Criação de políticas de grupo – gpo  

 Servidores Linux  

 Criação do ambiente virtual de laboratório  

 Primeiros passos com o Linux  

 Criando um novo usuário no Linux  

 Número de série do sistema, nome do fabricante e modelo  

 Realizando a atualização dos programas instalados  

 Instalando um programa  

 Verificando o endereço ip do computador  

 Configurando uma interface de rede com ip fixo  

 Configuração de serviços em redes com Linux  

 Configuração do servidor dhcp no Linux  

 Instalação do dnsmasq (dhcp server):  

 Configuração do serviço de dns no servidor Linux  

 Instalação do serviço de dns no Linux Debian/Ubuntu  

 Zonas de pesquisa  

 Zona direta  

 Zona reversa  

 Encaminhadores externos - caching nameserver  

 Ativação de alterações  
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 Configuração do servidor web com o apache no servidor Linux  

 Criação de diretório para servidor web  

 Edição de página de servidor web  

 Criação virtual host de site web  

 Ativação de virtual host de site web  

 Utilização de servidor web  

 Teste básico a partir do servidor web 

 Teste básico a partir do cliente 

 Configuração do serviço de ftp no servidor Linux  

 Utilização de servidor de compartilhamento 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. TANENBAUM, A. S. Sistemas operacionais modernos. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2016.  

2. TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

3. DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; CHOFFNES, David R. Sistemas 

Operacionais. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2005.  

COMPLEMENTAR 

 

1. STALLINGS, Willian. Criptografia e Segurança de Redes Princípios e Praticas. 

São Paulo: Pearson, 2015. 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  56 

2. ENGST, Adam. Kit do iniciante em redes sem fio: o guia prático sobre redes Wi-fi 

para Windows e Macintosh. 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005. 

3. NEMETH, Evi. Manual completo do Linux. 2º edição. Editora Pearson Education 

do Brasil: São Paulo, 2007. 

4. BALL, Bill; DUFF, Hoyt. Dominando Linux RedHat e Fedora. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 2004. 

5. PAQUET, Catherine. Construindo Redes. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2003. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Switching C/H anual: 100 H/A 

Professor: Marcelo Fernando Morgantini 

 

EMENTA 

Integração de Switching e roteamento entre VLAn’s. Controle de acesso aos ativos. Análise 

de LOG’s de acesso aos ativos. Estudos de casos. Redes de dados em sistemas de 

telefonia celular. Segurança em redes wireless. Instalação, configuração, monitoramento e 

gerência de redes. 

 

OBJETIVOS 

Compreensão da funcionalidade dos equipamentos de redes locais, trafego convergente 

nestas redes, tomar decisão de encaminhamento do trafego com base em segmentação 

utilizando técnicas de roteamento e chaveamento, explorando os recursos disponíveis nos 

equipamentos relacionados ao transporte fim-a-fim dos datagramas abrangendo recursos 

básicos e avançados dos equipamentos focado em redes locais e em sistemas de telefonia 

celular. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 

atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e 

pesquisa, que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas 

de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo 

e/ou pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Modelo OSI 

 Repetidor 

 Switch 

 Access Point 

 Modem 

 Ativos de Segurança 

 Meios de transmissão 

 Protocolos de redes locais 

 Protocolo Spanning Tree 

 Classificação de Switches 

 Segmentação 
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 VLAN 

 Comunicação entre VLAN´s 

 Simulador de ambiente – Cisco Packet Tracer 

 Roteamento 

 Sistema Operacional de switches 

 Configuração de equipamentos 

 Redundância física 

 Montagem de Redes hierárquicas 

 Redundância Lógica x física 

 Protocolos de redundância 

 Agregação de links 

 Dimensionamento de switch Core 

 Spanning Tree em redes hierárquicas 

 Arquitetura de redes locais com switches 

 Ameaças e segurança de redes 

 Segurança em roteadores CISCO 

 Segurança na camada 2 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 
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1. FILIPETTI, Marco Aurélio. CCNA 6 Guia Completo de Estudo. São Paulo: Visual 

Books, 2017.  

2. KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem 

Top/Down. São Paulo: Addison Wesley, 2013.  

3. TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2011.  

 

COMPLEMENTAR 

1. CHAPPELL, Laura. Diagnosticando Redes. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2002. 

2. MATTHEW, H. Birkner. Projeto de interconexão de Redes. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2003. 

3. PAQUET, Catherine. Construindo Redes. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2003. 

4. ENGST, Adam. Kit do iniciante em redes sem fio: o guia prático sobre redes 

Wi-fi para Windows e Macintosh. 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 

2005. 

5. ________. Redes de Computadores. São Paulo: Editora Saberes, 2014. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 1º  ANO 

Disciplina: Tecnologias e Arquiteturas em Segurança da 
Informação 

C/H 
anual: 

200 H/A 

Professor: Leandro Rubim de Freitas 

 

EMENTA 

Introdução a Segurança da Informação, Segurança em Redes de Computadores (com e sem 

fio), Segurança de Sistemas Operacionais (plataforma baixa e mainframe), Segurança no 

Ambiente Web, Segurança em Banco de Dados, Controle de acesso e autenticação, 

Certificação Digital, Criptografia, Plano de Continuidade de Negócios, Recuperação de 

Desastres, Análise de vulnerabilidades, Plano de Testes, Desenvolvimento Sustentável, 

Políticas de Segurança, Tópicos de Computação Forense aplicados a Segurança da 

Informação e Ethical Hacker. 

 

OBJETIVOS 

A disciplina tem como objetivos capacitar o aluno a compreender os fundamentos da 

segurança da informação, das redes de computadores, dos sistemas operacionais e banco 

de dados. Além disso, os alunos têm contato com os conceitos de controle de acesso, 

certificação digital, criptografia e outros tópicos da segurança da informação. Compreender, 

discutir, analisar e aplicar os conceitos de segurança nos mais diferentes ambientes, 

aprimorando os sistemas digitais de defesa e controle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia se baseia na leitura dos conteúdos disponibilizados na plataforma e práticas 

em laboratório específico e/ou máquinas virtuais. Além disso, os alunos devem fazer 
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atividades complementares, como estudo de casos, trabalhos em grupo, resenhas e 

pesquisa, que ocorrerão através da plataforma e/ou nos encontros presenciais. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta através das seguintes atividades:  

 Fórum 20% - sendo 15% da participação ativa mais 5% em relação as métricas 

de acesso. 

 Atividades 20% - formada por avaliações objetivas e/ou trabalhos em grupo e/ou 

pesquisas através da plataforma EAD. 

 Atividade presencial obrigatória 55% (APO) – atividade presencial, pautada em 

uma avaliação com conteúdo prático e teórico. 

Atividade interdisciplinar presencial obrigatória 5% (AIPO) – atividade presencial em grupo e 

interdisciplinar que será aplicada através de projeto, PBL ou GBL. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Princípios básicos da segurança da informação 

 Os pilares da segurança da informação 

 As dimensões da segurança da informação 

 Necessidades de uma infraestrutura de segurança 

 Oportunidades, riscos e acesso a dados 

 Vulnerabilidades 

 Senhas 

 Cookies 
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 Controle de acesso 

 Criptografia 

 Firewall´s 

 Id´s 

 Scanner´s  e Snnifer´s  

 Password Cracker´s 

 Principais invasores 

 Spam 

 Hoax 

 Phishing 

 Pharming 

 Engenharia Social 

 Certificado Digital 

 Assinatura Digital 

 Secure Socket Layer´s 

 IP seguro e VPN´s 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1ª ed. São 

Paulo: Ed. Ciência Moderna, 2009. 
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2. CABRAL, Carlos; CAPRINO, Willian. Trilha em Segurança da Informação – 

Caminhos e Ideias para a proteção de dados. Brasport, 2015.  

3. STALLINGS, Willian. Criptografia e Segurança de Redes Princípios e Praticas. 

São Paulo: Pearson, 2015. 

 

COMPLEMENTAR 

1. KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem 

Top/Down. São Paulo: Addison Wesley, 2013. 

2. MATTHEW, H. Birkner. Projeto de interconexão de Redes. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2003. 

3. PAQUET, Catherine. Construindo Redes. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2003. 

4. ENGST, Adam. Kit do iniciante em redes sem fio: o guia prático sobre redes Wi-fi 

para Windows e Macintosh. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005. 

5. TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: Tecnologias Emergentes em Segurança da 
Informação 

C/H anual: 200 H/A 

 

EMENTA 

Como os últimos avanços tecnológicos podem influenciar as diversas áreas da economia, 

tais como saúde, segurança, comportamento humano, e principalmente na segurança da 

Informação. Serão abordadas inovações tecnológicas que estão mudando as relações 

humanas e empresariais, podemos destacar algumas: Impressora 3D, leitor de ondas 

cerebrais, Drones, Inteligência Artificial, Engenharia Biomédica, etc. Como as tecnologias 

emergentes pode impedir ou impulsionar um ataque cibernético. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. STALLINGS, Willian. Criptografia e Segurança de Redes Princípios e Praticas. São 

Paulo: Pearson, 2015. 

2. MITNICK, KEVIN D. E SIMON, WILLIAM L. A arte de enganar – ataque de Hackers: 

Controlando o Fator Humano na Segurança da Informação. São Paulo: Pearson, 

2012. 

3. REIS, Dalcio Roberto dos. Gestão da Inovação Tecnológica. 2ª ed. Barueri: Editora 

Manole, 2008. 

 

COMPLEMENTAR 

1. CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. Gestão de Projetos: da academia à 

sociedade – livro eletrônico. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
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2. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1. ed. São 

Paulo: Editora Ciência Moderna, 2009. 

3. YOUNG, Paul H. Técnicas de comunicação eletrônica. 5 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

4. ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais na 

atualidade. Curitiba: Intersaberes, 2015. 

5. PAQUET, Catherine. Construindo Redes. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2003. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: Cybersecurity, Cyberwar e Homeland Security C/H anual: 200 H/A 

 

EMENTA 

Os principais conceitos que envolvem o ecossistema do Cybersecurity. Cibernética, termo 

que se refere ao uso de redes de computadores e de comunicações e sua interação dentro 

de sistemas utilizados por instituições públicas e privadas, de cunho estratégico, Espaço 

Cibernético, espaço virtual, composto por dispositivos computacionais conectados em redes 

ou não, onde as informações digitais transitam e são processadas e/ou armazenadas. Ativos 

de Informação, meios de armazenamento, transmissão e processamento da informação, os 

equipamentos necessários a isso (computadores, equipamentos de comunicação e de 

interconexão), os sistemas utilizados para tal, os sistemas de informação de modo geral, bem 

como os locais onde se encontram esses meios e as pessoas que a eles têm acesso. 

Infraestruturas críticas, instalações, serviços, bens e sistemas que, se forem interrompidos ou 

destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político, internacional e à segurança 

do Estado e da sociedade. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. STALLINGS, Willian. Criptografia e Segurança de Redes Princípios e Praticas. São 

Paulo: Pearson, 2015. 

2. JÚNIOR, R. M., Canongia, C. Livro Verde: Segurança Cibernética no Brasil. Brasília, 

2010. OLIVEIRA, J. R. Sistema de Segurança e Defesa Nacional: abordagem com 

foco nas atividades relacionadas à Defesa Nacional. In: REUNIÃO TÉCNICA 

SOBRE SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA. Brasília, 2010. 
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3. The Honeynet Project. Conheça seu inimigo: revelando as ferramentas de 

segurança, táticas e motivos da comunidade hacker. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2002. 

 

COMPLEMENTAR 

1. REIS, Dalcio Roberto dos. Gestão da Inovação Tecnológica. 2ª ed. Barueri: 

Editora Manole, 2008. 

2. YOUNG, Paul H. Técnicas de comunicação eletrônica. 5ª ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

3. ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais na 

atualidade. Curitiba:  Intersaberes, 2015. 

4. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6a ed. 

São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2015. 

5. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1ª ed. São 

Paulo: Editora Ciência Moderna, 2009. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: Ethical Hacking C/H anual: 200 H/A 

 

EMENTA 

Proteção de perímetros, análise e ataque de redes, como intrusos obtêm privilégios em uma 

rede e passos que se devem seguir para proteger um determinado sistema, além de 

detecção de invasões, criação de políticas de segurança, engenharia social, ataques DDoS e 

criação de vírus. A tecnologia da atualidade está se movendo rapidamente e mudando a 

forma de fazermos negócios. Por padrão, as empresas digitalizam todas as informações, 

armazenam seus dados na nuvem e usam software de código aberto. Isso levanta questões 

de segurança de informações relacionadas com a infraestrutura da rede e do sistema. O 

propósito do Ethical Hacking é o de avaliar, de maneira legal, a segurança de um sistema ou 

rede de computador por meio da descoberta e exploração das vulnerabilidades. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. WEIDMAN, Georgia. Testes de invasão: uma introdução prática ao hacking. São 

Paulo: Novatec Editora, 2014.  

2. MOTA FILHO, João Eriberto. Análise de tráfego em redes TCP/IP: utilize tcpdump 

na análise de tráfegos em qualquer Sistema operacional. São Paulo: Novatec 

Editora, 2013. 

3. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6a ed. 

São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2015. 

 

COMPLEMENTAR 
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1. The Honeynet Project. Conheça seu inimigo: revelando as ferramentas de 

segurança, táticas e motivos da comunidade hacker. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2002. 

2. FORD, Jerry Lee. Manual Completo de Firewalls Pessoais. Pearson Education do 

Brasil: São Paulo, 2002. 

3. HOGLUND, Greg. Como quebrar códigos: a arte de explorar e proteger software. 

São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. 

4. TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. 5a ed. São Paulo: Editora Prentice 

Hall, 2011. 

5. DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; CHOFFNES, David R. Sistemas 

Operacionais. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2005.  
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: FORMAÇÃO SOCIAL C/H anual: 100 H/A 

 

EMENTA 

Discutir a importância da sustentabilidade, ética e responsabilidade socioambiental. 

Responsabilidade socioambiental como estratégia de gestão, de produção, de 

sustentabilidade, de desenvolvimento utilizando a tecnologia com ferramenta de resultado. A 

nova forma de gestão baseada no respeito e na convivência com as diferenças. A 

diversidade da nação brasileira: relações étnico-raciais, cultura e história Afro-brasileira, 

Africana e indígena. A diversidade como base para a inovação e desenvolvimento 

sustentável. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. GRUN, Mauro. Ética e Educação Ambiental. 8ª ed. São Paulo: Papirus, 1996. 

2. BARBIERI, Jose Carlos. Educação Ambiental na Formação do Administrador. 1ª 

ed. São Paulo: CENGAGE, 2011. 

3. MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. 1ª ed. São 

Paulo: CONTEXTO, 2007. 

 
COMPLEMENTAR 

1. CARLI, Renieri. Educação e Cultura na história do Brasil. São Paulo: Editora 

IBPEX, 2010. 

2. CORREA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e Diversidade. São Paulo: Editora IBPEX, 

2008. 
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3. CURI, Denise. Gestão Ambiental. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2012. 

4. LUZI, Daniel. Educação e meio ambiente. Barueri: Editora Manole, 2012. 

5. PHILIPPI JR, Arlindo. Saneamento, Saúde e Ambiente – Fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. Barueri: Editora Manole, 2005. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: Técnicas de Defesa Cibernética C/H anual: 200 H/A 

 

EMENTA 

Conceitos de segurança cibernética, Contexto mundial x nacional, Os problemas de 

segurança e suas causas, Tipos de atacantes, ataques e defesa (varredura de rede, força 

bruta, crackers de senha, sniffers, DDoS, falhas de programação, roteamento, dns, smurf, 

syn flood, spoofing, trojan horse, backdoors, source injections), Anatomia do ataque, 

Honeypots, DDoS (Introdução, Métodos de Ataque, Métodos de Defesa, Soluções 

Integradas), Botnets (Definição, Ciclo de vida da botnet, Classificação das botnets, Técnicas 

de detecção, Técnicas de defesa.), Análise de malwares. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. FORD, Jerry Lee. Manual Completo de Firewalls Pessoais. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2002 

2. JÚNIOR, R. M., Canongia, C. Livro Verde: Segurança Cibernética no Brasil. 

Brasília, 2010. OLIVEIRA, J. R. Sistema de Segurança e Defesa Nacional: 

abordagem com foco nas atividades relacionadas à Defesa Nacional. In: REUNIÃO 

TÉCNICA SOBRE SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA. Brasília, 2010. 

3. HOGLUND, Greg. Como quebrar códigos: a arte de explorar e proteger 

software. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. 

 
COMPLEMENTAR 

1. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6ª ed. 

São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2015. 
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2. WEIDMAN, Georgia. Testes de invasão: uma introdução prática ao hacking. 

São Paulo:  Novatec Editora, 2014.  

3. The Honeynet Project. Conheça seu inimigo: revelando as ferramentas de 

segurança, táticas e motivos da comunidade hacker. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2002. 

4. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1ª ed. São 

Paulo: Editora Ciência Moderna, 2009 

5. NEMETH, Evi. Manual completo do Linux. 2ª ed. São Paulo: Editora Pearson 

Education do Brasil, 2007. 
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Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: Direito Eletrônico C/H anual: 100 H/A 

 

EMENTA 

Informática Jurídica e Direito da Tecnologia da Informação: conceitos, histórico e 

perspectivas. A Propriedade Intelectual nas novas mídias. Documentos eletrônicos, prova 

eletrônica e certificação digital. Perícia Digital. Crimes eletrônicos. Fraude eletrônica. Ética e 

Educação digital. Responsabilidade Civil e dano moral no Direito Digital. Comércio 

Eletrônico. Processo Eletrônico. O Estado Eletrônico e o Futuro do Direito Digital. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

1. DE LIMA, Renato Sergio. Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 

2014. 

2. PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. São Paulo: Saraiva, 2011. 

3. CHAVES, Silvia Fernandes. A vulnerabilidade e a hipossuficiência do 

consumidor nas contratações eletrônicas. Barueri: Editora Manole, 2015. 

 
COMPLEMENTAR 

1. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6ª 

ed. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2015. 

2. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1ª ed. São 

Paulo: Ed. Ciência Moderna, 2009.   

3. The Honeynet Project. Conheça seu inimigo: revelando as ferramentas de 

segurança, táticas e motivos da comunidade hacker. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2002. 
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4. YOUNG, Paul H. Técnicas de comunicação eletrônica. 5ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

5. ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais na 

atualidade. Curitiba:  Intersaberes, 2015. 

 
  



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  77 

Curso: TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA Série: 2º  ANO 

Disciplina: LIBRAS C/H anual: 100 H/A 

 

 

EMENTA 

Esta disciplina se propõe a apresentar os pressupostos teórico-históricos, filosóficos, 

sociológicos, pedagógicos e técnicos da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – a qual se 

constitui como sistema linguístico das comunidades de pessoas surdas no Brasil, 

contribuindo para a formação do professor de Educação Infantil e Anos Iniciais no contexto 

da Educação Inclusiva. 
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1.2.3. Metodologia 

Um currículo não é apenas uma grade de disciplinas, mas também as 

atividades, conteúdos, métodos, forma e meios empregados para cumprir os “fins 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

1. GESSER, A. Libras? Que língua é essa? 1ª ed. São Paulo: Parábola, 2009. 

2. CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais 

Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo; 2004 a. v.1. [Sinais da Libras e o universo da educação; e 

Como avaliar o desenvolvimento da competência de leitura de palavras (processos 

de reconhecimento e decodificação) em escolares surdos do Ensino Fundamental 

ao Médio].  

3. QUADROS, R M. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

COMPLEMENTAR 

1. BRASIL. Secretaria da Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão. 

Brasília: MEC, 2006. 

2. SCHWARCZ, L. Linguagem de sinais: contos. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997. 

3. BRANDÃO, F. Dicionário Ilustrado de Libras: Língua Brasileira de Sinais. São 

Paulo: Global, 2011. 

4. BRASL. Senado Federal. Língua Brasileira de Sinais: “Uma Conquista 

Histórica”. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações: 2006. 

5. BRASÍLIA. Secretaria da Educação Especial. Educação Especial: Deficiência 

Auditiva. Brasília: MEC, 1997. 
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da educação”. A metodologia na FIAP se baseia num modelo que privilegia o uso 

das novas tecnologias da informação, oferecendo aos alunos ambientes ricos em 

possibilidades de aprendizagem.  

Os alunos são orientados, não só sobre onde encontrar as informações, 

mas, também, sobre como avaliá-la, analisá-la e organizá-la, tendo em vista os 

objetivos pedagógicos do curso. No curso a distância, é intensificado, 

evidentemente, o uso das tecnologias de acesso remoto, utilizando-as para 

potencializar a eficácia do processo de aprendizagem. 

O modelo proposto inicialmente pela FIAP para os cursos à distância será 

baseado na oferta via Web, com a utilização da plataforma Moodle. Serão 

disponibilizadas as unidades curriculares em um modelo que privilegia a formação 

do egresso, de acordo com os objetivos do curso. A oferta das unidades 

curriculares será nortEADa para atender as competências e habilidades propostas 

no curso, visando sempre a flexibilização curricular, de modo que todos os 

conteúdos sejam contemplados no período de dois anos. Durante o ano serão 

disponibilizadas as unidades curriculares correspondente ao ano que o aluno está 

matriculado, totalizando 1.000 horas por ano. 

Tal metodologia está aderente às diretrizes para os cursos na modalidade 

EAD da FIAP, que são: 

 os cursos na modalidade a distância, assim como os demais cursos, devem 

reunir teoria e prática, sendo a construção do saber coletiva e o professor 

um facilitador da aprendizagem; 

 o ensino a distância segue um modelo de ensino organizado onde o aluno é 

considerado centro do processo de aprendizagem e sujeito ativo de sua 

formação, sendo respeitado o seu ritmo de aprender; 

 a instituição se compromete em oferecer ao aluno, em termos de recursos, 

diversas possibilidades de acompanhamento, tutoria e avaliação, permitindo-

lhe elaborar conhecimentos/saberes, adquirir hábitos, habilidades e atitudes, 

de acordo com suas possibilidades; 

 o aprendizado se dará a partir da interação com materiais didáticos 

especialmente elaborados para proporcionar um ambiente adequado, sendo 
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analisados o potencial de cada meio de comunicação/informação e a 

compatibilidade e adaptabilidade destes com a natureza dos cursos e 

características do aluno; 

 toda definição da tecnologia de comunicação a ser empregada deve estar 

alicerçada em um sólido modelo pedagógico, existindo a necessidade de 

uma equipe multidisciplinar (docentes de diversas áreas do conhecimento, 

pedagogos, tutores, dentre outros) capaz de produzir coletivamente 

conhecimento; 

 o apoio docente é condição indispensável para a aprendizagem a distância, 

este docente é um facilitador do processo de construção do conhecimento e 

deve estar à disposição do aluno para junto com ele resignificar os 

conteúdos e assim aproximar tais conteúdos das experiências concretas 

deste aluno, de seus acúmulos teóricos e práticos, e dos desafios com que o 

mesmo defronta-se em seu cotidiano, acompanhando-o durante todo o 

processo de ensino/aprendizagem; 

 é essencial um processo contínuo de avaliação no que concerne:  

o às práticas educacionais dos tutores;  

o o material didático;  

o o currículo;  

o o sistema de tutoria;  

o a infraestrutura que dá suporte tecnológico, científico e instrumental 

ao curso;  

o o modelo de educação superior a distância adotado; 

o a realização de convênios e parcerias com outras instituições, 

empresas ou organizações. 

O processo didático-pedagógico do qual o aluno estará inserido é 

plenamente comprometido com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do 

espírito científico, com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos, e com a 
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flexibilidade na disponibilização das disciplinas e das datas, não havendo também 

pré-requisitos para o aluno iniciar qualquer disciplina. 

O curso é anual e modular, onde cada módulo é representado por uma 

disciplina. Cada disciplina possui uma média formada por: 

 Atividade Presencial Obrigatória (APO) – 55%: atividade presencial e 

prática, realizada no pólo de matrícula do aluno, ao final da disciplina, 

conforme cronograma estipulado. 

 Atividade Interdisciplinar Presencial Obrigatória (AIPO) – 5%:  ao final 

da disciplina, no mesmo dia e logo após a aplicação da APO, ocorre a 

AIPO, que é constituída de uma atividade que envolve todas as 

disciplinas já cursadas até o momento e mais a disciplina em questão. A 

avaliação pode ser disponibilizada nos formatos de prova teórica, prova 

prática, PBL (Project Based Learning) ou GBL (Game Based Learning). 

 Atividade à Distância (AD) – 20%: atividade à distância realizada 

através do LMS de acordo com o cronograma semanal da disciplina. 

 Fórum (F) – 20%: ambiente de discussão da disciplina, administrado 

pelos tutores na condução de dúvidas e conteúdos complementares. O 

tutor avalia a participação de cada aluno nos critérios de participação 

ativa e passiva. 

O modelo pedagógico da sala de aula virtual do aluno é constituído de: 

Apostila Central: a apostila central de cada disciplina contém a quantidade 

de páginas compatível com a carga horária, de fácil leitura e compreensão e ela 

direciona o aluno a conteúdos complementares (vídeos e podcasts) e a avaliações 

através de atividade e fórum, por meio de ícones de direcionamento e representa a 

sala de aula virtual. 

Vídeos: apresentam ao aluno teorias e práticas acerca do conteúdo. 

Atividade: direciona o aluno a atividades à distância na prática de exercícios 

na própria plataforma, em seu computador pessoal ou no pólo de matrícula. 
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Fórum: ambiente de discussão de cada disciplina, administrado pelos 

tutores na condução de dúvidas e conteúdos complementares. O tutor avalia a 

participação de cada aluno nos critérios de participação ativa e passiva. A figura 

abaixo representa este cenário pedagógico: 

Ao iniciar o curso, o aluno dispõe de módulos complementares de formação 

inicial, batizada de “aula de apresentação”, objetivando promover a formação 

inicial e familiarização com as metodologias da modalidade EAD. 

Logo após concluir esta etapa, o aluno inicia as disciplinas seguindo o que 

chamamos de documento de “Roteiro de Estudo”, que descreve as disciplinas e as 

respectivas datas, de início e término de cada disciplina e dos encontros presenciais. 

Cada disciplina é dividida em semanas, que inclui e encerrará com a 

participação em uma atividade presencial na FIAP, no polo de matrícula, no formato 

de prova teórica ou prática, denominada Atividade Presencial Obrigatória (APO) e 

também interdisciplinar, denominada Atividade Interdisciplinar Presencial 

Obrigatória (AIPO). 
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Cada disciplina de 100 horas deve ser realizada no período de 4 semanas e 

as disciplinas de 200 horas no período de 8 semanas. O aluno pode obter por 

iniciar por qualquer uma delas. A sequência da escolha das disciplinas é livre. 

Com o objetivo de proporcionar o melhor cronograma de estudo aos alunos, 

o diagrama abaixo apresenta a distribuição de estudos que cada disciplina possui. 

Obs.: o modelo abaixo representa uma disciplina de 100 horas distribuída em 4 

semanas. 

 

A cada semana será necessário realizar a leitura de determinados capítulos. 

Estes capítulos direcionarão a participação efetiva no Fórum (F) ou em Atividade à 

Distância (AD). No modelo de 4 semanas, serão 4 Fs e 2 ADs, contabilizando 20% 

de nota para cada um. As ADs associam teoria e prática. Já os Fs são conduções 

teóricas e práticas junto ao tutor. 

Também são relacionados exercícios dos próprios capítulos, em sua maior 

parte práticos, que necessitam do uso da Máquina Virtual, instalação no próprio 

computador ou uso no polo da FIAP, mas sem contabilização de notas. 

Ao final das 4 semanas ocorrem as avaliações presenciais obrigatórias, 

através de provas teóricas e práticas (APO) e também interdisciplinar (AIPO). 

Este modelo proporciona grande coerência entre a teoria e a prática, além 

de propiciar uma avaliação continuada, identificando os pontos de facilidade e 

dificuldade do conteúdo. 
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O aluno tem a flexibilidade de escolher a disciplina de sua preferência para 

cada data disponibilizada. Segue abaixo o roteiro de estudo previsto para o 1º ano 

do curso bem como o cronograma do mesmo período: 

 

 

 

 

1.2.3.1. Processo de Avaliação 

O curso é anual e modular, onde cada módulo é representado por uma 

disciplina. Cada disciplina possui uma média. O aluno é aprovado naquele ano 

caso alcance a média superior ou igual a 6 de todas as disciplinas.  

Para o 1º ano, caso o aluno seja retido em até duas disciplinas, poderá 

concluí-las no ano seguinte, mesmo que em paralelo com disciplinas do 2º ano.  

Caso seja retido em três ou mais disciplinas, o aluno não poderá ser matriculado 

no 2º ano, sendo necessário concluir todas as disciplinas para estar apto do 2º ano.  
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Para o 2º ano não existem restrições de reprovações. 

A média é calculada no seguinte formato: 

Atividade Presencial Obrigatória (APO): 55% 

Atividade Interdisciplinar Presencial Obrigatória (AIPO): 5% 

Atividade à Distância (AD): 20% 

Participação no fórum (F): 20% 

Média da Disciplina (MD) = APO + AD + F + AIPO 

 

Regras para aprovação: 

Se a MA for igual ou superior a 6, então o aluno é APROVADO. 

Se a MA for igual ou superior a 4 e menor que 6, então o aluno irá para EXAME. 

Se a MA for inferior a 4, então o aluno é REPROVADO. 

 

Caso o aluno fique de Exame, a nota necessária para a sua aprovação é 12-

Média Final: 

Nota Final de Exame = 12 – Média Final 

 

Para ser aprovado na Nota Final de Exame, o aluno precisa obter nota igual 

ou superior a 6,0. 
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O exame é realizado presencialmente, em data agendada e disponibilizada 

no quadro de avisos da plataforma, no formato de prova valendo de 0 (zero) a 10 

(dez). 

Considerações importantes sobre a metodologia: 

- A Atividade à Distância (AD) ocorre sempre através da plataforma EAD, 

seja teórica ou prática. 

- A avaliação pelo fórum da disciplina (F) ocorre a partir do tutor responsável, 

do qual avalia a participação ativa, onde é averiguado o quanto o aluno participa 

ativamente, com contribuições e questionamentos no fórum; e pela participação 

passiva, onde é averiguado pela plataforma e pelo tutor a respeito dos acessos ao 

fórum. 

- A Atividade Interdisciplinar Presencial Obrigatória (AIPO), envolve todas as 

disciplinas já cursadas até o momento e mais a disciplina em questão. 

- A Atividade Presencial Obrigatória (APO) envolve somente o conteúdo da 

disciplina em questão. 

- A data para exame será avisada através do quadro de avisos da plataforma 

EAD. 

- Caso o aluno seja reprovado em uma disciplina (dependência), ele deverá 

cumprir a mesma carga horária na abertura seguinte de curso ou optar por cursar 

somente ao final dos dois anos. As regras de dependência se encontram no 

regimento da instituição e no Guia Acadêmico do aluno. 

- Para o desenvolvimento de exercícios práticos, serão disponibilizadas duas 

formas de acesso:  

1. O aluno utilizar o próprio computador, pois a Apostila Central contém 

passo a passo de instalação dos softwares necessários e que são 

gratuitos;  

2. O aluno utilizar presencialmente, no horário de sua preferência, as 

estruturas de laboratórios da FIAP, que contam com os softwares 

necessários para as práticas. 
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1.2.4.  Compatibilização entre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Curso Proposto 

Com o intuito de favorecer o processo completo de aprendizagem do aluno, 

bem como permitir que o roteiro de estudo seja realizado adequadamente, com a 

utilização de diferentes mídias associadas ao ensino, ligados às características dos 

estudantes potenciais, a FIAP utiliza o Learning Managment System (LMS) Moodle. 

O LMS Moodle possibilita a todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, sendo o aluno, o tutor, o professor e o corpo técnico, os principais 

envolvidos, total integração de diversas mídias, interatividade completa e manuseio 

fácil aos anseios propostos. 

Moodle é um Sistema de Gestão da Aprendizagem desenvolvido no modelo 

opensource. É um software baseado na web, com arquitetura aberta personalizável 

e design escalável, que permite a integração com sistemas de informação de 

estudantes e protocolos de autenticação. Ele pode ser instalado em servidores 

locais ou hospedado. No caso específico da FIAP a plataforma está hospedada na 

AWS, nos EUA, o que assegura desempenho extremamente seguro não 

dependendo de datacenter local.  

Seus principais objetivos são a adição de elementos síncronos ou 

assíncronos para o desenvolvimento de cursos online. 

Tal plataforma conta com os seguintes recursos para comunicação e 

interação: 

 Áreas específicas para disponibilização de aulas online, em qualquer 

linguagem digital (vídeos, scorms, flash, etc.) 

 Áreas específicas para disponibilização de materiais complementares, 

como apostilas, textos, links para sites específicos, etc. 

 Ferramentas de interação pedagógicas: blog, fóruns, grupos de trabalho, 

banco de questões, testes online, sistema de trocas de arquivos, sistema 

de avaliação com devolutivas individuais, auto-avaliação e diário 
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(ferramenta de interação individual, compartilhada apenas entre o 

professor ou tutor e o estudante individualmente). 

 Ferramentas de comunicação: e-mail, calendário e quadro de avisos. 

 

Várias das funcionalidades descritas acima podem ser acessadas através de 

equipamentos móveis (Moodle Mobile), sejam no formato IOS ou Android. 

Através desta plataforma, a interação entre professor-estudante, tutor-

estudante e professor-tutor será privilegiada e garantida, bem como a relação entre 

colegas de curso também será fomentada.  

O processo de ensino e aprendizagem via EAD na FIAP foi concebido tendo 

em vista o cumprimento das exigências legais vigentes e também a manutenção 

dos níveis de excelência na educação que a FIAP já alcançou no ensino presencial. 

A interação é elemento fundamental no ensino a distância, motivando o estudante e 

reduzindo o potencial de evasão. Essa interação dá segurança ao aluno e o auxilia 

a desenvolver sua autonomia na construção do conhecimento. 

Os tutores são sujeitos que participarão ativamente da prática pedagógica, 

auxiliando nas tarefas de interação, pois irão contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do 

projeto pedagógico. 

A FIAP busca atender às necessidades de execução do projeto pedagógico 

do curso através de TICs a partir de uma estrutura física moldada em diversidade e 

qualidade. Nos itens 3.1.4 e 3.1.5 são detalhados os meios físicos. 

Além de possuir acesso a plataforma Moodle, o aluno também possui 

acesso ao portal da FIAP e aos ambientes FIAPx e iTunesU com vídeo aulas, 

artigos, podcasts, além de ambientes sociais como Facebook. 

O Portal da FIAP permite ao aluno o acesso a: 

 Guia acadêmico 

 Normas disciplinares 
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 Conteúdo programático de cada disciplina 

 Download de apostilas postadas pelos professores 

 Cadastro de trabalhos solicitados pelos professores 

 Calendários de avaliações e de aulas 

 Acompanhamento de notas e faltas (boletim) 

 Contato com a coordenação 

 Contato com a ouvidoria 

 Serviços de: 

o Secretaria 

o Financeiro (geração de 2ª via de boleto) 

o Biblioteca 

 Visualização de avisos no mural de notícias, avisos esses 

relacionados a todas as possíveis áreas da FIAP, como Gestão de 

Carreiras, avisos de palestras, de cursos, de parcerias, comunicados 

da coordenação e da diretoria, entre outros. 

 Informações gerais sobre: 

o Parcerias 

o Empresa Júnior 

o Transporte Gratuito 

o Bicicletário 

 

As vídeo-aulas e podcasts disponíveis no canal no YouTube (FIAPx), no 

iTunesU e no site da FIAP são conteúdos eletrônicos complementares às aulas e 
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acessíveis não somente a alunos FIAP, mas também à comunidade como um todo, 

buscando a aproximação das pessoas à tecnologia.  

 

1.2.5.  Formação Inicial em Educação à Distância 

Com o intuito de incluir a ambientalização do estudante a modalidade de 

educação à distância, e também de promover a formação inicial e familiarização a 

respeito da metodologia utilizada, a FIAP disponibiliza conteúdo específico 

digitalizado. 

Ao iniciar o curso, o aluno dispõe de módulos complementares de formação 

inicial, batizada de “aula de apresentação”, objetivando promover a formação 

inicial e familiarização com as metodologias da modalidade EAD. 

Logo após concluir esta etapa, o aluno inicia as disciplinas seguindo o que 

chamamos de documento de “Roteiro de Estudo”, que descreve as disciplinas e 

as respectivas datas, de início e término de cada disciplina e dos encontros 

presenciais. 

Os módulos para cada disciplina conterão todas as informações necessárias 

aos estudantes a respeito do conteúdo programático, interatividade para bom 

aproveitamento do conteúdo e também a interatividade do conteúdo com demais 

disciplinas. Também são disponibilizados os Planos de Ensino de cada disciplina, 

provendo total integração do aluno com o conteúdo, bem como referências as 

todas as bibliografias básicas disponíveis fisicamente na biblioteca do pólo e todas 

as bibliografias complementares disponíveis fisicamente na biblioteca do pólo e 

também digitalmente na plataforma EAD. 

Como forma de auxiliar o manuseio da plataforma EAD, é também 

disponibilizado um manual contendo um passo a passo do uso da plataforma, da 

disponibilização das disciplinas dentro do ambiente, dos meios de comunicação 

com os tutores, entre todas as demais características do EAD. 
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1.2.6.  Atualização e Adequação das Ementas Bibliográficas 

dos Conteúdos Propostos 

Ao observar a matriz curricular do curso (e também os respectivos planos de 

ensino de cada disciplina), é possível observar que as disciplinas e suas 

respectivas cargas horárias possibilitam ao egresso um equilíbrio entre teoria e 

prática. 

A bibliografia básica e complementar utilizada (possível visualizar em cada 

Plano de Ensino) é coerente com as ementas, conteúdos e objetivos de 

aprendizagem de cada disciplina, que, no seu conjunto contribuem para a formação 

do perfil do egresso desejado.  A escolha dos livros e periódicos é realizada pelo 

professor da disciplina, coordenador e em conjunto com uma análise das 

necessidades do mercado de trabalho, semestralmente. Com esta atualização e 

revisão bibliográfica constante, é possibilitado ao egresso total atualização dos 

conteúdos, o que se faz extremamente necessário devido ao curso ser ligado ao 

que há de mais veloz em avanço no mundo: a Tecnologia. 

Para auxiliar no apoio as necessidades de mercado e alinhar o conteúdo a 

estas necessidades, a FIAP estruturou a área de Gestão de Carreiras para 

impulsionar o crescimento pessoal e profissional dos alunos e ex-alunos, 

reafirmando seu compromisso em superar as expectativas e oferecer mais que 

ensino de qualidade. A partir dos dados colhidos pela área de Gestão de Carreiras 

é possível efetuar direcionamentos no conteúdo aplicado nas aulas e também 

investimentos com infraestrutura.  

Outro ponto de extrema importância e alinhamento com a área acadêmica e 

os conteúdos curriculares dos cursos é o leque de parcerias da área de Tecnologia. 

A FIAP, por meio de suas parcerias, procura aproximar o ambiente acadêmico, as 

empresas e o mercado; criar oportunidades, oferecer vantagens e uma conexão 

sólida para que todos os envolvidos atinjam seus objetivos. No link a seguir 

constam algumas empresas com as quais a FIAP possui: 

https://www.FIAP.com.br/institucional/#parcerias-estrategicas. 
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1.3. Materiais Educacionais. 

1.3.1.  Material didático institucional 

Um curso superior a distância não pode prescindir do apoio de um material 

didático especialmente concebido para facilitar a construção do conhecimento e 

mediar a interlocução entre aluno e professor. 

O material didático em educação a distância cumpre diferentes papéis, 

apresentando conteúdos específicos e orientando o aluno na trajetória de cada 

disciplina e no curso como um todo. No caso da FIAP, está havendo um trabalho 

do Núcleo de Ensino a Distância – setor responsável pela coordenação da 

produção do material didático – no sentido de estabelecer parâmetros para que 

todo material didático produzido esteja em consonância com o projeto pedagógico 

do curso, considerando o perfil do egresso desejado e recorrendo a um conjunto de 

mídias que convergem (em sentido lato ou stricto) na web.  

Atendendo o que preconizam os Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância, elaborados pelo Ministério da Educação, a 

produção de material para uso a distância na FIAP procura abarcar diferentes 

lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo e controle de tempo. Para 

atingir estes objetivos, os docentes responsáveis pela produção dos conteúdos 

estão trabalhando de forma integrada com uma equipe multidisciplinar, contendo 

profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, 

produção de áudio e vídeo, desenvolvimento de páginas web, entre outros. 

A produção de cada disciplina segue as seguintes etapas: 

1. Captação do professor conteudista; 

2. Preparação da apostila autoinstrucional; 

3. Pré-produção da apostila preparada pelo professor (arquitetura 

pedagógica); 

4. Revisão do material pelo professor conteudista; 

5. Produção dos objetos de aprendizagem 

(áudio/vídeo/criação/simulações); 
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6. Testes e finalização. 

Especial atenção está sendo dada à construção do material didático no que 

diz respeito à garantia de unidade entre os conteúdos trabalhados nas disciplinas. 

Outro aspecto relevante é a garantia de que o material didático propicie interação 

entre os diferentes sujeitos envolvidos no projeto: aluno-professor, aluno-aluno, 

aluno-tutor, tutor-professor.  

Para atender a estas demandas, a FIAP adota as seguintes diretrizes para 

elaboração do seu material didático: 

 Cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo do plano de ensino 

de cada disciplina, de modo a garantir o desenvolvimento de 

competências do egresso elencado no PPC do curso; 

 Ser estruturado em linguagem dialógica, de modo a promover autonomia 

do estudante, desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o 

próprio desenvolvimento; 

 Englobar um módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos 

e habilidades básicos, referentes ao LMS utilizado e também forneça 

para o estudante uma visão geral da metodologia em educação a 

distância a ser utilizada no curso, tendo em vista ajudar seu 

planejamento inicial de estudos e em favor da construção de sua 

autonomia; 

 Detalhar que competências o estudante deverá alcançar ao fim de cada 

unidade didática, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de auto 

avaliação; 

 Ser concebido em consonância com o PPC do curso, tanto do ponto de 

vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, de modo a facilitar a 

construção do conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e 

professor 

 Passar por processo de avaliação prévia (pré-testagem), com o objetivo 

de identificar necessidades de ajustes, visando o seu aperfeiçoamento. 
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É importante lembrar que o material didático estará disponível em um 

moderno sistema de gestão de aprendizagem (LMS). Esse sistema de 

comunicação permitirá ao estudante resolver, com rapidez, questões referentes ao 

material didático e seus conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação de 

aprendizagem como um todo, articulando o estudante com docentes, tutores, 

colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os responsáveis pelo sistema 

de gerenciamento acadêmico e administrativo. 

 

1.3.2.  Material Didático Impresso 

O material didático impresso é gerado a partir do material didático digital, 

que por sua é vez produzido no formato adequado também para a leitura em papel, 

favorecendo ao aluno a impressão dos mesmos, e estudos sem o meio digital.  

Os vídeos possuem uma opção de download da versão em texto, 

possibilitando assim que deficientes auditivos possam realizar a leitura do vídeo, 

bem como qualquer aluno interessado possa também realizar o entendimento do 

vídeo no formato de leitura. 

 

1.3.3.  Material Didático Áudio Visual para Rádio, TV, 

Computadores, DVD-ROM, VHS, Telefone Celular, Cd-ROM 

A FIAP, já baseada em experiências anteriores de EAD, como o FIAPx, 20% 

do curso e DP, possui a produção de materiais digitais em distintas mídias, como: 

 vídeos: 

 Rápidos, batizados de “pírulas”, com o objetivo de conduzir conteúdos 

diretos e de forma proveitosa, evitando que o aluno fique desatento ao 

conteúdo. Estes vídeos unem imagens e voz, direcionando ao aluno 

sobre a teoria e prática do conteúdo. 

 Vídeos longos, sob a plataforma iTunesU, relacionando conteúdos 

mais complexos, mas de maneira prática. 
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 Vídeos interativos, onde o aluno pode interagir com o conteúdo, e o 

fluxo é direcionado conforme esta interatividade. 

 Conteúdos textuais guiados, onde o aluno segue um fluxo normal do 

texto, e o mesmo direciona a vídeos, livros, fóruns, atividades e demais 

conteúdos complementares. 

 Podcasts, onde os alunos ouvem o conteúdo no formato de entrevistas, 

possibilitando o entendimento do conteúdo. 

Todos estes meios de propagação de conteúdo são possíveis de acesso 

através de computadores, televisores com acesso a internet, telefones celulares 

que possuam sistemas operacionais para aceitação de PDFs, vídeos e sons, e 

qualquer outro meio eletrônico nestas características. 

O curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética na modalidade EAD 

tem a seguinte estrutura de materiais didáticos: 
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 Apostila Central: a apostila central das disciplinas dos cursos de 

graduação é de fácil leitura e compreensão e ela direciona o aluno 

a conteúdos complementares (vídeos e podcasts) e a avaliações 

através de atividade e fórum, por meio de ícones de direcionamento 

e representa a sala de aula virtual. 

 Vídeos: apresentam ao aluno teorias e práticas a cerca do 

conteúdo. 

 Fórum: ambiente de discussão de cada disciplina, administrado 

pelos tutores na condução de dúvidas e conteúdos 

complementares. O tutor avalia a participação de cada aluno nos 

critérios de participação ativa e passiva. 

 Podcasts: Conteúdo no formato de entrevistas em áudio digital 

sobre conteúdos complementares. 

 

1.3.4.  Material para Internet (web) 

A elaboração de um curso à distância inclui o desenvolvimento de materiais 

didáticos e atividades de aprendizagem, processos de avaliação, a escolha de 

recursos mais adequados segundo a metodologia utilizada, entre diversos outros 

aspectos.  

Os processos de elaboração dos materiais didáticos para internet intervêm 

elementos próprios de cada disciplina, que incluem o conhecimento da disciplina 

objeto de estudo, o desenho desses conteúdos para que sejam atraentes e ativem 

a atenção do aluno, e de tal forma que seja um elemento facilitador da 

aprendizagem. 

A FIAP desenvolveu uma estrutura de criação de conteúdos com linguagem 

própria, por isso a decisão de produção interna; possibilitando a plena dialogicidade 

e autonomia, favorecendo que os conteúdos aplicados sejam abordados de 

maneira otimizada e atingindo os objetivos propostos. 
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O LMS escolhido para FIAP, o Moodle, favorece plenamente que toda esta 

ambientalização se torne perfeita. O Moodle fornece suporte as diversas mídias 

sugeridas para a construção dos materiais didáticos, bem como possui interface 

amigável e intuitiva. 

1.3.5. Articulação e Complementaridade dos Materiais 

Impressos, Materiais Audiovisuais ou Materiais para 

Internet (web) 

Todos os conteúdos produzidos para as aulas possuem articulação e 

relação de complementaridade. 

Dois itens são chaves para este processo de articulação e 

complementaridade: o roteiro de estudo e a apostila central. 

O documento de roteiro de estudo propicia que o entendimento e o fluxo de 

cada disciplina sejam efetivados plenamente, servindo de guia ao aluno e de 

articulação sequencial, indicando o caminho do aprendizado. 

A apostila central é produzida a partir de um template educacional que 

conduz ao aluno na leitura do conteúdo com ligações constantes a demais 

conteúdos como vídeo aulas, podcasts, indicação de livros e atividades que são 

complementares ao conteúdo central. 

 

1.3.6.  Materiais educacionais Propiciam a Abordagem 

Interdisciplinar e Contextualizada dos Conteúdos 

A integração de todos os conteúdos ofertados no curso se dá diante ao 

próprio cenário de cada disciplina, que são interligadas, e principalmente quando à 

Atividade Interdisciplinar Presencial Obrigatória (AIPO), da qual ocorre ao final de 

cada disciplina, propiciando a integração completa, através de provas teóricas, 

provas práticas e avaliações nos modelos PBL (Project Based Learning) e GBL 

(Game Based Learning), das quais a instituição possui larga experiência. 

O modelo no formato PBL pode ser visualizado no anexo “AIPO – Regras e 

Entregas”. 
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1.3.7.  Guia Geral para o Estudante 

Com o objetivo de guiar os estudantes na modalidade à distância nos itens 

que abrangem os objetivos a serem alcançados no curso, as formas de interações 

com tutores, informações sobre avaliações e demais orientações para o curso, a 

FIAP prevê um Guia Geral disponibilizado via LMS e impresso. 

 

1.3.8.  Guia de Conteúdos (módulos, unidades, etc) para o 

Estudante 

Com o objetivo de guiar os estudantes sobre o formato, cronograma, 

processo de ensino-aprendizagem, interações, modelos avaliação, materiais 

didáticos, entre outros, a FIAP possuem um Roteiro de Estudo contendo as 

informações separadas por semestre, e vídeos instrutivos indicando todos os 

passos. 

 

1.3.9.  Mecanismos para Auto-avaliação dos Estudantes nos 

Materiais Educacionais 

O aluno realiza o fluxo de estudos a partir da Apostila Central de cada 

disciplina, da qual guia os alunos através de ícones pedagógicos a materiais 

complementares, tal qual vídeos, podcasts, atividades, exercícios, fóruns, entre 

outros. 

Todos os meios complementares são guias assessores na auto-avaliação do 

aluno, principalmente ao que remete aos itens atividades e fóruns. 

As atividades são testes de conhecimento que ocorrem ao final de cada 

disciplina abordando o conteúdo aplicado, e ocorre dentro do LMS, no formato de 

questões objetivas, de múltipla escolha e dissertativas, e das quais equivalem a 

20% da nota da disciplina. A atividade ocorre em dias agendados. 
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Os fóruns são ambientes de discussão. Um fórum é gerado para cada 

disciplina e administrado pelos tutores na condução de dúvidas e conteúdos 

complementares. O tutor avalia a participação de cada aluno nos critérios de 

participação ativa (15%), onde é averiguado o quanto o aluno participa ativamente, 

com contribuições e questionamentos no fórum; e pela participação passiva (5%), 

onde é averiguado pela plataforma e pelo tutor a respeito dos acessos ao fórum, 

totalizando 20% da nota. 

 

1.3.10. Sistema de Avaliação Prévia de Materiais 

Educacionais (pré-testagem) 

Conforme pode ser notado no Organograma do NEAD, a FIAP optou por um 

perfil de profissionais, batizados de Validadores. Os validadores são profissionais 

de perfil acadêmico e também perfil técnico, responsáveis por balizar e validar todo 

o processo de produção de materiais didáticos, desde a orientação junto ao 

professor conteudista sobre como desenvolver, até as orientações junto à equipe 

de produção sobre como produzir nos moldes solicitados pelo professor 

conteudista. 

Com o intuito de não somente validar ao final da produção, os validadores 

acompanham de perto todo o processo, e estimulam os devidos ajustes durante, 

evitando retrabalhos. 

Após a conclusão do material solicitado, o validador realiza a pré-testagem 

junto ao professor conteudista. Caso seja encontrado algum ajuste, então o 

validador é responsável por encaminhar a área de produção e o processo é 

reiniciado. 

Após o material postado no LMS, o validador realiza testes no cenário real, 

otimizando assim qualquer interferência tecnológica que por ventura possa ocorrer, 

realizando desta forma, a simulação do ambiente, como se fosse aluno e tutor. 

Neste modelo, é possível melhorar cada dia mais o processo de produção 

de materiais, as orientações e fluxos do processo de ensino e a otimização dos 

recursos tecnológicos envolvidos. 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  100 

A FIAP possui um processo de produção de material didático bem definido e 

dividido em três fases: pré-produção, produção e pós-produção; e com os atores: 

professor conteudista, validadores, produtores de mídias e administrativo do LMS. 

 

1.3.11. Processo de Produção de Materiais Didáticos 

PRÉ-PRODUÇÃO 

1. O professor conteudista realiza o planejamento da produção a partir do 

Plano de Ensino da disciplina, identificando quais conteúdos, vídeos, 

podcasts e atividades serão utilizados/produzidos. 

2. Os validadores analisam com o conteudista quais objetos de 

aprendizagem já existem no repositório de objetos para uso, também 

analisam a necessidade de criação. Caso seja necessária, a criação deve 

acontecer a partir de padrões de reuso, portabilidade e flexibilidade. 

PRODUÇÃO 

3. O conteudista inicia a produção da Apostila Central a partir das 

orientações deste Manual, já prevendo as devidas ligações com as 

demais mídias solicitadas. 

4. Os validadores direcionam as necessidades de produção de mídias aos 

produtores de mídias. 

5. Os produtores de mídias iniciam a produção de vídeos e podcasts 

solicitados. 

6. Os validadores acompanham todas as produções, validando-as 

constantemente, com o objetivo de prover a qualidade dos materiais. 

PÓS-PRODUÇÃO 

7. Após a conclusão da etapa de produção, os validadores direcionam as 

mídias geradas ao conteudista para uma nova validação. Se for 

necessário algum ajuste, os itens 3 a 6 são acionados novamente. Se 
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aprovado, o conteudista associa as mídias aos ícones pedagógicos da 

Apostila Central. 

8. Os validadores enviam o material didático pronto para o administrativo do 

AVA, responsável por configurar e disponibilizar o material, fórum e 

atividades, de acordo com o cronograma da disciplina/curso. 

9. Os validadores simulam a disciplina no papel de aluno e tutor, num 

processo chamado de pré-teste. Se for necessário algum ajuste, os itens 

3 a 9 são acionados novamente. Se aprovado, o administrativo do LMS 

configura a disponibilização da disciplina conforme cronograma. 

 

1.4. Interação em Educação à Distância. 

1.4.1. Mecanismos Gerais de Interação 

As formas de comunicação para interação entre alunos, professores e 

tutores serão disponibilizadas através do Ambiente virtual de aprendizagem, e 

possibilitadas através da metodologia criada. 

A metodologia de ensino fornece diversos meios de comunicação entre as 

partes envolvidas. A Apostila Central de cada disciplina, os vídeos e podcasts, são 

os meios dos quais ocorre a interação entre o aluno e o conteúdo produzido pelo 

professor conteudista da disciplina.  

O fórum que é criado para cada disciplina é o meio de comunicação entre o 

aluno e o seu tutor responsável, possibilitando que dúvidas e comentários a 

respeito do conteúdo sejam efetuados e resolvidos dentro deste ambiente. Ao 

mesmo passo o fórum é parte integrante de acompanhamento que o tutor realiza 

do aluno, identificando possíveis dificuldades no acompanhamento da disciplina e 

inspirando o aluno ao conhecimento. 

Além dos meios tecnológicos de comunicação, a metodologia implantada 

permite que o aluno participe presencialmente das Atividades Presencial 

Obrigatória (APO) e Interdisciplinar Presencial Obrigatória (AIPO), onde os 

professores conteudistas e tutores participam e interagem diretamente com os 

alunos, através de palestras, seminários, workshops e avaliações em diferentes 
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formatos, tais como provas teóricas, práticas, PBLs (Project Based Learning) e 

GBLs (Game Based Learning). 

A FIAP, pensando em Acessibilidade dos alunos portadores de deficiências, 

propicia ao aluno a utilização nos laboratórios presenciais de softwares que apoiam 

a comunicação homem-máquina. Os softwares escolhidos são: 

Dosvox: permite que alunos cegos usem os computadores, realizando o 

acesso unicamente pelo teclado e obtendo o retorno através de síntese de voz. 

Motrix: permite que alunos com dificuldades motoras graves, ativem e 

controlem programas através e exclusivamente da voz. 

A FIAP conta com 10% de todos os computadores preparados com os dois 

softwares, e com indicações de etiquetas coladas em cada mesa/estação com esta 

disponibilidade. 

1.4.2.  Avaliação em Educação à Distância, Avaliação do Corpo 

Docente/Tutoria e Avaliação dos Materiais Educacionais. 

1.4.2.1.  Processo continuado de avaliação de 

aprendizagem (inclusive recuperação) 

O processo de avaliação desenvolvido para o aluno contempla estratégia de 

avaliação continuada, através do Fórum de comunicação, e de atividades que são 

abordadas nos capítulos de cada Apostila Central.  

O tutor é responsável por realizar o acompanhamento constante, junto a 

cada aluno, avaliando a sua participação ativa ou passiva, propiciando assim a 

identificação precoce de quaisquer sinais de queda de rendimento. 

O fórum de cada disciplina equivale a 20% da média, enquanto a atividade à 

distância, que ocorre semana sim e semana não, equivale a 20%. A soma destas 

duas avaliações que ocorrem à distância, equivale a 40% da média do aluno na 

disciplina, impedindo que o aluno atinja a média suficiente para ser aprovado sem a 

realização da APO e AIPO, que é a média 6. 
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Portanto, a APO e a AIPO, conduzem 60% da média, no formato presencial 

(55%) e presencial interdisciplinar (5%), possibilita que o aluno atinja as devidas 

proporções do conhecimento no modelo de interação pessoal com outros alunos, 

professores e tutores, favorecendo a socialização e realidade de mercado. 

A FIAP também possibilita ao aluno que possui dificuldade em determinadas 

disciplinas, a participação nas Oficinas de Nivelamento.  As Oficinas de 

Nivelamento, já existentes para a modalidade presencial, mas executada na 

modalidade EAD, tem por objetivo auxiliar alunos de todos os cursos nos 

conteúdos mais procurados para estudo. Esta modalidade ocorre no formato de 

EAD (Ensino a Distância), com tutoria de monitores. Os tutores orientam aos alunos 

interessados através de vídeo-aulas, exercícios propostos e fórum de discussão. 

Os tutores são alinhados e orientados sempre por professores titulares e seguem 

sequência natural do conteúdo. 

 

1.4.3. Sigilo e Segurança nas Avaliações de Aprendizagem dos 

Estudantes 

O processo de avaliação desenvolvido é realizado em quatro etapas para 

cada disciplina, sendo duas na modalidade à distância, através de fórum e 

atividade, e duas na modalidade presencial. Estas últimas, são realizadas em 

conjunto com professores e tutores, no pólo de matrícula do aluno. 

Com o objetivo de garantir segurança e sigilo no processo de elaboração, 

reprodução e aplicação das avaliações, os seguintes processos são realizados: 

 Os docentes, tutores e administradores da plataforma EAD possuem 

contrato profissional junto a FIAP do qual é garantido o sigilo e ética 

nos processos de avaliação. 

 A avaliação via Fórum é subjetiva, realizada pelo tutor de forma 

individual e dentro do ambiente tecnológico da plataforma EAD, da 

qual emite relatórios automáticos da participação de alunos e tutores, 

e que são validados pelo coordenador do curso, garantindo a 

segurança do processo. 
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 Para garantir que não ocorra plágio de atividades entre os alunos, a 

realização de cada atividade de cada disciplina é realizada em data 

agendada e informada via Quadro de Avisos da plataforma EAD.  

 

1.4.4.  Avaliação do Material Educacional 

A FIAP possui dois processos de avaliação do material educacional: 

- Através da avaliação do curso que é realizada pelo aluno ao final de cada 

semestre e gerenciada pela CPA, onde o aluno avalia os itens pedagógicos, dentre 

eles, a qualidade do material educacional e os meios tecnológicos de uso. 

- Através do processo de produção do material didático, realizado pelo 

papel dos Validadores, responsáveis por acompanhar todo o processo de produção 

antes, durante e depois do término, conforme descrito deste documento. 

Esses dois processos garantem a partir de diferentes visões: aluno, 

pedagógico e técnico, a qualidade e reavaliação dos conteúdos de ensino. 

 

1.4.5.  Avaliação da Infraestrutura de tecnologia 

A plataforma EAD da FIAP possui dois grandes sistemas envolvidos e 

descritos no deste documento: o Portal do aluno e plataforma EAD Moodle. 

A FIAP possui mão de obra especializada no desenvolvimento e o suporte a 

TI, e equipamentos compatíveis para o suporte e escalabilidade em seu Data 

Center. Revisões, atualizações, manutenções e demais rotinas periódicas são 

realizadas constantemente provendo alta disponibilidade ao aluno. A plataforma 

EAD Moodle é mantida no Data Center da AWS, e que por contrato possui 

garantias de suporte e alta disponibilidade, permitindo ao aluno acesso ao 

conteúdo e ao estudo 7 dias por semana 24 horas por dia. 
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2.  CORPO SOCIAL (Docentes e Tutores) 

2.1. Administração Acadêmica 

2.1.1. Titulação e Formação do Coordenador do Curso 

O coordenador Humberto Delgado de Sousa é mestrando em Ciências da 

Educação, especialista em Banco de Dados e Magistério para o Ensino Superior e 

graduado em Gestão da Produção.  

 

2.1.2.  Regime de trabalho do coordenador do curso 

O regime de trabalho implantado do coordenador da EAD na IES é de tempo 

integral (40 horas semanais). 

 

2.1.3.  Atuação do Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE 

O Núcleo Docente Estruturante é uma segunda instância coletiva de 

deliberação e discussão de questões inerentes ao desenvolvimento e qualificação 

dos cursos de graduação, juntamente com o Colegiado de Curso. O Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) de cada curso é formado por um conjunto de 

professores, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral e 

parcial, que respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação 

do Projeto Pedagógico do Curso.  

A atuação do NDE está definida em regulamento próprio. No Art. 3º do 

Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos da Faculdade de 

Informática e Administração Paulista (FIAP) são definidas suas atribuições: 

 Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua concepção e 

fundamentos; 

 Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

 Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 
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 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso e no CONSU da Faculdade, sempre que 

necessário; 

 Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

 O NDE reúne-se, ordinariamente, por convocação do Coordenador do curso 

de graduação, 1 (uma) vez por ano, por ocasião da realização do colegiado do 

curso e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso 

ou pela maioria de seus membros titulares. 

As decisões do NDE são tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes e documentadas em ata do NDE. 

 

2.1.4.  Tempo de Experiência Profissional do Coordenador do 

Curso 

O coordenador do curso, professor Humberto Delgado de Sousa, possui 

experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, 

maior que 8 anos sendo, no mínimo, 5 anos de magistério superior.  

Atualmente é coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Redes de 

Computadores na FIAP desde janeiro de 2013. 

Também atua como docente da graduação na FIAP desde fevereiro de 

2013, nos cursos de Tecnologias e foi professor e coordenador de graduação na 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE pelo período de 3 anos. 

Na área empresarial, é sócio fundador da Ibiapaba Tecnologia Industria e 

Comércio de Extrusoras LTDA, desde 1995. 
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2.1.5.  Atuação do (a) coordenador (a)  

A atuação do coordenador de curso está definida nos artigos 14 e 15 do 

Regimento Geral da FIAP, que está descrita abaixo:  

 Analisar, propor e coordenar a atividade de elaboração de Planos 

Táticos e Operacionais de Ensino para as disciplinas a serem 

ministradas no período letivo de acordo com o PPC autorizado ou 

reconhecido pelo MEC. 

 Solicitar aos professores titulares a elaboração dos Planos Tático e 

Operacional de Ensino, antes do início do período letivo, em 

formulário próprio da Instituição. 

 Submeter à aprovação do Colegiado da Instituição os Planos de 

Ensino elaborados pelos professores do curso. 

 Manter atualizado o Currículo do curso, submetendo suas alterações à 

aprovação dos demais professores do curso. 

 Certificar-se que os Planos de Ensino das unidades curriculares do 

curso seguem o enfoque e orientação fixados nas Diretrizes 

Curriculares sugeridas pelo MEC. Para balizar estas decisões é 

observado o site do MEC, especialmente os padrões de qualidade 

para cursos de graduação, e o que tem sido cobrado no ENADE. 

 Certificar-se que os Planos de Ensino guardam relação com a 

necessidade atual e as tendências observadas no mercado de 

trabalho. Para balizar estas decisões, são observados congressos, 

oficinas e seminários acadêmicos e/ou profissionais, além de consulta 

e entrevistas com profissionais da área específica de formação do 

curso. 

 Acompanhar o desenvolvimento das unidades curriculares para que 

se garanta o cumprimento dos conteúdos programáticos, carga-

horária e atividades complementares estabelecidos no Plano 

Operacional de Ensino. 
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 Identificar e promover as diferentes técnicas de ensino utilizadas pelo 

Corpo Docente para melhorar a qualidade do ensino em todas as 

unidades curriculares do curso. 

 Coordenar as atividades do curso de graduação para que elas 

contribuam com os objetivos gerais da FIAP. 

 Fazer com que as atividades de graduação se enquadrem nas normas 

Institucionais estabelecidas. 

 Fazer com que o curso esteja de acordo com a legislação a vigor. 

 Representar a FIAP junto aos órgãos competentes e em eventos e 

reuniões relativas ao ensino de graduação tecnológica. 

 Contribuir e integrar as atividades de graduação com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da FIAP. 

 Acompanhar, verificar, validar e registrar o desenvolvimento das 

atividades extracurriculares. 

 Incentivar o Programa de Formação de Professores-Monitores. 

 Elaborar cronograma para eventuais reposições de aulas e aulas de 

reforço. 

 Inscrever na época estabelecida pelo INEP/MEC, os formandos do 

seu curso para a realização do ENADE. Explicar o motivar os alunos 

para a necessidade da avaliação externa. 

 Atuar junto aos professores do curso para que os prazos de entrega 

de notas e apontamento de frequência sejam realizados dentro dos 

prazos previstos no calendário da FIAP. 

 Promover as reuniões didático-pedagógicas e administrativas com os 

professores do curso. 

 Participar de reuniões administrativas com os colaboradores que, de 

maneira direta ou indireta, estão relacionados ao curso a fim de 
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sugerir e explicar procedimentos ou verificar necessidade de 

treinamento. 

 Estabelecer a relação de professores a serem contratados para o 

curso. 

 Identificar se os professores atuais da instituição atendem as 

exigências do perfil do curso. 

 Após a seleção dos novos professores do curso, expor as normas e 

regulamentos da FIAP. 

 Incentivar os professores do curso para que atualizem, no mínimo 

anualmente, o currículo junto à FIAP. Incentivá-los a publicar seus 

currículos na plataforma Lattes. 

 Incentivar os professores do curso a publicar artigos técnicos e 

científicos em revistas especializadas (acadêmicas ou não) e em 

congressos, seminários e oficinas (acadêmicas ou não). 

 Solicitar aos professores do curso a comprovação da titulação 

concluída ou em andamento. 

 Planejar a utilização da infraestrutura (laboratórios gerais e 

específicos, salas de aula, recursos didático-pedagógicos, etc.) de 

suporte ao curso. 

 Solicitar aos professores do curso a atualização da bibliografia de sua 

respectiva unidade curricular e solicitar a aquisição pela Biblioteca da 

FIAP, seja física ou digital. 

 Solicitar à Diretoria Acadêmica a compra ou atualização de 

equipamentos e materiais didático-pedagógicos que sejam 

necessários para o bom funcionamento do curso. 

 Propor e elaborar conjuntamente com os professores do curso os 

horários de aulas e verificar seu cumprimento pelos docentes. 
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 Verificar as atividades de extensão e pesquisa realizadas pelos 

docentes. 

 Estabelecer e divulgar o horário de atendimento da coordenação tanto 

para o corpo docente como para o corpo discente. 

 Propor e divulgar horário de atendimento dos professores com esta 

atribuição. 

 Zelar pelo cumprimento do regimento e normas disciplinares da FIAP 

junto ao corpo docente e discente. 

 Solicitar e acompanhar, junto à Diretoria Acadêmica da FIAP, 

providências de interesse da coordenação e do curso. 

 Receber os alunos do curso, fornecendo-lhes informações básicas e 

complementares sobre o regimento da FIAP e as normas 

disciplinares, além de informações pedagógicas necessárias para o 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

 Zelar pelo patrimônio da FIAP disponibilizado no âmbito do curso. 

 Participar dos eventos e congressos da SBC, especialmente o curso 

de Qualidade voltado para coordenadores de Cursos de Graduação 

em Computação. 

 Apoiar cursos de extensão, formação e atualização docente. 

 Elaborar, supervisionar e orientar artigos de professores para 

publicação no Informativo FIAP. 

 Supervisionar a realização e confecção das provas semestrais e 

avaliações de um modo geral. 

 Realizar aula inaugural do curso no início de cada período letivo. 

 

Quanto ao Atendimento das Comissões de Avaliação (MEC/INEP): 
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 Preparar e entregar a relação do corpo docente das unidades 

curriculares oferecidas desde a última visita específica de avaliação. 

 Supervisionar a organização dos documentos do curso, tais como: 

atas do Colegiado, planos de ensino tático e operacional, diários de 

classe, horários de aulas e provas, planos e relatórios específicos, 

trabalhos de conclusão de curso e relações com informações diversas 

sobre projetos de pesquisa, extensão, monitoria e eventos. 

 Supervisionar a disponibilização de toda a documentação docente e 

do curso para a comissão do MEC. 

 Preencher o formulário-padrão estabelecido pela Comissão de 

Avaliação para o reconhecimento ou a avaliação das condições de 

oferta do seu curso. 

 Convocar o corpo docente atual do curso para reunião com o MEC. 

 Explicar ao corpo discente como funciona o processo de avaliação e 

convocá-los para reunião com o MEC. 

 Estar à disposição da Comissão do MEC em todas as suas atividades 

durante o processo de avaliação. 

 

Quanto à Avaliação da Aprendizagem: 

 Elaborar em conjunto com o corpo docente as rotinas e regulamentos 

específicos para os procedimentos de avaliação da aprendizagem 

regular bem como em atividades de extensão e complementares. 

 Encaminhar à Diretoria Acadêmica, pelo menos 15 (quinze) dias antes 

do prazo fixado para realização das avaliações no Calendário Escolar, 

o cronograma das avaliações oficiais. 

 

Quanto ao Processo de Dependências: 
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 Elaborar e fixar os horários para as aulas, avaliações periódicas 

oficiais e substitutivas das disciplinas oferecidas em regime de 

dependência com acompanhamento tutorial no formato presencial ou 

a distância. 

 

Quanto ao Colegiado da Instituição, Reuniões Pedagógicas e Outros Órgãos 

Colegiados: 

 Indicar ao Diretor Acadêmico os componentes do Colegiado da FIAP. 

 Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e/ou reuniões 

pedagógicas. 

 Executar e fazer cumprir as decisões do Colegiado e normas 

estabelecidas pelos órgãos superiores. 

 Representar o curso em órgãos colegiados superiores. 

 Comparecer aos seminários promovidos pelo MEC para orientação 

sobre Avaliação de cursos, sempre que houver esta possibilidade. 

 

Quanto aos Cargos Docentes e Correspondentes Cargas-Horárias: 

 Esclarecer e orientar os professores quanto aos prazos para 

apresentação de projetos de extensão, ensino e pesquisa. 

 Estabelecer e fiscalizar as cargas-horárias dos professores de acordo 

com o Cargo Docente que ocupam. 

 Administrar a composição do corpo docente em relação às exigências 

do MEC sobre número mínimo de Mestres e Doutores. 

 Organizar para entrega ao Diretor Acadêmico: 

o A descrição de cada perfil docente; 

o O horário de aulas e o cronograma de outras atividades do 

docente, aprovadas para o período letivo seguinte; 
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o Necessidades de novos docentes, as atribuições, o perfil e 

qualificação exigidos para realização de seleção, antes do 

início do período letivo. 

 

Outras atribuições: 

 Decidir, sempre que houver recurso, sobre questões levantadas por 

discentes contra atos ou omissões de funcionários ou professores do 

curso; 

 Aplicar penalidades previstas no Regimento da FIAP e nas Normas 

Disciplinares aos discentes, docentes ou funcionários; 

 Propor, estabelecer, viabilizar, organizar e participar ativamente de 

ciclos de palestras e jornadas específicas do curso; 

 Fiscalizar para que a secretaria realize a expedição dos certificados 

de participação nas jornadas, cursos, ciclos, projetos de extensão, de 

ensino complementar e auxiliar e outras atividades permanentes ou 

ocasionais, a alunos, professores e demais pessoas que possam 

requerê-los; 

 Solicitar à Diretoria Acadêmica o desligamento de professor do curso; 

 Supervisionar o estado de conservação e limpeza dos espaços físicos 

utilizados pelo curso bem como a adequação do material didático-

pedagógico (incluindo laboratórios gerais e específicos). Solicitar 

providências à Direção sempre que for detectado algum problema; 

 Atualizar as informações sobre o curso que constam no Portal da 

FIAP, em folhetos, catálogos e outras publicações; 

 Participar de ações que visem a divulgação do curso para estudantes 

do Ensino Médio, e/ou incentivar e coordenar a participação do corpo 

docente; 

 Promover a cada período letivo reuniões com professores e com 

alunos do curso em torno das discussões sobre o Projeto Pedagógico 
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do Curso, andamento das atividades didático-pedagógicas e a 

adequação do curso em relação às diretrizes do MEC, INEP e CNE. 

 Propor, analisar e estabelecer um plano para, junto ao corpo docente, 

efetuar ações sistemáticas para a recuperação das deficiências de 

formação dos alunos ingressantes no curso; 

 Realizar atividades de planejamento antes do início dos períodos 

letivos com exigência da presença dos docentes; 

 Estabelecer ações de apoio aos docentes quanto à metodologia, à 

didática, às técnicas e estratégias aplicáveis junto aos alunos da FIAP; 

 Colaborar com a Comissão de Avaliação Interna (CPA) através do 

fornecimento das informações pedidas pela Coordenação do 

Programa, abertura de tempo durante o período letivo para realização 

de pesquisa específica e viabilização da avaliação do curso quanto ao 

desempenho discente, docente e administrativo. 

 

 

2.1.6.  Núcleo de Apoio Didático – Pedagógico aos Docentes 

A FIAP já possui um programa permanente de capacitação e de atualização 

do seu corpo docente, descrito em seu PDI, que tem por finalidade:  

a) Adequar a instituição às exigências do Ministério da Educação, 

presentes na legislação vigente sobre a estrutura e funcionamento do 

ensino superior; 

b) Contribuir para sua filosofia institucional de proporcionar um ensino de 

qualidade aos seus discentes; 

c) Contribuir para a formação de docentes aptos a atender as demandas 

de um mercado cada vez mais concorrente e competitivo; 

d) Pautar como padrão ideal a composição de seu quadro docente em, 

ao menos, um terço com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado. 
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Este processo de capacitação permanente dos docentes é um dos principais 

dispositivos que garante o alinhamento dos docentes com a estrutura institucional e 

com seus objetivos mais legítimos, que acabam por se constituir como a identidade 

da FIAP e seu Projeto Pedagógico Institucional. Ou seja, um grupo de docentes 

que não apenas se identifica com os Projetos Pedagógicos dos cursos como 

também contribui de forma vigorosa para seu aperfeiçoamento e gradual eficácia 

teórica e metodológica. 

Com o credenciamento para ofertar cursos a distância, a FIAP irá ampliar 

esse processo de capacitação, inclusive com a adoção de treinamento também 

realizados a distância, com o intuito de criar junto ao corpo docente as bases e 

padrões necessários para que as diretrizes estabelecidas para o EAD na instituição 

sejam concretizadas, bem como seus princípios respeitados. 

A FIAP desde 2014 faz treinamentos junto a todo o corpo docente de cursos 

a distância são: 

 Processos de pré e pós-produção: 

o padrão SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

o documentação de pré-produção 

o documentação de manuais 

 Uso do LMS: 

o organização do LMS 

o meios de comunicação 

o cadastro de conteúdos e mídias 

o processos de avaliação  

Já em 2016 ocorreu treinamento do uso do LMS aos docentes conteudistas 

e tutores dos cursos na modalidade EAD. Este programa tem previsão de 

expansão, bem como o programa já existente do processo de produção de material 

didático. 
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2.2. Perfil dos docentes 

2.2.1.  Titulação Acadêmica dos Docentes 

O corpo docente do curso possui elevada titulação e aderência nas 

disciplinas ministradas. Além da titulação, a experiência profissional dos 

professores vem ao encontro da necessidade da convergência entre a teoria e a 

prática na formação dos estudantes.  

A FIAP tem como política a contratação e reposição de professores com 

considerável experiência profissional e docente aliada a uma sólida formação 

acadêmica. Considerando sua missão, visão e o caráter vocacional de seus 

currículos, a instituição procura mesclar, em termos de composição do corpo 

docente, professores que atuem profissionalmente nas áreas em que lecionam, 

com outros com uma atuação estritamente acadêmica, levando em consideração 

também a titulação acadêmica. 

Há uma efetiva preocupação com a aderência dos professores em relação 

aos conteúdos ministrados. A Instituição acredita ser fundamental compor seu 

quadro docente com professores que estejam afinados com a estrutura institucional 

e com seus objetivos mais legítimos, que acabam por se constituir como identidade 

da FIAP e seu Projeto Pedagógico Institucional. Ou seja, um grupo de docentes 

que não apenas se identifica com os Projetos Pedagógicos dos cursos como 

também contribui de forma vigorosa para seu aperfeiçoamento e gradual eficácia 

teórica e metodológica. 

O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética da FIAP conta com 

um Corpo Docente que é constituído por professores mestre e doutores. 

  

2.2.2. Experiência Acadêmica na Educação Superior e 

Experiência Profissional 

Atualmente, o corpo docente do Curso é constituído de professores que 

possuem mais de 10 anos de experiência profissional fora do magistério. 
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2.2.3. Qualificação / Experiência em EAD do corpo docente 

Todos os docentes relacionados no item 2.2.1 desde documento possuem 

experiência mínima de 5 (cinco) anos na modalidade EAD.  

Todos os docentes possuem experiência como conteudistas e tutores nos 

cursos de Tecnologia da FIAP, no que tange os 20% a distância que são 

ministrados no curso presencial, vigente desde fevereiro de 2008. 

Desde 2008 foram utilizadas as plataformas IBM Connections, BlackBoard e 

Moodle (atual) onde o corpo docente exerceu as seguintes funções:  

 Propagação de discussão via “Fórum” 

 Desenvolvimento de atividades via módulo “Atividades” 

 Criação de trabalhos individuais e em grupo 

 Comunicação na relação com os alunos e professores via “Fale com a 

gente”  

 Desenvolvimento de conteúdos escritos, em vídeo e/ou áudio. 

O corpo docente foi responsável por publicar materiais, iniciar e acompanhar 

Fóruns a respeito do seu conteúdo aplicado, averiguar a participação dos alunos e 

pontuar, seguir o cronograma pré-estabelecido e registrar possíveis atrasos dos 

alunos, além de criar atividades de entregas mensais a respeito de sua própria 

disciplina. 

 

2.2.4. Regime de trabalho do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso é constituído por docentes em regime integral ou 

parcial de trabalho. Esta situação é o resultado de um processo contínuo de 

incremento da dedicação do corpo docente e de sua fixação. 

 Portanto, o percentual do corpo docente efetivo com regime de trabalho de 

tempo parcial ou integral é de 100%.   
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2.2.5. Produção Intelectual 

O projeto do curso prevê desenvolvimento de pesquisa, com participação de 

estudantes (iniciação científica) e docentes. O curso prevê docentes com pelo 

menos 9 produções nos últimos 3 anos. 

 

2.3. Corpo de Tutores 

2.3.1.  Titulação dos Tutores 

Atualmente a FIAP possui uma política de contratação de tutores cuja equipe 

está envolvida na elaboração de materiais atrativos com arquitetura pedagógica 

apropriada às necessidades de desenvolvimento dos alunos da instituição, bem 

como na seleção dos conteúdos e respectivas atividades de suporte a 

aprendizagem que integram as disciplinas dos cursos a distância. 

2.3.2.  Qualificação dos Tutores em Educação à Distância 

Os tutores possuem ampla experiência no Ensino a Distância. 

Os professores tutores foram conteudistas e tutores nos Cursos nos 20% a 

distância que são ministrados no curso presencial, processo vigente desde 

fevereiro de 2008.  

Desde 2008 foram utilizadas as plataformas IBM Connections, BlackBoard e 

Moodle (atual) onde o corpo docente exerce as seguintes funções:  

 Propagação de discussão via “Fórum” 

 Desenvolvimento de atividades via módulo “Atividades” 

 Criação de trabalhos individuais e em grupo 

 Comunicação na relação com os alunos e professores via “Fale com a 

gente”  
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 Desenvolvimento de conteúdos escritos, em vídeo e/ou áudio. 

Os professores foram responsáveis por publicar materiais, iniciar e 

acompanhar Fóruns a respeito do seu conteúdo aplicado, averiguar a participação 

dos alunos e pontuar, seguir o cronograma pré-estabelecido e registrar possíveis 

atrasos dos alunos, além de criar atividades de entregas mensais a respeito de sua 

própria disciplina. 

 

2.3.3.  Regime de Trabalho dos Tutores 

O Curso Superior de Defesa Cibernética possui tutores um em regime 

integral e outro em regime parcial. Portanto, todo o corpo de tutores possui contrato 

em regime integral ou parcial. 

 

2.4. Condições de trabalho 
 

2.4.1. Equipe Docente / Tutores para Atendimento dos 

Estudantes nas Atividades Didáticas 

O corpo de docentes e tutores atende plenamente as funções que são 

exercidas na modalidade EAD. Cada docente conteudista é responsável 

por produzir material didático da sua disciplina de especialidade. 

São atribuições dos docentes: 

 estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

 selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a 

procedimentos e atividades pedagógicas; 

 identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, 

habilidades e atitudes; 

 definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas 

quanto complementares; 
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 elaborar o material didático para programas a distância; 

 elaborar as avaliações dos estudantes, bem como os padrões de 

respostas esperados; 

 selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos; 

 avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de 

um projeto de ensino superior a distância. 

A importância do corpo de tutores no processo educacional faz com que o 

processo de seleção e contratação dos mesmos respeite alguns critérios, com 

vistas a atender e manter o padrão de qualidade FIAP. Os critérios que serão 

avaliados para contratação são: 

Critérios de seleção e contratação: 

 Graduação completa na área de atuação. 

 Formação de, no mínimo, Especialização lato sensu (360 horas). 

 Experiência em ensino a distância. 

 Requisitos de titulação e experiência profissional: 

 Especialização lato sensu completa e formação compatível com a 

área onde ministrará sua disciplina.   

 Prioridade para tutores com experiência profissional em área 

compatível.  

É importante destacar que os tutores fazem parte de uma equipe 

multidisciplinar formada pela FIAP com funções de planejamento, implementação e 

gestão dos cursos a distância. 

As atribuições dos tutores são: 

 Auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, 
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esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como 

ao uso das tecnologias disponíveis; 

 Participar de momentos presenciais obrigatórios, tais como 

avaliações; 

 Esclarecer dúvidas através de fóruns de discussão, e-mail e “fale com 

a gente”; 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento; 

 Participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, 

conjuntamente com os docentes; 

 Motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes 

 Estimular os alunos a interagirem entre eles, a desenvolverem 

atividades colaborativas, compartilhando diversas fontes de 

informações para a construção do conhecimento; 

 Garantir o acesso permanente dos alunos aos recursos de 

aprendizagem propostos; 

 Orientar os alunos quanto aos recursos e suportes tecnológicos do 

curso. 

 

 

2.4.2.  Relação Tutores / Estudantes para Atendimento nas 

Atividades à Distância 

Como política, a FIAP determinou que em seus cursos a distância haverá 

uma relação de 75 alunos para cada tutor. Os tutores terão carga horária total de, 

no mínimo, 30 horas semanais, sendo 22 horas a distância e 8 horas presenciais.   

A média entre o número de docentes integrais/parciais (10) do curso e o 

número de vagas previstas (300) é de 1 docente para 30 alunos.  
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O tutor será responsável por acompanhar o rendimento do aluno através dos 

fóruns de cada disciplina. 

 

2.4.3. Relação Tutores / Estudantes para Atendimento nas 

Atividades Presenciais (Inclusive as Obrigatórias) 

A relação de 1 tutor para 30 alunos em atividades presenciais é plenamente 

compatível, uma vez que os alunos deverão comparecer presencialmente na APO 

e na AIPO ao final de cada disciplina. 
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3.  INSTALAÇÕES FÍSICAS 

3.1. Instalações Gerais 

3.1.1. Salas de professores, tutores e reunião, Gabinetes de 

trabalho e Instalações 

A FIAP conta hoje com 4 unidades. Duas delas (Unidade I e II) ficam em 

prédios praticamente contíguos, na Avenida Lins de Vasconcelos. Nelas, são 

ofertados cursos de graduação e também de pós-graduação lato sensu. A terceira 

unidade fica na Avenida Paulista, onde funcionam cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu. A unidade da Paulista passou por recente ampliação. Além 

disso, a instituição possui duas outras unidades localizadas na Vila Olímpia e 

Alphaville. 

Na unidade sede, a instituição possui mais de 17.000 m2 de salas de aula, 

laboratórios, espaços makers, área administrativa, teatro, sala de professores, sala 

de reunião, gabinetes de trabalho e instalações para coordenação do curso com 

dimensões amplas e que atendem plenamente à proposta pedagógica de seus 

cursos. 

Em linhas gerais a duas unidades da Aclimação possuem: 

Unidade Lins de Vasconcelos, 1222 

UNIDADE II 

3º SUBSOLO 

AMBIENTE M² 

AUDITÓRIO 218,87 

FOYER 94,00 

CIRCULAÇÃO 13,22 

SANIT. MASC. 10,17 
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SANIT. P.N.E. 4,21 

SANIT. FEM. 9,90 

PRESSURIZAÇÃO 19,69 

LOGÍSTICA 12,24 

DEPÓSITO 117,33 

CASA DE BOMBAS 30,41 

CAIXA D' ÁGUA 45,35 

ESCADA FUNDO 19,86 

ELEVADOR FUNDO 12,87 

JARDIM 147,51 

TOTAL 755,63 

2º SUBSOLO 

AMBIENTE M² 

ESCADA AUDITÓRIO 12,75 

DEPÓSITO MANUTENÇÃO 22,41 

PRESSURIZAÇÃO 8,36 

ESTACIONAMENTO 720,75 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,08 

SALA LUSO 15,87 

VESTIÁRIO FEM. 7,76 

VESTIÁRIO MASC. 7,90 

COPA LUSO 8,69 

POÇO ELEVADOR FRENTE 13,40 
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SHAFTS 2,26 

TOTAL 845,63 

1º SUBSOLO 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,08 

SHAFTS 1,38 

PRESSURIZAÇÃO 25,31 

ESTACIONAMENTO 721,09 

GERADOR 15,91 

CABINE / TRAFO 38,77 

SEGURANÇA 4,98 

TOTAL 832,92 

TÉRREO 

AMBIENTE M² 

ESCADA DO FUNDO 11,37 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

SHAFTS 2,65 

SANIT. MASC. 10,62 

SANIT. P.N.E. 4,71 

SANIT. FEM. 10,78 

TALENT LAB 25,50 

BACK OFFICE ATENDIMENTO 14,44 
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ATENDIMENTO AO ALUNO 01 31,09 

ATENDIMENTO AO ALUNO 02 26,24 

ATENDIMENTO AO ALUNO 03 40,72 

COWORKING 280,82 

ELEVADOR FRENTE 12,00 

ESCADA FRENTE 11,37 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

ARQUIBANCADA 59,80 

TOTAL 557,15 

1º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 12,00 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 6,04 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

PERGOLADO DESCOBERTO 55,77 

CIRCULAÇÃO 53,36 

SERVIDOR 21,50 

HELP DESK 21,90 

PRINT CENTER 21,90 

ADM CANTINA 10,69 

DEPÓSITO CANTINA 01 2,24 

DEPÓSITO CANTINA 02 3,39 

COZINHA 17,10 
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PRAÇA DE ALIMENTÇÃO 270,06 

SANIT. FEM. 14,67 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,70 

ELEVADOR FRENTE 12,09 

ESCADA FRENTE 13,40 

TOTAL 567,27 

2º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,82 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

CIRCULAÇÃO / HALL 99,99 

LABORATÓRIO 201 50,69 

LABORATÓRIO 202 50,92 

LABORATÓRIO 203 72,37 

LABORATÓRIO 204 50,93 

CPA 13,96 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,70 

ELEVADOR FRENTE 10,65 

ESCADA FRENTE 12,09 
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TOTAL 426,64 

3º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,88 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

CIRCULAÇÃO / HALL 100,08 

LABORATÓRIO 301 72,39 

LABORATÓRIO 302 72,52 

SALA DE AULA 303 53,65 

SALA DE AULA 304 42,10 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

ESCADA FRENTE 12,09 

TOTAL 431,32 

4º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,87 
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PRESSURIZAÇÃO 1,64 

RECEPÇÃO STUDIO 10,85 

STUDIO 76,55 

BIBLIOTECA 229,50 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

ESCADA FRENTE 12,09 

CIRCULAÇÃO / HALL 32,28 

TOTAL 439,75 

5º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,88 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

CIRCULAÇÃO / HALL 100,06 

LABORATÓRIO 501 78,21 

LABORATÓRIO 502 84,79 

LABORATÓRIO 503 78,22 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 
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ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

TOTAL 431,86 

6º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,82 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

CIRCULAÇÃO / HALL 100,06 

LABORATÓRIO 601 78,21 

LABORATÓRIO 602 84,79 

LABORATÓRIO 603 78,22 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

TOTAL 431,80 

7º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 
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SHAFTS 5,82 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

CIRCULAÇÃO / HALL 100,07 

LABORATÓRIO 701 72,07 

LABORATÓRIO 702 60,25 

LABORATÓRIO 703 54,11 

LABORATÓRIO 704 53,67 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

TOTAL 430,69 

8º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,83 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

LABORATÓRIO 801 72,08 

LABORATÓRIO 802 60,25 

SALA DE AULA 803 60,25 

LABORATÓRIO 804 47,53 

SANIT. FEM. 14,66 
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SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

CIRCULAÇÃO / HALL 100,02 

TOTAL 430,66 

9º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,83 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

CIRCULAÇÃO / HALL 100,02 

LABORATÓRIO 901 59,81 

LABORATÓRIO 902 60,25 

SALA DE AULA 903 35,56 

LABORATÓRIO 904 84,50 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

TOTAL 430,67 

10º ANDAR 
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AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,09 

SHAFTS 5,78 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

RECEPÇÃO COORDENAÇÃO 13,54 

COORDENAÇÃO 101,87 

SALA DOS PROFESSORES 43,32 

CIRCULAÇÃO / HALL 59,78 

GABINETES DE PROFESSORES TEMPO 
INTEGRAL 

92,50 

SANIT. FEM. 14,66 

SANIT. P.N.E. 3,73 

SANIT. MASC. 13,69 

ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

NDE 21,60 

TOTAL 423,09 

11º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 13,40 

ESCADA FUNDO 12,05 

SHAFTS 3,70 
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PRESSURIZAÇÃO 1,80 

CAFÉ 13,45 

ÁREA EXTERNA 55,26 

OPEN SPACE 199,73 

RECEPÇÃO 29,76 

SANIT. FEM. 13,19 

SANIT. MASC. 12,13 

ESCADA FRENTE 12,09 

ELEVADOR FRENTE 13,40 

ESCADA EXTERNA 13,62 

TOTAL 393,58 

12º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ELEVADOR FUNDO 12,01 

ESCADA FUNDO 12,32 

DEPÓSITO 11,45 

MEZANINO 132,96 

PÁTIO CONDENSADORAS 115,88 

CASA DE MÁQUINAS VENTILAÇÃO 11,46 

ESCADA FRENTE 12,32 

ELEVADOR FRENTE 12,01 

PRESSURIZAÇÃO 1,64 

SHAFTS 1,78 

TOTAL 323,83 
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Total Lins 1222 7306,86 

 
 

Unidade Lins de Vasconcelos, 1264 

UNIDADE I 

1º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESCADA DE ALVENARIA 10,58 

DEPÓSITO 14,14 

BRINQUEDÃO 153,63 

SANIT. FEM. 12,25 

SANIT. MASC. 11,97 

SANIT. P.N.E. 3,31 

ELEVADORES 22,74 

HALL 69,87 

DEPÓSITO DE LIXO 3,65 

DEPÓSITO CANTINA 3,45 

CARGA / DESCARGA 196,58 

DEPÓSITO MANUTENÇÃO 01 85,32 

DEPÓSITO MANUTENÇÃO 02 26,64 

SALA DA MANUTENÇÃO 24,26 

TRAFO 14,35 

OFICINA MANUTENÇÃO 42,71 

VESTIÁRIO MANUTENÇÃO 22,23 
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SALA CHEFIA MANUTENÇÃO 9,04 

TOTAL 726,72 

2º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESTACIONAMENTO 548,86 

SANIT. FEM. 6,28 

SANIT. MASC. 3,91 

SANIT. P.N.E. 3,64 

VESTIÁRIO MASC. 22,30 

VESTIÁRIO FEM. 19,95 

CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS 15,39 

HALL 209,52 

ELEVADORES 22,11 

SALA DO BOMBEIRO 6,17 

ESCADA DE ALVENARIA 26,89 

HELP CENTER 149,98 

SALA DO SECRETÁRIO 10,40 

ARQUIVO 5,86 

SALA DAS CONDENSADORAS 5,61 

SALA DE REUNIÃO 9,95 

CIRCULAÇÃO 106,26 

SALA DE ATENDIMENTO 10,21 

SALA VAZIA 13,04 

SALA DE DIPLOMAS 10,24 
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SALA DE MATRÍCULAS 14,75 

SANIT. FEM. 5,71 

SANIT. MASC. 5,16 

SHAFT TELEFONIA 2,99 

ENFERMARIA 11,41 

CPD 11,25 

ACERVO 20,30 

INSPETORIA 15,08 

DEPÓSITO HELP CENTER 16,77 

HALL COPA 6,50 

COPA 43,26 

SANIT. COPA 2,75 

DEPÓSITO COPA 6,32 

ÁREA DE SERVIÇO COPA 1,77 

COZINHA COPA 11,28 

TOTAL 1381,87 

3º ANDAR 

AMBIENTE M² 

SALA DOS PROFESSORES 50,37 

SALA DE REUNIÃO 22,15 

ENTRADA 43,64 

RECEPÇÃO 53,07 

HALL 364,14 

ESCADA METÁLICA 42,70 
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GAME DEV LAB 82,16 

DEV LAB 305 75,17 

SERVIDOR 13,65 

SANIT. FEM. 18,28 

SANIT. MASC. 17,87 

WOW LAB 50,82 

INNOVATION LAB 125,74 

LAB. DE QUÍMICA 89,53 

CABINE DE MEDIÇÃO 25,97 

MAKER LAB 139,79 

ESCADA DE ALVENARIA 21,93 

ELEVADORES 22,11 

DEPÓSITO PAREDE TIJOLINHO 6,34 

CIRCULAÇÃO SALA DOS PROF. 11,53 

TOTAL 1276,96 

4º ANDAR 

AMBIENTE M² 

SALA DA DIREÇÃO 16,05 

SANIT. DIREÇÃO 4,28 

DEPÓSITO 3,94 

SALA DAS AUXILIARES 17,73 

COORDENAÇÃO FUNDAMENTAL II 12,48 

COORDENAÇÃO ATIVIDADE EXTRA 9,60 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 10,17 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  139 

ASSISTENTE DA DIREÇÃO 6,47 

COORDENAÇÃO ENSINO MÉDIO 9,96 

COORDENAÇÃO FUNDAMENTAL I 11,23 

RECEPÇÃO COORDENAÇÃO 13,11 

ESCADA METÁLICA 45,46 

SALA DE AULA 410 43,02 

SALA DE AULA 409 40,31 

SALA DE AULA 408 39,14 

SALA DE AULA 407 54,00 

SANIT. FEM. 18,28 

SANIT. MASC. 18,32 

SALA DE AULA 406 52,84 

SALA DE AULA 405 50,65 

SALA DE AULA 404 68,21 

SALA DE GINÁSTICA 89,50 

SALA DE AULA 402 68,81 

DEV LAB 401 113,18 

HALL 290,10 

ELEVADORES 21,11 

ESCADA DE ALVENARIA 30,94 

CIRCULAÇÃO COORDENAÇÃO 35,78 

TOTAL 1194,67 

5º ANDAR 

AMBIENTE M² 
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DEV LAB 411 78,53 

DEV LAB 412 77,86 

ESCADA METÁLICA 48,72 

SALA DE AULA 509 54,19 

SALA DE AULA 508 69,05 

SALA DE AULA 507 53,99 

SANIT. FEM. 18,54 

SANIT. MASC. 18,32 

SALA DE AULA 506 52,46 

SALA DE AULA 505 51,68 

SALA DE AULA 504 68,66 

DEV LAB 503 89,33 

SALA DE AULA 502 68,74 

DEV LAB 501 119,05 

HALL 320,56 

ELEVADORES 21,11 

ESCADA DE ALVENARIA 30,94 

TOTAL 1241,73 

6º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESCADA METÁLICA 45,89 

SALA DE AULA 609 73,02 

SALA DE AULA 608 69,93 

SALA DE AULA 607 71,40 
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SANIT. FEM. 18,28 

SANIT. MASC. 18,32 

SALA DE AULA 606 52,59 

SALA DE AULA 605 51,50 

SALA DE AULA 604 68,81 

DEV LAB 603 86,93 

SALA DE AULA 602 69,00 

DEV LAB 601 116,38 

CANTINA 11,95 

HALL 254,85 

ESCADA DE ALVENARIA 31,89 

ELEVADORES 22,11 

TOTAL 1062,85 

7º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESCADA METÁLICA 44,01 

DEV LAB 710 83,70 

SALA DE AULA 709 58,73 

SALA DE AULA 708 67,38 

SALA DE AULA 707 74,75 

SANIT. FEM. 18,28 

SANIT. MASC. 18,32 

SALA DE AULA 706 52,61 

SALA DE AULA 705 48,18 
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DEV LAB 704 68,71 

DEV LAB 703 51,75 

LAB. COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA 35,61 

SALA DE AULA 702 56,17 

LAB. FÍSICA E ELETRÔNICA 118,43 

CASA DE MAQ. AR CONDICIONADO 10,55 

HALL 233,91 

ESCADA DE ALVENARIA 30,95 

ELEVADORES 21,11 

TOTAL 1093,15 

8º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESCADA METÁLICA 35,28 

COPA 11,80 

FOYER 216,74 

ESCADA DE ALVENARIA 30,94 

ELEVADORES 21,11 

SOLÁRIO 56,58 

SANIT. FEM. 17,41 

SANIT. MASC. 16,64 

ESCADA PALCO 5,73 

PLATÉIA 253,97 

PALCO 121,78 

CAMARIM 01 13,52 
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CAMARIM 02 14,54 

RAMPA 21,37 

TOTAL 837,41 

9º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESCADA METÁLICA 35,75 

DEV LAB 901 94,09 

DEPÓSITO T.I. 14,50 

HALL 60,48 

REFEITÓRIO 41,52 

CABINE DE SOM 14,80 

CIRCULAÇÃO TÉCNICA 29,90 

ESCADA DE ALVENARIA 30,94 

ELEVADORES 21,11 

TOTAL 343,09 

10º ANDAR 

AMBIENTE M² 

ESCADA METÁLICA 36,10 

HALL 142,90 

COZINHA COPA 36,63 

CANTINA 14,53 

ESCADA DE ALVENARIA 32,13 

ELEVADORES 21,,1 
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DEPÓSITO MATERIAL ESPORTE 2,19 

SANIT. P.N.E. 3,63 

SANIT. FEM. 9,55 

SANIT. MASC. 18,48 

CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS 5,13 

QUADRA 432,71 

DEPÓSITO LIMPEZA 2,96 

ACESSO QUADRA 14,65 

TOTAL 751,59 

11º ANDAR 

AMBIENTE M² 

CIRCULAÇÃO QUADRA 34,89 

ARQUIBANCADA 203,85 

CASA DE MAQ. ELEVADORES 34,32 

ESCADA DE ALVENARIA 30,94 

CIRCULAÇÃO 25,36 

ARQUIVO MORTO 42,39 

ESCADA METÁLICA 36,09 

TOTAL 407,84 

Total Lins 1264 10317,88 

Total Geral 17624,74 
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3.1.1.1 Gabinete aos professores de tempo integral 

A FIAP disponibiliza gabinetes para todos os professores de Tempo Integral, 

equipados com mesas, cadeiras, impressora, computadores ou Notebooks 

conectados à Internet. Atendendo de forma excelente aos requisitos de 

disponibilidade de equipamentos em função do número de docentes, dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

As salas possuem ar condicionado e toda a estrutura necessária para que os 

professores possam produzir seus estudos de forma altamente satisfatória. 

Todos os gabinetes possuem dimensões adequadas para que o professor 

consiga desempenhar suas funções de tempo integral com pesquisas e estudos 

objetivando incrementar qualidade ao curso. 

Os gabinetes estão inseridos no programa de conservação que o 

departamento de manutenção opera em toda a instituição, com isto possuem toda 

a estrutura altamente conservada e limpa constantemente. 

Em relação a comodidade e acessibilidade estão perfeitamente localizados 

no 10º andar ao lado da sala dos professores, coordenação e direção acadêmica, 

possibilitando assim uma constante troca de informações de forma dinâmica e 

eficaz. 

 

3.1.1.2 Sala dos Professores 

 A sala dos professores da FIAP possui um espaço excelente para os 

docentes da instituição, está localizada no 10º andas ao lado dos Gabinetes para 

os professores de tempo integral e também anexo a coordenação e direção 

acadêmica. 

A Sala de Professores possui mesa para reuniões e cadeiras diversas, 

quadros de avisos, armários para guarda de material, geladeira, ar condicionado, 

bebedouros e computadores ligados à internet para pesquisa e digitação de notas, 

facilitando flexibilização e comodidade dos mesmos no ambiente de trabalho. 
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Os professores possuem a sua disposição uma equipe formada por 6 

pessoas para atendê-los em qualquer solicitação que julgarem necessário para a 

exposição das aulas, sejam elas, cópias, reservas de laboratórios especiais, 

material de escritório, etc. 

Atende de forma excelente aos requisitos de disponibilidade de 

equipamentos em função do número de professores, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, 

possuindo ainda ao lado banheiros masculino e feminino e bem com para 

deficientes físicos. 

  

3.1.1.3 Sala dos Coordenadores 

Os coordenadores da FIAP possuem salas privativas equipadas com mesa, 

cadeira, armário, ar condicionado, computador ou notebook, celular corporativo, 

tudo que for necessário para que o coordenador consiga desempenhar suas 

funções administrativas. 

As salas estão dentro da rotina diária de limpeza e manutenção tendo a 

disposição todos os recursos a sua disposição, caso tenha alguma urgência. Os 

coordenadores possuem a sua disposição uma equipe de 6 pessoas prontas para 

que possa atendê-los em requisições triviais, tais como: material de escritório, 

cópias, qualquer tipo de manutenção, bem como agendamento com alunos. 

Todos estes recursos para que o coordenador possa se dedicar totalmente a 

sua tão nobre e importante função de coordenação dos cursos FIAP. 

 

3.1.1.4 Espaço de trabalho para o Núcleo Docente 

Estruturante 

A FIAP disponibiliza uma ampla sala totalmente capacitada com 

equipamentos de multimídia e computador para que o NDE possa desempenhar 

suas funções. 
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A sala conta com mesas, cadeiras, computador conectado à rede de 

Internet, mesa para reunião com cadeiras e armários para arquivamento de 

documentos. Atendendo aos requisitos de disponibilidade de equipamentos em 

função do número de docentes, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

Está localizada próxima a sala dos professores e coordenação, facilitando 

em muito o acesso dos professores para que possam se reunirem e deliberarem 

sobre os cursos. 

 

3.1.1.5 Espaço de trabalho para a CPA 

Dada a importância que a FIAP entende ter a CPA, reservamos uma sala 

onde a comissão pode ser reunir para darem andamento ao importante trabalho de 

avaliação da instituição. 

A sala conta com computador, mesa, cadeira, ar condicionado, armário e 

privacidade.  Atendendo aos requisitos de disponibilidade de equipamentos em 

função do número de participantes, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

3.1.1.6 Salas de aula 

As salas de aula FIAP foram pensadas para que o ensino se dê da forma 

mais eficiente possível. Todas possuem ar condicionado, data-show fixo, micro do 

professor, caixas de som, persianas para black-out, etc. Foram cuidadosamente 

projetadas para apresentarem boas condições de uso e de salubridade, com 

espaço adequado, iluminação, ventilação e acústica.  

Caso o professor necessite de algum outro recurso, será prontamente 

atendido pela nossa equipe de suporte aos professores. Pois o objetivo da FIAP é 

atender no que for necessário para que os professores inovem nas formas de se 

transmitir conhecimento. 
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Acreditamos que o professor é o grande agente para que possamos entregar 

uma formação de excelência alinhada as expectativas de nossos alunos e do 

mercado de trabalho que a cada dia se torna mais exigente. 

 As instalações são apropriadas à utilização dos recursos audiovisuais 

necessários à prática pedagógica. O mobiliário e os equipamentos estão 

devidamente adaptados à quantidade de alunos e às funções de ensino de modo a 

favorecer a necessária comodidade. Atendem aos requisitos de iluminação, 

limpeza, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

Todas apresentam condições excelentes em relação à saúde pública, em 

termos de arejamento, oxigenação, higiene e limpeza.  Os ambientes são mantidos 

com serviços diários de limpeza, por equipe responsável por esta atividade. 

Espaço dimensionadas na relação de 1,00 m2, altamente confortável com 

área de circulação e o espaço do professor adequados. Possuem iluminação 

natural e artificial, bem como ar condicionado seguindo as normas do código 

sanitário estadual, garantindo assim o total conforto dos alunos e professores. 

Vale ressaltar que a iluminação artificial foi calculada atendendo as normas 

técnicas da ABNT, quanto à quantidade de lâmpadas (lux), em função do uso 

específico  

A acústica também recebeu grande importância, sendo que as salas de 

aulas foram implantadas em um posicionamento adequado em relação ao 

distanciamento, garantindo um nível aceitável de ruído externo, não 

comprometendo o desempenho professor-aluno. 

Além das instalações citadas, vale destacar ainda que a FIAP conta 

auditório, salas de conferências, foyer, solarium, cantina, lanchonete, praça de 

alimentação, coworkings e instalações sanitárias. 

As instalações existentes são projetadas para dar total acesso a mobilidade 

de portadores de necessidades especiais, em particular deficientes físicos, tanto 

alunos como docentes e funcionários técnicos e administrativos.  
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Todos os prédios da FIAP estão adequados a cadeirantes e/ou pessoas com 

problemas de mobilidade, dispondo de rampas e/ou elevadores para o acesso às 

salas de aulas e demais dependências da instituição.  

Os prédios também possuem sanitários e bebedouros adaptados e vaga de 

estacionamento próprio para portadores de necessidades especiais. Recentemente 

a instituição também instalou dispositivos táteis nas entradas/saídas dos 

elevadores e início/término das escadas, adequando os prédios para permitir 

melhor mobilidade de deficientes visuais. Os prédios são vistoriados e aprovados 

pelos órgãos municipais competentes e apresentam excelentes condições de uso 

para o ensino e práticas investigativas e laboratoriais. 

 

3.1.2 Recursos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (Audiovisuais e Multimídia) 

A FIAP atende de maneira excelente às necessidades de execução do 

projeto pedagógico do curso através de TIC´s a partir de uma estrutura física e 

lógica moldada em diversidade e qualidade. 

Na estrutura física da FIAP, o aluno terá acesso a diversos laboratórios de 

informática e outras tecnologias, a seguir seguem as descrições dos laboratórios: 
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São 37 laboratórios no total, sendo 32 de informática, 1 de eletrônica, 1 de 

hardware, 1 de redes, 1 de Mini Macs (produtos Apple) e 1 de Computação 

Científica (LCC), WOW Lab, Maker Lab e Innovation Lab. Estes laboratórios são 

equipados com os mais modernos hardwares conforme descrito acima. 

A FIAP possui parceria com os grandes players de tecnologia do mundo, 

com isto mais os investimentos em software, a FIAP possui um portfólio completo 

de softwares disponíveis para os alunos, a saber: 

SOFTWARE VERSÃO 

7-Zip 16.04 (x64) 16.04 
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Adobe Acrobat READer DC 1,502,020,042 

Adobe Photoshop cc 18.0.1 

Amazon Redshift ODBC Driver 64-bit 1.2.7 

Android SDK Tools 1.16 

Android Studio 2.2.1 

Arduino 1.6.13 

Astah Professional 7.1.0 

Autodesk Maya 2016 16.0.1312.0 

Autodesk Mudbox 2016 10.0.0.166 

Bizagi Modeler 3.1.0011 

Blender 2.78.1 

Bonita BPM Community 7.3.3 

Bonjour 3.0.0.10 

CCleaner 5.25 

CircuitMaker 1.3.0.181 

Cisco Packet Tracer 7.0 

Construct 2 r239 1.0.239.0 

CrypTool 2.1 (Nightly Build 6955.1) 2.1.6955.1 

CutePDF Writer 3.1 3.1 

DB Browser for SQLite 3.9.1 

Dev-C++ 5.11 

DNSChef 0.2 

Docker Toolbox version 1.12.3 1.12.3 

Dotfuscator and Analytics Community Edition 5.22.0 5.22.0.3788 

EAGLE 7.7.0 7.7.0 
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EtterAPE 0.9.13 

Ettercap 0.8.2 

Geany 1.29 1.29 

Gephi 0.9.1 

GIMP 2.8.18 2.8.18 

Git version 2.10.2 2.10.2 

GlassFish Server Open Source Edition 4.1.1 

GNS3 1.5.2 1.5.2 

Google Chrome 54.0.2840.99 

Hping3 3.0.0-alpha-2 

Hydra 8.3 

IBM Cognos Insight 10.2.5200.148 

Intel XDK 0.0.3759 

Java 8 Update 111 (64-bit) 8.0.1110.14 

Java SE Development Kit 8 Update 111 (64-bit) 8.0.1110.14 

John the Ripper 1.8.0.6 

Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 10.2.5.3201 

Kaspersky Security Center 10 Network Agent 10.3.407 

KiCad 4.0.4 4.0.4 

K-Lite Mega Codec Pack 12.6.0 12.6.0 

Linux Kali 2017.1 

Maltego 4.0.11 

mental ray renderer for Autodesk Maya 2016 16.0.1312.0 

Metasploit 4.14.15 

Microsoft Office Professional Plus 2016 16.0.4266.1001 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  153 

Microsoft Project Professional 2013 15.0.4569.1506 

Microsoft SQL Server 2012 (64-bit) 12.0 

Microsoft SQL Server 2016 16.0 

Microsoft Visio Professional 2013 15.0.4569.1506 

Microsoft Visual Studio Professional 2015 14.0.23107 

MongoChef Core 4.4.2 

MongoDB 3.2.11 2008R2Plus SSL (64 bit) 3.2.11 

Mozilla Firefox 49.0.2 (x86 pt-BR) 49.0.2 

MySQL Installer – Community 1.4.17.0 

MySQL Server 5.7 5.7.16 

MySQL Workbench 6.3 CE 6.3.7 

NetBeans IDE 8.2 8.2 

Nmap 7.31 7.31 

Node.js 6.9.1 

Notepad++ (32-bit x86) 7.2.2 

Npcap 0.10 r9 0.10 r9 

Octave 4.0.0 4.0.0 

OpenSSL 1.0.2j Light (32-bit) 1.0.2 

OpenVAS 7.0.1 

Oracle VM VirtualBox 5.1.8 5.1.8 

PDFCreator 1.7.3 

Proteus 8 Demonstration 8.5.22252.0 

psqlODBC_x64 09.05.0300 

Python 2.7.12 (64-bit) 2.7.12150 

R for Windows 3.3.2 3.3.2 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  154 

Realtek High Definition Audio Driver 6.0.1.6086 

Reboot Restore Rx Pro 10.6 

Robomongo 0.9.0 0.9.0 

RStudio 1.0.44 

SAP GUI for Windows 7.40 (Patch 5 Hotfix 1) 7.40 Compilation 2 

scilab-5.5.2 (64-bit) 5.5.2 

SET 7.6.2 

SoapUI 5.3.0 5.3.0 5.3.0 

SolarWinds Response Time Viewer 1.0.0.162 

SOLIDWORKS 2015 x64 Edition SP05 23.5.0.81 

SOLIDWORKS 2015 x64 Portuguese Brazilian 
Resources 

23.150.81 

SQL Server 2016 Client Tools 13.0.16000.28 

SQLite Expert Personal 4.0.0 4.0 

Tableau 10.1 (10100.16.1103.2343) 10.1.1236 

Tableau Public 10.1 (10100.16.1103.2343) 10.1.1236 

TeighaX 3.09 3.9.0 

Tux Paint 0.9.22 0.9.22 

UE4 Prerequisites (x64) 1.0.11.0 

Unity 5.5.1 

VMware Player 12.5.1 

WinPcap 4.1.3 4.1.0.2980 

WinSCP 5.9.2 5.9.2 

Wireshark 2.2.3 (64-bit) 2.2.3 

Xamarin 4.2.1.62 
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XAMPP 7.0.13-0 

xCode 8.1 

XMind 8 (v3.7.0) 3.7.0.201611010032 

 
O aluno possui acesso a plataforma própria e ao portal da FIAP com, vídeos, 

aulas via Canal no YouTube (FIAPx), iTunesU, FIAP Café (Podcasts) e Facebook. 

O Portal da FIAP permite ao aluno o acesso a: 

 Guia acadêmico 

 Normas disciplinares 

 Conteúdo programático de cada disciplina 

 Download de apostilas postadas pelos professores 

 Cadastro de trabalhos solicitados pelos professores 

 Calendários de avaliações e de aulas 

 Acompanhamento de notas e faltas (boletim) 

 Contato com a coordenação 

 Contato com a ouvidoria 

 Serviços de: 

 Secretaria 

 Financeiro (geração de 2ª via de boleto) 

 Biblioteca 

 

Visualização de avisos no mural de notícias, avisos esses relacionados a 

todas as possíveis áreas da FIAP, como Gestão de Carreiras, avisos de palestras, 

de cursos, de parcerias, comunicados da coordenação e da diretoria, entre outros. 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  156 

 Informações gerais sobre: 

 Parcerias 

 Empresa Júnior 

 Transporte Gratuito 

 Bicicletário 

 

As vídeo-aulas e podcasts disponíveis no canal no YouTube (FIAPx), no 

iTunesU e no site da FIAP são conteúdos eletrônicos complementares às aulas e 

acessíveis não somente a alunos FIAP, mas também à comunidade como um todo, 

buscando a aproximação das pessoas à tecnologia. 

A FIAP utiliza também o Facebook, ferramenta de rede social mais utilizada 

no mundo, como meio de comunicação e tira-dúvidas entre professores e alunos, 

favorecendo a integração. São criados grupos por interesse ou turma, onde são 

discutidos assuntos pertinentes às aulas.  

A FIAP conta também com as Oficinas de Nivelamento cujo objetivo é 

auxiliar alunos de todos os cursos nos conteúdos mais procurados para estudo, 

que são em diversas áreas e podem ser encontradas no documento do Talent Lab. 

Além dos laboratórios já citados a FIAP inaugurou recentemente três 

espaços disruptivos para que os professores possam propiciar aos alunos uma aula 

altamente produtiva. 

 

3.1.2.1 WOW LAB 

O WOW Lab é um laboratório planejado pela FIAP para GamePlay e 

PlayTest. Conta a  parceria com a Xbox que foi possível disponibilizar aos alunos 

consoles Xbox One e Xbox One Development Kit, além de poder contar com uma 

série de equipamentos. 
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O Wow Lab conta com 4 consoles Xbox One, incluindo um Xbox 

Development kit, micros para o os óculos HTC e Rift, entre os outros dispositivos 

como a impressora 3D, que também funciona como escaner 3D e gravadora Laser. 

No Wow Lab, além dos jogos para Xbox, teremos as experiências em realidade 

virtual instaladas nos equipamentos (HTC e Rift). Será um laboratório para 

experimentos tanto em games quanto em outras tecnologias. Essa variedade de 

recursos funciona como um celeiro de experimentos e desenvolvimento, propicia ao 

aluno uma gama de competências a ser desenvolvidas.  

No WOW Lab temos os seguintes equipamentos: 

 4 Consoles XboxOne 

 3 Kinects 

 1 Console do PS4 

 1 PS4 de realidade virtual 

 1 HTC Vive  

 1 Impressora 3D - 3 em 1(grava a laser, digitaliza e imprime)  

 TV's de 4k 

 Hollolens 

 

3.1.2.2 INNOVATION LAB 

O Innovation Lab foi inspirado em iniciativas internacionais, com uma 

concepção voltada para colaboração e cocriação. Também buscou inspiração no 

laboratório de Hardware do Facebook – área 404 – onde o objetivo é oferecer 

equipamentos para criação de protótipos e dispositivos. O espaço conta com 

ferramentas de automação, robótica, eletrônica, pneumática e fabricação mecânica, 

como torno e fresadora CNC. Ele será utilizado para a prototipação dos projetos do 

StartupOne, em aulas de mecatrônica, automação, robótica, pneumática e 

hidráulica, projetos, marketing, segurança, etc. 



  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  158 

Esta iniciativa está ligada às tendências mundiais de espaço para criação, 

prototipação e projetos. Trata-se de um ambiente de trabalho colaborativo. Além do 

desenvolvimento de projetos, os alunos poderão aprender através da interação e 

uso de equipamentos. 

 

3.1.2.3 Maker Lab 

A FIAP acredita muito na cultura maker e que aprender fazendo é altamente 

produtivo para o aprendizado significativo e duradouro. O Maker lab da FIAP é um 

laboratório de criatividade, aprendizado e inovação acessível a todos interessados 

em criar, desenvolver e construir projetos.  

Através de processos colaborativos de criação, compartilhamento do 

conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital, o Maker Lab traz aos 

alunos da FIAP a possibilidade de aprender, projetar e produzir diversos tipos de 

objetos, e em diferentes escalas. 

O laboratório é equipado com impressoras 3D, cortadoras a laser, plotter de 

recorte, fresadoras CNC, computadores com software de desenho digital CAD, 

equipamentos de eletrônica e robótica, e ferramentas de marcenaria e mecânica.  

O maker Lab conta com uma equipe dinâmica que incentiva o aprendizado 

compartilhado e a criatividade através do fazer, realizando cursos e orientando o 

desenvolvimento de projetos. 

Neste espaço são oferecidas oficinas, cursos e palestras, disseminando a 

produção do conhecimento em tecnologia, ciência, arte e inovação para todos da 

comunidade FIAP. Através de um processo humanizado as atividades de ensino 

estimulam o compartilhamento da informação e construção coletiva de ideias.  

Este conceito surgiu em 2001 no MIT, quando Neil Gershenfeld, diretor do 

Centre of Bits and Atoms criou a disciplina chamada “How To Make (almost) 

Everything” (Como fazer quase de tudo) onde os alunos através do acesso a 

ferramentas de fabricação digital podiam produzir com as suas próprias mãos, 

aquilo que elas sempre sonharam. Para surpresa de Neil, centenas de alunos se 

inscreveram.  
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3.1.2.4 Laboratório de Física e Eletrônica 

O LFE foi concebido como um espaço para atividades didáticas e de 

desenvolvimento, para este fim ele foi planejado e montado segundo critérios muito 

bem definidos visando o máximo aproveitamento do espaço físico, eficiência no 

aproveitamento das aulas, flexibilidade operacional e praticidade, tudo isto dentro 

de rígidos critérios de segurança. Como consequência, temos no LFE um espaço 

confortável para aplicação de aulas práticas.  

O LFE conta com bancadas de fórmica não condutoras equipadas com 

tomadas de 110V/10A para alimentação dos kits experimentais e notebooks dos 

alunos. Cada bancada acomoda 6 alunos como o LFE possui 6 bancadas sua 

capacidade total de alunos é de 48 alunos, porém, em casos excepcionais pode-se 

acomodar até 56 alunos considerando-se os lugares da bancada do professor. 

O laboratório possui uma grande variedade de equipamentos e Kits para 

proporcionar ao aluno um aprendizado altamente eficiente e dinâmico, seguem 

alguns KITs para exemplificar: 

 Itens de utilidade didática 

 Kit de ensino para experimentos com instrumentos de medida e 

propagação de erros (15 unidades): 

 Kit de ensino para experimentos com força elástica (15 unidades): 

 Kit de ensino para estudo de equilíbrio de forças (15 unidades): 

  Kit de ensino para estudo do movimento retilíneo e uniforme e 

uniformemente acelerado (2 unidades): 

 Kit de ensino para estudo da força de atrito (15 unidades): 

 Kit de ensino para estudo da ação e reação (15 unidades): 

 Kit de ensino para com lei de Ohm, associação de resistores e ponte 

de Wheatstone (15 unidades): 
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 Kit de ensino para estudo do efeito capacitivo, indutivo e resistivo em 

corrente alternada e direta (15 unidades): 

 Itens de apoio 

 Sistema operacional Windows. 

 Os computadores disponíveis no LFE são operados com base no 

sistema operacional Windows XP. 

 Pacote Office. 

 Os computadores disponíveis no LFE contam com o pacote Microsoft 

Office para redação de relatório e análise de dados. 

 Simulação de circuitos eletrônicos. 

 Os computadores disponíveis no LFE contam o simulador de circuitos 

eletrônicos Proteus. 

 Recursos de auxílio a eletrônica: 

 Para este fim contamos com os seguintes itens: 

 Osciloscópios (10 unidades): O LFE possui osciloscópios para o 

desenvolvimento de atividades didáticas e extracurriculares. 

 Multímetros (22 unidades): O LFE possui multímetros como o 

mostrado na Figura 19 para o desenvolvimento de atividades didáticas 

e extracurriculares. 

 Fontes de bancada (4 unidades): O LFE possui fontes de bancada 

para o desenvolvimento de atividades didáticas e extracurriculares. 

 Matrizes de contato (30 unidades): O LFE possui matrizes de contato 

para o desenvolvimento de atividades didáticas e extracurriculares. 

 Kits multifuncionais (15 unidades): O LFE possui em todas as 

bancadas kits multifuncionais para auxiliar na execução de 

experiências e no desenvolvimento de projetos.  
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 Bancadas:  

As bancadas dos alunos são construídas em fórmica e revestias por 

laca para evitar problemas de curto circuito em experimentos envolvendo 

eletricidade. Cada bancada acomoda 6 alunos. Elas possuam saídas de 

100V/10A para conexão de equipamentos e notebooks. Diferentemente de 

outros laboratórios as bancadas não possuem computadores, os alunos 

podem usar seus próprios notebooks ou então fazer a análise dos dados nos 

computadores do laboratório livre este, sendo um laboratório de 

microcomputadores que fica liberado para o a utilização dos alunos durante 

todo o horário de funcionamento da faculdade, inclusive aos sábados. 

Em última análise o propósito do LFE é servir de espaço para o 

desenvolvimento de atividades práticas envolvendo física e eletrônica. 

 

3.1.2.5 Laboratório de Redes de Computadores e Segurança 

da Informação 

Segurança da Informação está relacionada com proteção de um conjunto de 

dados, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma 

organização. São características básicas da segurança da informação os atributos 

de confidencialidade, integridade e disponibilidade, não estando esta segurança 

restrita somente a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas 

de armazenamento. O conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de 

informações e dados. O conceito de Segurança Informática ou Segurança de 

Computadores está intimamente relacionado com o de Segurança da Informação, 

incluindo não apenas a segurança dos dados/informação, mas também a dos 

sistemas em si. A Segurança da Informação promove a proteção de dados contra 

diversos tipos de vulnerabilidade— na verdade, é a vulnerabilidade que coloca as 

informações em risco. Uma dessas vulnerabilidades que podemos mencionar é a 

de software, pois não é nada incomum um software apresentar erros e falhas que 

possibilitem a violação de dados. 

Os mecanismos de segurança são medidas que visam controlar o acesso às 

informações de forma física e lógica. Enquanto os controles físicos limitam o 

contato direto que um usuário pode ter com a informação e toda a estrutura que a 
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envolve, os controles lógicos trabalham pela integridade da informação de modo 

que ela não seja acessada e manipulada. 

Neste sentido a FIAP montou um laboratório para que tais conhecimentos 

possam ser transmitidos aos nossos alunos com exercícios práticos, para tanto 

utiliza os seguintes equipamentos: 

 Temos 51 computadores com cabos de redes UTP cat 6 

 Switch Cisco Catalyst 

 01 Equipamentos 3500 Séries 

 02 Equipamentos 3560 Séries 

 05 Equipamentos 2950 Séries 

 08 Equipamentos 2960 Séries 

 roteador Cisco 

 07 Equipamentos 2600 Séries 

 09 Equipamentos 2800 Séries 

 

3.1.3 Laboratórios especializados no pólo para realização de 

atividades presenciais (inclusive as obrigatórias) 

Por ser uma instituição com um foco especializado na área de Tecnologia da 

Informação, a FIAP conta com uma excelente estrutura de laboratórios didáticos 

especializados, contando com mais de mil computadores.  

Oferecemos 4 laboratórios específicos para os alunos do curso superior de 

Tecnologia em Defesa Cibernética. Estes laboratórios contam com espaços físicos, 

equipamentos e serviços que apresentam condições satisfatórias e atendem 

plenamente aos objetivos do curso e convergem para o cumprimento do perfil 

profissiográfico.  
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 Unidade 1 

o 501 - Laboratório de Redes de Computadores e Segurança da 

Informação, por conter uma estrutura física que dispõe de 

equipamentos atualizados e que ficam à disposição para a prática 

hands-on dos alunos, permite aos mesmos o contato com os 

equipamentos que fundamentam os princípios de uma rede de 

computadores, a comunicação entre camadas físicas de uma 

infraestrutura interconectada e a análise/monitoramento sobre o 

tráfego de dados, todos estes conceitos são importantes e servem 

como alicerces para a formação de um profissional de Defesa 

Cibernética que compreenda as características de hardwares 

envolvidos em um ambiente de redes e as suas implicações em 

falhas que podem expor os dados dentro de um ambiente 

corporativo. Os equipamentos disponibilizados para os alunos são: 

desktop´s interligados com cabos de redes UTP cat 6, switch´s 

Cisco Catalyst e roteadores Cisco 2600/2800 Séries. Os 

computadores estão distribuídos em grupos de 3 ou 4 

computadores, cada bancada permite ao aluno criar uma estrutura 

de rede onde uma máquina está conectada ao switch e por 

consequência realiza através dela a configuração do equipamento, 

outra máquina está conectada ao roteador o que lhe permite 

configurar remotamente o equipamento, a (s) outra(s) máquina(s) 

da bancada pode(m) ser conectada(s) à rede que foi estabelecida 

como cliente(s). Como todos os equipamentos 

(switch´s/roteadores) estão interligados, é possível ainda que os 

grupos possam interligar sua rede com outras bancadas o que 

permite uma aplicação do conhecimento multidisciplinar através 

dos conteúdos de switching, cabeamento, gestão de projetos, 

monitoramento e gerenciamento de redes, e sistemas 

operacionais. Neste laboratório o aluno irá desenvolver as 

seguintes aptidões: criar e desenvolver linhas de defesa, 

implementar as melhores práticas para a área de segurança da 

informação, projetar esquemas de segurança por camadas, 

analisar a operacionalidade das redes, os sistemas de conexão e 
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avaliar as ameaças de invasão e vistoriar, realizar perícia e emitir 

parecer técnico em sua área de formação.  

o 701 - Laboratório de Física e Eletrônica, conta com bancadas de 

fórmica não condutoras equipadas com tomadas de 110V/10A 

para alimentação dos kits experimentais e notebooks dos alunos. 

Cada bancada acomoda 6 alunos como o LFE possui 6 bancadas 

sua capacidade total de alunos é de 48 alunos, porém, em casos 

excepcionais pode-se acomodar até 56 alunos considerando-se os 

lugares da bancada do professor. Neste laboratório os alunos do 

curso de Tecnologia em Defesa Cibernética EAD poderão praticar 

os fundamentos da elétrica e eletrônica apoiados pelas disciplinas 

de Cabeamento Estruturado, Arquitetura de Computadores e 

Tendências Emergentes Cibersegurança, através da preparação 

de cabos, dispositivos IoT´s além de praticar os conceitos de 

sustentabilidade social. Este laboratório dispõe de kit´s, um em 

cada bancada, onde os alunos encontram: um crimpador, um 

putch down, um alicate de corte e um desencapador de fios, além 

disso o monitor que acompanha as atividades práticas dos alunos 

também fornece aos mesmos, conectores, cabos e testadores 

para que os alunos possam validar o processo de crimpagem. O 

laboratório é propício para o desenvolvimento de planejamento, 

especificação e desenvolvimento de sistemas de proteção de 

redes e de equipamentos de tecnologia da informação, assim 

também é um espaço onde os alunos poderão praticar a 

coordenação das suas equipes e o trabalho em grupo. 

 Unidade 2 

o 901, neste laboratório o aluno poderá praticar através do acesso 

às ferramentas de software livre mais utilizadas pelo mercado para 

as práticas de ethical hacking, cyberwar, homeland security, 

cybersecurity e defesa cibernética, além de praticar a configuração 

de servidores e serviços nas plataformas Linux e Windows, 

permitindo ao aluno desenvolver atividades e aplicar conceitos 

multidisciplinares. As ferramentas de software livre estarão 

disponíveis dentro da plataforma Linux Kali, entre as quais: 
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Maltego, SET, Ettercap, EtherAPE, DNSChef, Nmap, OpenVAS. 

Metasploit, Hydra, John the Ripper, Hping3, o que irá permitir ao 

aluno manipular as ferramentas necessárias para o aprimoramento 

dos conceitos trabalhados nas disciplinas do nosso curso. Os 

alunos irão praticar neste laboratório ações como: estabelecer as 

políticas de acesso a usuários e praticar a utilização da criptografia 

em todas as transações de dados. 

o 904, sua aplicabilidade está voltada para o desenvolvimento de 

ferramentas que visam otimizar rotinas em ambientes corporativos, 

como por exemplo, monitorar comportamento de usuários através 

de registros de log´s, fazendo uso da linguagem Python, onde 

utilizamos o editor Geany, além de dispor de equipamentos como:  

adaptadores ATA para laboratórios de VOIP e análise de 

vulnerabilidades em cenários de comunicação unificada; webcams 

para laboratórios de videoconferência e análise de 

vulnerabilidades em cenários de comunicação unificada; access 

points usados para aulas de ciber segurança, em laboratórios de 

autenticação segura utilizando protocolo wpa2 enterprise. Além 

disso, os AP´S são usados nas aulas de segurança aplicada, para 

análise de vulnerabilidades nos protocolos de autenticação de 

redes wifi; aparelhos telefônicos e pabx, para compor ambiente de 

callcenter e laboratório de vulnerabilidades em protocolos e 

codecs de voip. Entre diversas atividades, neste laboratório os 

alunos irão desenvolver habilidades como: identificar os principais 

requisitos de segurança cibernética em redes de automação, 

investigar e monitorar ataques além de permitir estabelecer 

procedimentos contra invasão de redes e guerra eletrônica. 

 
A excelência dos laboratórios didáticos de informática da FIAP está calcada 

em sua quantidade e também na qualidade dos equipamentos, que são 

atualizados. Os laboratórios possuem espaços físicos e equipamento adequados 

ao número de usuários e têm excelente condições de acústica, ventilação, 

iluminação, conforto térmico e limpeza. 
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A aparelhagem específica e o mobiliário são adequadas e suficientes. A 

iluminação é artificial e natural, adequada às necessidades do curso.  

Os serviços oferecidos pelos laboratórios especializados contam com 

pessoal técnico-especializado de apoio, em número suficiente e com a formação 

adequada.  

Cada laboratório conta com um profissional monitor encarregado de auxiliar 

os alunos e professores em quaisquer situações de uso. Os laboratórios possuem 

também um canal direto ao setor de helpdesk, que pode ser acionado pelo monitor 

responsável do laboratório ou pelo ramal disponível e acessível por telefones 

instalados em cada laboratório. 

 Os laboratórios funcionam das 07h40 às 23h00, horário que é compatível 

com as atividades do curso e possibilitando o acesso à Internet com informações 

atualizadas. 

A FIAP possui também a estrutura de laboratórios livres, onde pode ser 

realizado o acesso livre a softwares e à Internet a comunidade, diante de um 

agendamento e autorização prévia. 

  

3.2 Biblioteca 

3.2.1 Livros da Bibliografia Básica e Complementar 

O acervo da biblioteca da FIAP está informatizado, atualizado e tombado 

junto ao patrimônio da Instituição. O acervo da instituição é composto de mais de 

18 mil livros, além de periódicos e vídeos, abrangendo as áreas do conhecimento 

pertinentes aos cursos ofertados. Além do acervo específico de cada curso/área 

ministrado na instituição, a biblioteca tem à disposição obras de referência 

(enciclopédias, dicionários, etc.) e Normas Técnicas da ABNT.  

A Biblioteca é organizada segundo tabela de assunto denominada 

Classificação Decimal Universal (CDU) e catalogação fundamentada no Código: 

Anglo American Cataloguing Rules (AACR). 

No plano de ensino de cada disciplina do Curso Superior de Tecnologia em 

Defesa Cibernética constam, no mínimo, 3 (três) títulos indicados na bibliografia 
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básica. Tais livros estão tombados e arquivados na biblioteca. Os títulos indicados 

na bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas do curso, em 

quantidade suficiente. Em média a proporção é de um exemplar para cada 12 

vagas anuais. 

Os títulos e exemplares da bibliografia complementar do Curso Superior de 

Tecnologia em Defesa Cibernética são em quantidade suficiente e atendem 

plenamente os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação vigente. Tais 

livros estão tombados e arquivados na biblioteca, que é totalmente informatizada 

ou disponíveis através da Biblioteca Virtual que os alunos possuem acesso direto 

através da plataforma EAD. A quantidade de exemplares dos títulos que constam 

da bibliografia complementar é bastante variada, mas há, no mínimo, 5 (cinco) 

títulos por unidade curricular, contemplando em média a proporção de um exemplar 

para cada 12 vagas anuais.  

O acervo é renovado constantemente à medida que os professores, os 

alunos, os funcionários e/ou a bibliotecária encaminham pedidos para aquisição de 

novas publicações, de acordo com a Política de Atualização de Acervo da 

instituição. Desta forma, os títulos da bibliografia básica e complementar atendem 

de forma excelente aos programas das disciplinas, e estão disponibilizados no pólo 

da modalidade EAD. 

A FIAP disponibiliza também um acervo digital de livros através da 

Plataforma EAD que contempla livros da bibliografia complementar, além de 

diversos livros das diversas áreas de Tecnologia. O aluno realiza o acesso livre a 

partir da Plataforma, sem custos adicionais. 

A FIAP em 2016 instituiu a Editora FIAP, responsável pela produção, 

formatação, catalogação junto a Biblioteca Nacional, geração de ISBN e publicação 

nas plataformas Amazon e iTunes. 

 

3.2.2 Periódicos Especializados 

A Biblioteca da FIAP acervo de periódicos atualizados, pertinentes aos 

cursos oferecidos, com revistas especializadas, além de manter a assinatura dos 

principais jornais e revistas de circulação nacional e local. 
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A FIAP possui assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e 

correntes, sob a forma impressa ou virtual, distribuídos entre as principais áreas do 

curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos.  

O acervo é renovado constantemente à medida que os professores, os 

alunos, os funcionários e/ou a bibliotecária encaminham pedidos para aquisição de 

novas publicações, de acordo com a Política de Atualização de Acervo da 

instituição. A seguir a lista dos periódicos relacionados ao curso: 

PERÍODICOS 

NOME 
TIPO DE 

ASSINATURA 

Abenge Anual 

Computer  World Mensal 

Gestão e Produção Trimensal 

HBR - Harvard Business Review  Mensal 

HSM Management Bimestral 

INFO Exame Mensal 

Isto é  Semanal 

Java Magazine Mensal 

Jornal - O Estado de São Paulo  Diário 

Jornal - O Diário do Comércio Diário 

Linux Magazine  Mensal 

Mundo J Mensal 

Mundo Project /Mundo PM  Mensal 

.NET Magazine Mensal 

PC World Mensal 

Pesquisa Operacional Anual 
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Produção  Anual 

Produto & Produção Anual 

R.A.E.P. Revist. ANGRAD Trimensal 

SQL Magazine Mensal 

Technology Review Semestral 

Você S/A Mensal 

W (antiga WWW.com.br) Mensal 

Wide  Bimestral 

Aventuras na História Mensal 

ABC Educativo Bimestral 

Criar Bimestral 

Conhecimento Prático Geografia Bimestral 

Ensino Superior Mensal 

Galileu Mensal 

Gibi: Turma da Mônica Mensal 

Jornal Agora Diário 

Jornal Folha de São Paulo Diário 

Leituras da História (Antiga Desvendando a História) Bimestral 

Mundo Estranho  Mensal 

Nova Escola Mensal 

Psicologia Brasil Bimestral 

Scientific American Mensal 

Super Interessante Mensal 

National Geographic Mensal 

http://www.com.br/
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Veja Semanal 

 

Periódicos (Internet):  

 ACM Transactions on Database Systems (TODS) -  http://dl.acm.org/dl.cfm 

o ACM Queue - http://queue.acm.org/ 

o E-Learn Magazine – http://elearnmag.acm.org/  

 Biblioteca Digital USP - http://www.teses.usp.br/ 

 Boletim do Instituto de Informática (UFRGS) –

http://www.inf.ufrgs.br/index.php?option=com_content&view=category&layout

=blog&id=83&Itemid=98 

 Cadernos de Informática 

 CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

 Chicago Journal of Theoretical Computer Science - 

http://cjtcs.cs.uchicago.edu/ 

 CMC - Computer-Mediated Communication Magazine 

-  http://www.december.com/cmc/mag/ 

 Controle & Automação (SBA - Sociedade Brasileira de Automática) 

 Datamation -  http://www.datamation.com/ 

 DM Review - Data Management Review - http://www.information-

management.com/ 

 Distributed Computing -  http://link.springer.com/ 

 EJLT – European Journal of Law and Technology -  http://ejlt.org//index 

http://portalbeta.acm.org/browse_dl.cfm?linked=1&part=transaction&idx=J777&coll=portal&dl=ACM&CFID=10538263&CFTOKEN=45341876
http://www.inf.ufrgs.br/site/boletim.htm
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://cjtcs.cs.uchicago.edu/articles/contents.html
http://www.december.com/cmc/mag/
http://www.fee.unicamp.br/revista_sba/Welcome.html
http://itmanagement.earthweb.com/
http://www.dmreview.com/
http://www.information-management.com/
http://www.information-management.com/
http://link.springer.de/link/service/journals/00446/tocs.htm
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 IBM Journal of Research and Development - 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

 Information Technology and Disabilities Journal-  http://easi.cc/itd/index.html 

 Inovacom  - Revista Brasileira de Inovação Científica em Comunicação 

 Intercom – RBCC – Revista Brasileira de Ciências da Computação 

 International Journal of Operations & Production Management  

 International Journal of Production Research  

 International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT) 

-  http://link.springer.com/journal/10009 

 Internet Week -  http://www.internetwk.com/ 

 Internet Journal Information and Communication Technology Research – 

http://esjournals.org/index.php 

 JAIR - Journal of Artificial Intelligence Research -  http://www.jair.org/ 

 Lecture Notes in Computer Science –  http://link.springer.com/bookseries/558 

 MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação - 

http://www.mct.gov.br/ 

 PC Magazine -  http://www.pcmag.com.br/us/ 

 PMKT - Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia  

 Production and Operations Management  

 Propmark - Revista Marketing 

 Relatórios de Pesquisas (LNCC - Laboratório Nacional de Computação 

Científica) - 

http://www.lncc.br/departamentos/producaocientificalistar.php?vCabecalho=p

esq&vTitulo=lncc&vAno=2013&vVoltar=off 

http://www.research.ibm.com/journal/rd/
http://www.rit.edu/~easi/itd.htm
http://springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1433-2779
http://www.internetwk.com/
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html
http://springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0302-9743
http://www.mct.gov.br/
http://www.pcmag.com/
http://www.lncc.br/proj-pesq/relpesq-02.html


  

  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA  172 

 Relatórios Técnicos do ICMC/USP - 

http://www.icmc.usp.br/Portal/conteudoDinamico.php?id_menu=1008&id_men

u_superior=737 

 Revista ABENGE  

 Revista Brasileira de Sistemas de Informação – iSys  

 Revista Ciência & Tecnologia  

 Revista da Nato  

 Revista de Administração e Inovação  

 Revista de produção multimídia  

 Revista do Linux – http://www.linux-magazine.com.br/ 

 Revista Eletrônica Produção e Engenharia  

 Revista Eletrônica de Sistemas de Informação- RESI 

 Revista Exacta  

 Revista GEPROS  

 Revista Iberoamericana de Sistema, Cibernética e Informática  

 Revista IP - Informática Pública - http://www.ip.pbh.gov.br/ 

 Revista Latino América de Inovação e Engenharia de Produção 

 Revista O Mundo da Usinagem  

 Revista Produção Online (Gratuito e Livre) 

 Revista Product: Management & Development  

 Revista Security Brasil 

 Revista Tecnologia -  última publicação em 2013 

http://www.icmc.usp.br/~biblio/index.php?destino=relatorios_tecnicos
http://www.revistadolinux.com.br/
http://www.ip.pbh.gov.br/
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 SBA Controle & Automação - Projeto 

Scielo - http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-

1759&lng=pt&nrm=iso 

 SBC (Sociedade Brasileira de Computação)  

o Revista Computação Brasil (CB)  

o Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE)  

o Journal on 3D Interactive Systems (JIS)  

 SIMPEP 

 Software and Systems Modelling - http://link.springer.com/journal/10270 

 Supply Chain Management: An International Journal  

 Tec- Suplemento de O Estado de São Paulo 

 The International Journal of Logistics Management  

 Wavelet Digest, The - http://www.wavelet.org/phpBB2/viewforum.php?f=2 

 Windows Developer's Journal - http://www.drdobbs.com/windows 

 Wired Magazine - http://www.wired.com/magazine/ 

 

3.2.3 Livros da bibliografia básica e complementar no pólo 

 O acervo para o Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética 

na modalidade EAD conta com títulos que atendem os dois anos de curso, de 

acordo com o Plano de Ensino de cada disciplina, tanto na bibliografia básica 

quando na complementar, conforme anexo de Acervo bibliográfico. 

  A FIAP conta também, através da plataforma EAD, com o acesso a 

uma Biblioteca Digital, contendo mais de 23 mil títulos, sem custo ao aluno.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/index
http://seer.ufrgs.br/jis/index
http://springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1619-1366
http://www.wavelet.org/phpBB2/viewforum.php?f=2
http://www.wavelet.org/phpBB2/viewforum.php?f=2
http://www.wdj.com/
http://www.drdobbs.com/windows
http://www.wired.com/magazine/
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4.  MANUAIS 

Para orientar a aluno, docentes, tutores e demais atores no modelo 

pedagógico EAD, a FIAP disponibiliza os seguintes manuais e vídeos: 

 Roteiro de Estudo: norteador ao aluno sobre a metodologia do curso. 

 Guia Acadêmico EAD: contém informações gerais ao aluno sobre 

todos os itens pedagógicos que a FIAP disponibiliza ao aluno, desde o 

sistema de avaliação até as instalações físicas do pólo de matrícula. 

 Vídeos de formação inicial: são vídeos instrucionais ao aluno sobre 

o funcionamento do curso na plataforma EAD, e também informativos 

sobre os conteúdos a serem aplicados a cada disciplina. 

 Manual da Plataforma EAD: tutorias que apresentam a plataforma 

EAD da FIAP e seus respectivos módulos e formas de interagir. São 

apresentadas duas versões, uma para alunos e outra para tutores. 

 Planos de Ensino: a FIAP disponibiliza na plataforma EAD todos os 

Planos de Ensino das disciplinas que são abordadas no curso. 

 AIPO – Regras e Entregas: norteiam o aluno sobre a Atividade 

Interdisciplinar Presencial Obrigatória que ocorre ao final de cada 

disciplina. 

 Manual de Orientação de Produção de Material Didático: orienta 

ao docente conteudista sobre o processo de produção do material 

didático e os padrões a serem utilizados, tais como as formatações e 

utilização dos ícones pedagógicos. 

 Capacitação de tutores: material que guia o tutor sobre as diretrizes 

essenciais que o tutor deve ter em sua função inspiradora aos alunos.  


