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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Engenharia de Segurança Informática 

 

Unidade Curricular: 1989102 – Análise de Comunicações em Rede 
Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 481 ECTS: 6 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rui Miguel Soares Silva  
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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150       15 15                               120 
 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de Análise de Comunicações em Rede, faculta os conhecimentos teóricos e a prática em ambiente de 
laboratório e ambiente real, sobre protocolos de comunicação em redes locais e de área alargada, aos vários níveis do modelo 
TCP/IP. As competências a desenvolver são as seguintes: 

1. Compreender o funcionamento e a interligação dos protocolos envolvidos nas comunicações em redes locais e de área 
alargada, ao longo dos vários níveis da arquitectura TCP/IP; 

2. Utilizar com eficiência software profissional de captura e análise de comunicações em rede, como o Wireshark;  

3. Planificar e realizar auditorias de comunicações em redes locais de computadores. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução às comunicações em rede 

2. Modelos de comunicação em rede: OSI e TCP/IP 

3 Ferramentas de análise de comunicações 

3.1 Caso de estudo: Wireshark 

4. Protocolos de nível rede 

4.1 ARP 

4.2 IP 

4.3. ICMP 

5. Protocolos de nível transporte 

5.1 TCP 

5.2 UDP 

6. Protocolos de nível aplicação 

6.1 DHCP 

6.2 DNS 

6.3 TELNET 
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6.4 FTP 

6.5 HTTP 

6.6 SSL\TLS 

6.7 HTTPS 

6.8 SSH 

6.9 SMTP 

7. Casos de estudo sobre problemas comuns de comunicações em rede 

7.1 Caso de estudo 1: Erros de comunicação 

7.2 Caso de estudo 2: Erros de integridade de dados 

7.3 Cao de esrtudo 3: Problemas de latência na rede 

8. Casos de estudo sobre cibersegurança 

8.1 Caso de estudo 1: Reconhecimento 

8.2 Caso de estudo 2: Manipulação de tráfego 

8.3 Caso de estudo 3: Malware 

9. Planificação e execução de auditorias sobre comunicações em rede 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Apresenta-se de seguida a relação entre os objectivos e conteúdos programáticos: 

O objetivo 1, conteúdos 1, 2, 4, 5 e 6; 

Objectivo 2, conteúdos 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

Objectivo 3, conteúdos 7, 8 e 9. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. Aulas teórico-práticas, que incluem a exposição da matéria e o seu debate com os alunos, a análise de casos de estudo do 
mundo real, demonstrações pelo professor e a realização de exercícios práticos. 

2. Aulas laboratoriais, que incluem a experimentação de exemplos e casos de estudo em equipamento real recorrendo a 
software profissional e a realização de fichas de trabalho laboratorial. 

A avaliação divide-se em duas partes com igual peso na nota final, sendo uma individual e de cariz laboratorial e outra de grupo 
e de cariz mais teórico incentivando à pesquisa e aplicação dos conhecimentos em domínios complementares aos focados nas 
aulas.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Os objectivos da unidade curricular dividem-se em duas áreas: o domínio teórico do funcionamento e interligação dos 
protocolos do modelo TCP/IP; e a utilização eficiente de ferramentas que permitam analisar comunicações em rede. A 
metodologia de ensino adoptada divide-se em dois tipos de aulas: aulas teorico-práticas focadas na concretização do objectivo 
relativo ao conhecimento teórico do funcionamento e interligação dos protocolos do modelo TCP/IP; aulas laboratoriais focadas 
na concretização do objectivo relativo à utilização eficiente de ferramentas que permitam analisar comunicações em rede. O 
número de aulas total divide-se igualmente por aulas teorico-práticas e laboratoriais, reflectindo a importância atribuída à 
componente prática e profissional do Mestrado. A avaliação divide-se em duas partes com igual peso na nota final, sendo uma 
de cariz laboratorial e outra de cariz teórico, focando desta forma os dois objectivos da unidade curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação inclui um trabalho individual de laboratório com um peso de 50% na nota final e um trabalho de grupo de pesquisa e 
desenvolvimento com um peso de 50% na nota final.  
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