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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Internet das Coisas 

 

Unidade Curricular: 2014006 - Infraestruturas e Comunicações para a Internet 
das Coisas 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 523 ECTS: 7,5 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória  

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância  

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luis Miguel Tavares 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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 142,5 
 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Debater conceitos de arquiteturas, normas, protocolos e tecnologias para IdC. 

2. Caracterizar as necessidades de comunicação de um sistema IdC, incluindo a vertente de privacidade e segurança. 

3. Conhecer as diversas tecnologias de comunicação sem fios, bem como a sua caracterização técnica. 

4. Conhecer as redes de localização atuais. 

5. Projetar e implementar redes de sensores, tendo em consideração a sua abrangência geográfica, requisitos  energéticos e 
débito binário. 

6. Utilizar e desenvolver aplicações para IdC utilizando Sistemas Operativos e simuladores específicos para IdC. 

7. Construir uma rede de sensores para IdC. 

8. Resumir sob a forma de um relatório o trabalho desenvolvido para implementação de uma rede para IdC. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Enquadramento das infraestruturas e características das comunicações na implementação de sistemas IdC. 

2. Caracterização geoespacial, energética e débito binário necessário para o desenvolvimento de aplicações específicas para 
IdC. 

3. Tecnologias de comunicação sem fios: WiFi, Bluetooth, BLE, Zigbee, NFC, Redes móveis (2g, 3g, 4g - WiMax e LTE), Sigfox, 
LoraWAN. 

4. Normas IEEE 802.15.4 e 802.11. 

5. Protocolos para IdC: MQTT e CoAP. 

6. Segurança em sistema de comunicação para IdC. 

7. Redes de Localização: GPS, Glonass e Galileu. 

8. Redes de sensores: arquitetura, controlo de acesso, encaminhamento. 

9. Sistemas Operativos abertos para IdC: Contiki e simulador Cooja. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Indicam-se os conteúdos relevantes para cada objetivo. 

1. Debater conceitos de arquiteturas, normas, protocolos e tecnologias da IdC (todos os conteúdos) 

2. Caracterizar as necessidades de comunicação de um sistema IdC (1 e 2) 

3. Conhecer as diversas tecnologias de comunicação sem fios, bem como a sua caracterização técnica (3,4, 5, 6 e 7) 

4. Conhecer as redes de localização atuais (7) 

5. Projetar e implementar redes de sensores, tendo em consideração a sua dispersão geográfica, consumo energético, débito 
binário e segurança (2, 3,4, 5, 6 e 7) 

6. Utilizar e desenvolver aplicações para IdC utilizando Sistemas Operativos e simuladores específicos para IdC (8 e 9) 

7. Construir uma rede de sensores para IdC (3,4,5,6, 8 e 9) 

8. Resumir sob a forma de um relatório o trabalho desenvolvido para implementação de uma rede para IdC (todos os 
conteúdos). 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O ensino de cada tema iniciar-se-á pela apresentação e discussão em sala de aula dos vários conteúdos previstos para a 
unidade curricular. 

Após a introdução de cada um dos temas dos conteúdos 1 a 4 será iniciado um trabalho laboratorial utilizando um sistema 
computacional onde os módulos específico em estudo serão utilizados. As características deste sistema a desenvolver serão 
incrementais, de forma a obter um sistema completo e complexo. No final, os alunos deverão ter projetado e construído um 
sistema de comunicação em IdC, utilizando o Sistema Operativo Contiki e simulador Cooja. 

 

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

Pretende-se que os alunos conheçam os principais conceitos de arquiteturas, normas, protocolos e tecnologias da IdC.  

Na análise e projeto de sistemas de comunicação para a IdC, deverão efetuar uma análise de requisitos gerais, como a 
abrangência geográfica, as restrições energéticas e débito de transmissão necessário para as aplicações específicas. 

Pretende-se que os alunos conheçam sistemas operativos e simuladores orientados para aplicações IdC, e que projetem e 
construam sistemas de comunicação completos. 

Como forma de garantir o contacto com esta variedade de conceitos e ferramentas, os períodos expositivos em sala de aula  
serão intercalados por métodos interrogativos e seguidos pela aplicação prática em contexto laboratorial. 

Nesta componente prática os alunos terão de implementar aplicações que utilizem componentes de complexidade crescente, 
culminando num projeto final onde se pretende desenvolver um sistema de comunicação completo, com aplicação à IdC. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação terá três componentes: 

1. Trabalhos laboratoriais de aplicação (20%); 

2. Teste escrito individual sem consulta (20%); 

3. Projeto e desenvolvimento de um sistema para IdC, com apresentação e discussão do relatório do projeto (60%). 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Arshdeep Bahga  and Vijay Madisetti. 2014. Internet of Things (A Hands-on-Approach).  

- Adrian McEwen and Hakim Cassimally. 2014. Designing the Internet of Things. John Wiley & sons. 

- Peter Waher. 2015. Learning Internet of Things. Packt Publishing. 

- Contiki: The Open Source OS for the Internet of Things, disponível em http://www.contiki-os.org/ (acedido em Set/2016) 
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