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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119123 – Segurança em Redes de Comunicação 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
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 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       15 45                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Ao completar com sucesso esta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de, num ambiente de internetworking realizar as 
seguintes atividades: 

1. Analisar e compreender algoritmos criptográficos; 

2. Projetar e programar algoritmos criptográficos incluindo com o recurso a números de grande dimensão; 

3. Utilizar ferramentas de captura de comunicações em rede; 

4. Compreender protocolos de segurança ao nível transporte; 

5. Compreender a problemática, as soluções atuais e os desafios da segurança das comunicações em rede baseadas no 
protoclo IP particularizando para alguns casos concretos do nível aplicação como o caso do correio electrónico. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à segurança 

2. Criptografia simétrica 

3. Criptografia assimétrica 

4. Algoritmos criptográficos para integridade de dados 

5. Gestão de chaves e autenticação  

6. Programação com números grandes 

7. Captura de comunicações em rede 

8. Segurança ao nível transporte 

9. Segurança em comunicações baseadas no protocolo IP  

10. Segurança no correio electrónico 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Neste unidade curricular estudam-se dois tópicos complementares: criptografia com ênfase na programação de algoritmos e de 
ferramentas de análise de algoritmos; captura e análise de comunicações em rede com ênfase nos aspectos de segurança. 
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Os cinco primeiros tópicos focam a matéria de criptografia. O sexto tópico foca a componente prática de programação de 
algoritmos criptográficos que envolvem particularmente cálculos com números de grande dimensão. Recorre-se à biblioteca 
GMP - GNU Multiple precision library para este ponto.  

O ponto sétimo incide sobre as técnicas e ferramentas, nomeadamente o Wireshark para captura e análise de comunicações 
em rede.  

Nos últimos três pontos focam-se três aspectos das comunicações em rede onde se aplicam os conhecimentos de criptografia e 
de captura de comunicações apreendidos nos pontos anteriores, permitindo assim um conhecimento e compreensão da 
globalidade dos conteúdos programáticos da unidade curricular. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. Aulas expositivas: Exposição de matéria através de diapositivos e através da plataforma de ensino à distância (Moodle); 

2. Aulas Demonstrativas: Demostração de procedimentos e configurações (PC ligado a videoprojector ou plataforma de 
virtualização); 

3. Aulas de laboratório para programação de algoritmos criptográficos (Lab UbiNET);  

4. Desenvolvimento de exercícios práticos individuais e de grupo, com supervisão do docente para discussão de eventuais 
dúvidas apresentadas pelos alunos; 

5. Desenvolvimento de projecto de grupo; 

6. Utilização da plataforma de ensino a distância para interacção entre alunos e docente, permitindo assim: publicitação de 
notícias acerca do funcionamento das aulas e de documentação da unidade curricular; disponibilização de diverso material de 
apoio à unidade curricular; apoio do docente na resolução de exercícios e no trabalho autónomo do aluno. 

 

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

A unidade curricular divide-se em duas partes: sendo uma dedicada à criptografia que constitui a base científica da segurança 
dos protocolos de comunicação; outra dedicada à captura de comunicações em rede recorrendo a ferramentas de open source 
e respetiva análise para proporcionar aos alunos um conhecimento profundo e prático dos conceitos de segurança criptográfica 
aplicados às comunicações em rede. Considera- se que a existência de aulas de exposição teórica e de prática de laboratório 
são essenciais, mas que a aprendizagem se consegue a um nível mais sustentado nos alunos se lhes forem proporcionadas 
aulas demonstrativas pelo docente, onde lhes é apresentado de forma interativa, os procedimento em tempo real e ao vivo.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

- Projeto de Grupo e Frequência (prova escrita) 

- Exame  
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