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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: Código(s)DaUC  - Nome da UC 

Ano 3 Semestre 1 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                               60 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

(i) Compreender a importância e a tranversalidade da Cibersegurança. 

(ii) Compreender e saber aplicar no âmbito da Engenharia Informática, as fundamentações científicas de base criptográfica, 
nomeadamente os serviços e os mecanismos de segurança, os principais algoritmos e protocolos. 

(iii) Compreender e saber utilizar os sistemas de classificação, as linguanges e as notações de Cibersegurança, e as suas  inter-
relações, nomeadamente nas áreas da Gestão de Vulnerabilidades e da Gestão de Configurações. 

(iv) Ter um conhecimento abrangente, ao nível teórico e cientifico, e, ao nível prático e aplicacional, das tecnologias de 
Cibersegurança, nomeadamente no projeto e configuração de soluções para arqutitecturas de rede e sistemas de 
comunicações em rede. 

(v) Comprender a função e inter-relação das estruturas organizacionais de Cibersegurança e Ciberdefesa, como por exemplo, 
SOCs, CSIRTs, Centros Nacionais de Cibersegurança, Polícias de Investigação Criminal, Centros de Ciberdefesa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à Cibersegurança 

2. Noções de Criptografia 

3. Sistemas de Classificação de Cibersegurança 

4. Tecnologias de Cibersegurança 

5. Firewalls 

6. Sistemas de Detecção\Prevenção de Instusões 

7. Redes Privadas Virtuais 

8. Soluções Integradas de Cibersegurança 

9. Estruturas de Cooperação para a Cibersegurança 

10. Centros de Operações de Segurança (SOCs)  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Existe um mapeamento direto entre os Conteúdos Programáticos e os Objetivos definidos, concretamente: o objectivo (i) com o 
conteúdo programático 1; o objectivo (ii) com os conteúdos programáticos 2, 4, 7 e 8; o objectivo (iii) com os conteúdos 
programáticos 3, 9 e 10; o objectivo (iv) com os conteúdos programáticos 4, 5, 6, 7 e 8; o objectivo (v) com os conteúdos 
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programáticos 9 e 10.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. Aulas de exposição da matéria: apresentação e desenvolvimento dos conteúdos programáticos, recorrendo a tecnologias 
educativas digitais, como por exemplo apresentações "Power Point" ou similares. 

2. Aulas de demonstrações práticas: apresentação e demonstração de aplicações práticas dos conteúdos progrmáticos já 
expostos aos alunos, relacionando sempre com situações do mundo real, recorrendo a software preferencialmente de código 
aberto, sistemas virtualizados e equipamento físico de tecnologia diversa. 

3. Aulas de laboratório: apresentação de exercícios de laboratório para realização individual ou em grupo pelos alunos, 
acompanhamento do professor. 

4. Recurso a sistemas de virtualização para permitir uma aprendizagem "hands-on", equivalente a situações do mundo real, 
recorrendo a cenários preparados pedagógicamente. 

5. Recurso a plataformas de gestão de conteúdos para diponibilização de material de apoio em formato multimédia, como 
textos, exercícios, apresentações, tutoriais, vídeo 

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

.Os objectivos de aprendizagem incluem a compreensão das fundamentações técnicas e científicas e a capacidade da sua 
aplicabilidade prática, quer ao nível da utilização, quer ao nível do projecto e configuração de soluções, de acordo com a 
essencia de cada um dos objectivos. Nas metodologias de ensino, recorre-se a aulas de exposição da matéria e a aulas de 
demonstrações práticas para permitir a compreensão das fundamentações técnicas e científicas de forma pedagógica e 
interativa com os alunos; recorre-se a aulas de laboratório e a sistemas de virtualização para permitir a capacitação da 
aplicabilidade prática pelos alunos. Os sistemas de virutalização são também utilizados nas aulas de demonstração pelos 
professores. A plataforma de gestão de conteúdos permite disponibilizar aos alunos todos os materiais multimédia de apoio, 
quer ao estudo autónomo dos contéudos programáticos, quer à realização de exercícios, permitindo ainda a possibilidade de 
discussão em ambiente de fórum, de temas relacioandos com a unidade curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação pode realizar-se por avaliação contínua ou avaliação alternativa. A avaliação contínua inclui uma prova escrita 
(Frequência) com uma ponderação de 60% na nota final e um trabalho de grupo com uma ponderação de 40% na nota final. A 
avaliação alternativa consiste apenas num exame, que inclui um parte teórica e uma parte prática, com uma ponderação de 
100% na nota final. 
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