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RESUMO 

 

Na presente pesquisa, realizou-se um levantamento de dados e opiniões dos alunos 

e professores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - 

campus São João Evangelista, para fornecer métodos para a elaboração de uma 

proposta de criação de um laboratório prático de redes de computadores na referida 

instituição, Buscando proporcionar aos alunos e professores da mesma um 

ambiente adequado para a realização das aulas práticas de redes de computadores 

do curso superior de Bacharelado em Sistemas de Informação e Manutenção e 

Suporte Técnico em Informática. O laboratório possibilita aos alunos praticar os 

conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas em um ambiente real, manipulando os 

equipamentos de rede e simulando diversas situações que podem ocorrer em uma 

rede de computadores, melhorando assim, a qualidade das aulas das disciplinas de 

Redes de Computadores, facilitando a transmissão do conhecimento pelo professor 

e a aquisição deste conhecimento pelos alunos. 

 

Palavras-Chave: Redes de Computadores. Laboratório. Pesquisa. Informática.  



 
 

ABSTRACT 

 

This study conducted a survey of data and opinions of students and teachers from 

the Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João 

Evangelista to provide methods for the preparation of a proposal for the creation of a 

practical laboratory of computer networks in that institution to provide students and 

teachers in the same environment for the realization of practical classes in computer 

networks Bachelors degree in Information Systems and technical course in 

Maintenance and technical Support Information. The lab enables students to practice 

the knowledge acquired in lectures in a real environment, manipulating the network 

equipment and simulating various situations that can occur in a computer network, 

thus improving the quality of the classes of subjects Computer Networks facilitating 

the transmission knowledge by the teacher and the acquisition of this knowledge by 

the students. 

 

Keywords: Computer Networks. Laboratory. Search. Informatics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa abordou o tema: “Proposta de criação de um laboratório prático 

de redes de computadores”. Sua relevância se sustenta na necessidade de melhorar 

o laboratório de redes de computadores do IFMG-SJE para o ensino prático de 

redes de computadores. 

As redes de computadores surgiram da necessidade de se trocar informações 

que estão fisicamente distantes com rapidez, as mesmas, nos dias atuais estão em 

praticamente todos os lugares mesmo que não percebamos, estão presentes em 

nosso dia-a-dia como em padarias, farmácias e caixas eletrônicos dos bancos, por 

exemplo, os caixas eletrônicos de um banco são nada mais que um computador 

conectado a um computador central que armazena informações da sua conta e 

estas informações serão acessadas pelos usuários através da rede de 

computadores do banco (TORRES, 2001). 

 Com a evolução das redes de computadores ao longo dos anos e o 

crescimento da maior rede de computadores do mundo à internet nos anos de 1990, 

as instituições de ensino e os educadores de todo o mundo discutem as 

necessidades e as dificuldades da realização de um ensino diferenciado das 

tecnologias de redes de computadores na formação prática dos alunos.  

A maioria das instituições sofre com a falta de laboratórios e de equipamentos 

específicos para a realização de aulas práticas das disciplinas de Redes de 

Computadores, equipamentos como roteadores, placas de redes, switches, entre 

outros regularmente faltam nas estruturas destinadas à realização das aulas 

(PIRES, SOUZA, 2008).  

Observa-se também a falta de locais específicos para o ensino da disciplina 

acima referida, sendo que, na maioria das instituições os ambientes são usados 

para o ensino de outras disciplinas além das disciplinas de redes de computadores. 

Estes ambientes além de divididos com outras disciplinas, geralmente estão 

conectados a uma estrutura de rede maior, não podendo ser alterados, o que 

impede a realização de experiências que necessitam de mudanças na topologia da 

rede local, uma vez que, seria necessário obter privilégios de acesso à rede, para as 

configurações de protocolos em cada uma das máquinas, este acesso seria 

impossível se a rede de testes estiver conectada a uma estrutura de rede maior, ou 

se o laboratório for compartilhado por várias disciplinas, o que limita ou impede a 
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simulação dos cenários de redes de computadores como, por exemplo, a criação de 

um projeto que tem como objetivo a configuração de uma sub-rede, onde seria 

necessário à reestruturação da rede local para formar as sub-redes, estas alterações 

são altamente inviáveis porque, em um laboratório compartilhado por várias 

disciplinas quaisquer mudanças serão desfeitas em relação umas às outras, 

causando um enorme gasto de tempo e retrabalho para os profissionais envolvidos 

no processo. (PIREZ, SOUZA, 2002).  

Diante do exposto e dado à importância do uso de laboratórios de redes de 

computadores comprovada por autores da literatura, como, Aburdene, (2002), 

Burroughs, (2002), Zarki, (2002) e outros, chegou-se ao seguinte problema: “O 

laboratório de redes de computadores do IFMG-SJE atende as práticas 

educacionais das disciplinas de redes de computadores?” nesta perspectiva, 

acredita-se que o laboratório de redes de computadores do IFMG-SJE não é 

adequado para a prática das disciplinas de redes de computadores porque não 

oferece o mínimo de estrutura físico/lógica necessária. Por exemplo, a configuração 

das máquinas é insuficiente para e realização das experiências de redes de 

computadores e a instalação de softwares e aplicativos que permitam ao aluno 

realizar testes e configurações específicas, destaca-se ainda há falta de 

equipamentos e a má organização do ambiente impossibilitando a realização de 

aulas práticas de redes de computadores com qualidade. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral apresentar uma proposta de 

criação de um laboratório prático para o ensino das disciplinas de redes de 

computadores dos cursos de Bacharelado em Sistemas de informação e 

Manutenção e suporte Técnico em informática, oferecidos pelo IFMG-SJE. Como 

objetivos específicos destacaram-se:  

a) fornecer dados e métodos para a criação de um laboratório de redes de 

computadores que possa ser usado como instrumento para auxiliar em um ensino 

diferenciado das disciplinas de redes de computadores;  

b) propor melhorias para o uso do laboratório, permitindo ao aluno aplicar na 

prática conhecimentos previamente adquiridos em exposições teóricas;  

c) oferecer suporte para a manipulação dos equipamentos de rede em 

ambiente real, proporcionando ao aluno condições para a criação de ambientes de 

redes que atendam as expectativas educacionais das disciplinas afins;  
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d) propor a criação de um arranjo físico/lógico de um laboratório prático de 

redes de computadores que permita fácil alteração possibilitando, a criação de 

diversos cenários de redes de computadores e permitindo que sejam feitas 

quaisquer tipos de alterações necessárias para a execução de projetos práticos 

durante as aulas.  

O presente trabalho desenvolveu-se a partir da necessidade da melhorias no 

ambiente de ensino prático de redes de computadores no IFMG-SJE. Diante do 

exposto e levando em consideração a proposta do projeto, a pesquisa realizou-se 

em quatro etapas distintas, mas, fundamentais para a conclusão desta pesquisa.  

Na primeira etapa, realizou-se a identificação e contextualização do problema 

contendo os capítulos de introdução e referencial teórico e uma revisão bibliográfica 

com os principais autores inerentes ao tema. Na segunda etapa, especificou-se a 

metodologia da pesquisa que engloba a observação detalhada do laboratório de 

redes de computadores atual do IFMG-SJE listando os itens nele existentes, a coleta 

de dados através da aplicação de um questionário semiestruturado a 55 pessoas 

entre professores e alunos dos cursos de Bacharelado em sistemas de informação e 

manutenção e suporte técnico em informática. A terceira etapa constitui-se na 

análise dos dados obtidos a partir da observação do laboratório em questão e a 

análise dos resultados dos questionários. Na quarta etapa realizou-se a elaboração 

da proposta para criação do laboratório prático de redes de computadores e foram 

feitas as considerações finais referentes à pesquisa. 

Dividiu-se o documento da pesquisa em sete capítulos que contêm dados e 

métodos necessários para a criação de uma estrutura prática de um laboratório de 

redes de computadores.  

No primeiro capítulo, de Introdução, realizou-se a apresentação do projeto 

suas justificativas, problematização e a exposição da solução encontrada para 

mesma. Explicitaram-se também os objetivos gerais e específicos e realizou-se uma 

breve contextualização do projeto da pesquisa. 

No Segundo Capitulo, de Referencial teórico é apresentada a fundamentação 

das teorias que nortearão a pesquisa explicitando conceitos referentes às redes de 

computadores, hardwares e softwares, conceitos de extrema importância para o 

bom entendimento da referida pesquisa. 

No terceiro capítulo, de Revisão Bibliográfica realizou-se a revisão de 

literatura buscando trabalhos científicos com experiências já realizadas de criação 
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de laboratório redes de computadores objetivando definir a melhor estratégia para 

realização desta pesquisa. 

No quarto capítulo, de metodologia realizou-se a coleta de dados através da 

observação do laboratório de redes de computadores e seus equipamentos e da 

aplicação de um questionário de pesquisa a 55 participantes entre alunos e 

professores dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Manutenção 

e Suporte Técnico em Informática ambos oferecidos pelo IFMG-SJE.  

No Quinto Capítulo, de elaboração da proposta, realizou-se o levantamento 

dos equipamentos existentes no campus do IFMG-SJE, a proposta de compra dos 

novos equipamentos que serão utilizados na estrutura. Especificaram-se os 

softwares e aplicativos e os softwares de gerência e segurança de redes de 

computadores. Realizou-se também o orçamento dos custos do projeto e por fim, 

elaborou-se a proposta do laboratório prático de redes de computadores.  

No sexto capítulo, realizou-se a análise dos resultados obtidos através da 

observação do laboratório e da listagem dos equipamentos do mesmo, Realizou-se 

também a análise dos resultados obtidos na aplicação do questionário de pesquisa a 

alunos e professores do IFMG-SJE em relação ao laboratório de redes. 

No Sétimo capítulo, desta pesquisa escreveu-se às considerações finais e os 

resultados esperados com a realização da mesma tanto para alunos, quanto 

professores, bem como, a sociedade e a instituição de ensino. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fim de proporcionar ao leitor fácil entendimento da referente pesquisa, 

realizou-se o levantamento de todos os conceitos técnicos básicos, e as ferramentas 

necessárias para a realização da pesquisa possibilitando melhor compreensão da 

mesma, referenciou-se também variados acrônimos comuns às redes de 

computadores, e ainda descreveu-se as ferramentas necessárias para a criação da 

proposta do laboratório prático de redes de computadores. 

 

2.1 Evolução das redes de computadores 

 

Tanenbaum (2010) define uma rede de computadores como sendo, um 

conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar 

recursos, interligados por um sistema de comunicação (meios de transmissão e 

protocolos). As redes de computadores existem desde os primórdios da 

computação, no final da década de 1960 inicio da década de 1970 foi criada, a 

Advanced Research Projects Agency (ARPANET), uma divisão de pesquisa do 

governo dos Estados unidos que ficou conhecida como a primeira rede de 

computadores interligados do mundo com o intuito de transferir informações. A rede 

compunha-se de quatro nós interligados por links de 50kbs, usando como base 

linhas telefônicas para realizar as transmissões, no ano de 1973 a rede interligava 

cerca de trinta instituições como universidades, empresas e instituições militares, 

nos anos que se seguiram, a tecnologia continuou a evoluir, e entre os anos de 1974 

e 1980 surgiram dois conceitos que seriam muito utilizados no futuro pela internet: o 

protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol) e o DNS (Domain Name Sever).  A 

segunda parte da história ocorre no ano de 1973 quando foram realizados os 

primeiros testes com o padrão ethernet no PARC (Palo Alto Research Center) 

divisão de pesquisa da Xerox Corporation, o padrão ethernet e a ARPANET deram 

origem a internet, conhecida como a maior rede de computadores do mundo. A 

internet elevou o conceito de redes de computadores a partir dos anos de 1990 

criando uma forma econômica de conectar computadores e trocar informações ao 

redor do mundo.  

 

2.2 Classificação das redes de computadores 
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Segundo Tanenbaum (2010) as de redes de computadores são classificadas 

pelo seu tamanho geográfico e sua capacidade de interligar pontos distantes ou 

próximos. Para distinguir a capacidade e extensão de cada uma, as redes de 

computadores, foram dividas em três categorias distintas: WAN (Wide Area Network) 

ou Redes geograficamente distribuídas, MAN (Metropolitan Area Network) ou Redes 

metropolitanas, LAN (Local Área Network) ou simplesmente Redes Locais. As redes 

LAN são definidas pelo referido autor como: 

 

Redes privadas contidas em um único edifício ou campus universitário com 
até alguns quilômetros de extensão. Elas são amplamente usadas para 
conectar computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios e 
instalações industriais de empresas, permitindo o compartilhamento de 
recursos (TANENBAUM, 2010). 

 

Propõe-se a utilização de uma rede do tipo LAN para o laboratório de redes de 

computadores, porque a estrutura trata-se de uma estrutura de redes de 

computadores de pequeno porte, cabeada nos padrões ANSI/TIA/EIA sob as 

recomendações da norma 568B.2 e localizado em uma única sala no prédio dois (2) 

do campus  IFMG-SJE. 

 

2.3 Topologias de Rede 

 

 As topologias de rede são um aspecto relevante na maneira como as redes 

de computadores são classificadas e como as mesmas têm seus elementos 

dispostos para a comunicação. Segundo Dantas (2002), as principais definições 

para topologias de redes são: barramento, anel, e estrela, e se resumem na maneira 

como o enlace de comunicação e os dispositivos de comutação são interligados 

possibilitando a comunicação entre os nós da rede. Ainda, segundo Dantas (2002), 

características físicas e lógicas referentes às topologias das redes de comunicação 

do tipo LAN mostram os enlaces de ligação de elementos computacionais da rede e 

a forma como sinal é transmitido efetivamente entre um computador e outro.  

Propõe-se para o arranjo físico/lógico a utilização da topologia estrela, 

levando em consideração que este modelo de topologia é indicado por diversos 

autores da literatura como Torres (2001) e Dantas (2002) para redes de médio e 

pequeno porte, e também por este ter características como periféricos conectados a 

um periférico concentrador, seja ele um hub ou switch, o que torna a implantação da 



23 
 

rede econômica e viável financeiramente. Este modelo de topologia permite também 

que, em caso de falha apenas o nó ligado a determinado cabo da rede pare de 

funcionar, impedindo dessa forma que a rede inteira seja interrompida, outro fator 

levado em consideração para a escolha da topologia é que o modelo permite fácil 

expansão e possibilita a retirada, bem como a inclusão de computadores na rede 

com a mesma funcionando, além de ser um modelo de topologia de fácil instalação, 

configuração, gerência e administração. 

 

2.4 Componentes de redes de computadores 

 

As redes de computadores além de serem compostas por computadores e 

cabos, são inclusas de diversos outros equipamentos e serviços que desempenham 

funções variadas permitindo o seu pleno funcionamento, e ainda de modelos de 

cabeamento estruturado, distribuição dos móveis e segurança equipamentos. 

Tornando-as estruturas funcionais.  

O laboratório prático de redes de computadores proposto nesta pesquisa 

utilizará equipamentos como, hubs, patch panel, roteadores, acces point, switches, 

cabos e outros, que possibilitarão a comunicação entre as estações de trabalho e 

facilitará à troca de informações, estes equipamentos serão utilizados também para 

facilitar as conexões internas e o acesso à internet na rede.  

Propõe-se também o uso de softwares como, Sistemas operacionais, 

softwares aplicativos, softwares de comunicação, antivírus, softwares de 

gerenciamento de rede e firewalls, que exercem funções de segurança da rede, 

processamento de planilhas e textos e serviços de e-mail dentre outras, 

proporcionando maior usabilidade do ambiente. 

 

2.4.1 Cabeamento 

 

Torres (2001) Define cabeamento como, todos os cabos que transmitirão os 

dados trocados pelos periféricos da rede. O mesmo autor define um cabo como, um 

conjunto de fios utilizados como meio para transmissão para os dados. 

Propõe-se que seja utilizado na estrutura de rede o cabo par trançado 4 pares 

x 100 Ohms (UTP) categoria 6, conectado através de conectores modulares com 

pinagem 8 posições no padrão IEEE 802.3 100base-T Fast Ethernet e normalizado 
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de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA-568B, permitindo que a conexão entre os 

computadores seja feita através de hub ou switch. Justifica-se a escolha deste 

modelo de cabo porque o mesmo é um meio de transmissão que contempla de 

maneira satisfatória as necessidades do projeto e ainda pelo seu bom desempenho 

e principalmente pelo seu baixo custo. 

 

2.4.2 Hardwares de Rede 

 

Tanenbaum (2003). Define os Hardwares como sendo, a parte física do 

computador, um conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, 

que se comunicam através de barramentos. Estes equipamentos podem estar 

presentes ou não em um computador podendo ser um equipamento físico, 

eletrônico, ou uma placa programável através de uma linguagem. Os mesmos 

podem ser de variados tipos e modelos, sendo que, cada um realiza uma função 

específica dentro de uma estrutura de rede, estas funções se estendem desde o 

acesso aos recursos oferecidos pela rede, até o monitoramento do tráfego de 

informações que nela circulam. O Quadro 1 mostra alguns equipamentos  usados 

em estruturas de redes de computadores.  

 

QUADRO 1.- Equipamentos de redes de computadores  

SERVIDOR 

Servidor é um sistema de computação que oferece um serviço para a rede 
recebendo e respondendo requisições das estações. O servidor é 
responsável por hospedar e processar as aplicações mais poderosas que 
não podem ser processadas nas estações permitindo que todas elas 
comuniquem-se de maneira eficaz. (TORRES, 2001) 
Justifica-se o uso dos servidores por que a rede necessita de alta 
flexibilidade e o servidor permite utilizar ao máximo os recursos das 
aplicações de rede com o melhor desempenho possível. 

ESTAÇÃO 
As estações são os computadores que acessam os Recursos Oferecidos 
pela rede (TORRES, 2001). As estações têm a função de fornecer ao 
usuário o acesso aos recursos disponibilizados pela da rede 

HUB 

Torres (2001) Diz que os hubs são equipamentos de redes com várias 
portas, transmitindo os dados para todas as portas, os hubs tem a 
Capacidade de identificar cabos de rede defeituosos sem a necessidade de 
paralisação da rede, no entanto este tipo de equipamento torna a rede lenta 
por não saberem o endereço especifico das portas e par entregar um 
determinado pacote passa em todos os nós da rede. 

SWITCHES 

Os switches são equipamentos de rede com várias portas que transmitem 
os dados somente para a porta destino, diferentemente do hub, que 
transmite os dados para todas as portas. Com isso, o switch melhora o 
desempenho da rede, pelo fato de não ocupar todas as portas. (TORRES, 
2001) 

PATCH PANEL 
Painéis de conexão são painéis que distribuem os cabos, que estão entre 
os pontos de conexão de equipamentos e um hub ou switch, são também 
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usados para interligar nós e concentradores da rede Protegendo os 
equipamentos de maior custo em caso de sinistros que possam danificá-los 
(BARBOSA, 2009). 
Propõe-se o uso de um Patch Panel para melhorar a organização, dar mais 
flexibilidade a rede e para que ele possibilite uma maior manutenibilidade. 

ROTEADORES: 

O roteador é um instrumento que envia dados entre as redes de 
computadores, determina qual o caminho que a mensagem deve seguir até 
chegar ao seu destino, comunicando entre si de tempos em tempos 
informando qual é o estado físico da rede (TORRES, 2001). 
Propõe-se o uso de roteadores em aulas praticas de redes de 
computadores instruindo os alunos na melhor maneira de configurá-los 
para comunicação entre redes e para interligar a rede local do IFMG-SJE 
com a rede do laboratório prático proposto nesta pesquisa 

ROTEADORES 
WIRELESS 

Roteadores wireless são dispositivos que tem a mesma funcionalidade que 
um roteador mais a diferença é que o acesso à internet ou uma rede de 
computadores é feito sem a utilização de cabos. (TORRES, 2001) 

PLACA DE 
REDE 

TORRES (2001) Diz que uma placa de rede pode se chamada de NIC 
(Network Interface Card.) e faz com que os computadores fiquem 
conectados em rede 

Fonte: BARBOSA, 2009; TORRES, 2001 

 

2.4.3 Softwares da Rede 

 

 Programas de computador podem ser entendidos como, um conjunto de 

instruções lógicas que podem ser interpretados ou executados por um processador 

ou maquina virtual. Um programa de computador também pode ser executado por 

um hardware que possui a capacidade de reconhecer e interpretar tais instruções. 

(TORRES, 2001). 

Propõe-se que sejam utilizados no laboratório softwares como sistemas 

operacionais, suíte de aplicativos e outros, possibilitando aos usuários interagir da 

melhor maneira possível com as máquinas. Propõe-se também o uso de softwares 

de gerência de rede para aperfeiçoar ao máximo a estrutura. 

 

2.4.3.1 Softwares de Gerenciamento de redes 

 

Os softwares de gerenciamento de redes são softwares que permitem a 

administradores de redes controlar os recursos da rede e o fluxo de informações que 

nela trafegam (SAUAVE, LOPES, NICOLLETTI, 2009). É de extrema importância 

gerenciar os recursos de uma rede com eficiência, explorando ao máximo o que a 

rede pode oferecer e ainda garantir segurança para a estrutura. Neste contexto, 

existem diversas ferramentas que são capazes de monitorar o tráfego da rede e 

controlar aspectos como, utilização do processador, memória do servidor e das 
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estações, Link de internet, gateway e até mesmo fazer o inventário dos 

computadores da rede, possibilitando que se identifique qualquer peça trocada em 

uma eventual manutenção. Os softwares de gerenciamento de redes, também 

podem ser usados para controlar os recursos acessados no servidor através do 

controle do tráfego em nível de pacotes, permitindo que sejam aplicadas diversas 

políticas de segurança na rede e também prestar suporte as regras de firewall. 

 

2.4.3.2 Sistemas Operacionais 

 

Tanenbaum (2010) Define um sistema operacional como, um conjunto de 

programas que fornecem instruções básicas para controle o dos hardwares de um 

computador, oferecem também gerência, escalonamento e interação de tarefas e 

ainda são responsáveis por manter a integridade do sistema. O mesmo autor diz 

ainda que, um sistema operacional tem duas funções independentes, estender a 

máquina e gerenciar recursos. No mercado existem diversos sistemas operacionais 

como o Windows, Linux, Mac OS, e outros. 

 

2.4.3.3 Antivírus 

 

Define-se como um antivírus, o programa de computador que detecta, 

neutraliza e remove programas maliciosos, e um vírus de computador é definido 

como um programa desenvolvido coma intenção de modificar o comportamento do 

computador, copiar, gravar e excluir dados e se espalhar de computador a 

computador Tanenbaum (2010). Todos os anos surgem inúmeros vírus de 

computador que passam a circular entre os computadores através da internet, pen 

drives ou outros dispositivos, causando enormes prejuízos, e sendo bastante 

inconvenientes para os usuários e para as redes de computadores.  

Propõe-se que seja utilizado no laboratório proposto um software antivírus, 

que realize a função de proteção contra as ameaças acima citadas zelando pela 

segurança das informações que circulam pela rede. 

 

2.4.3.4 Firewall 
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Firewall é um sistema composto por dois filtros de pacotes e um gateway de 

aplicação que controlam o fluxo das requisições e aquisições da rede, cada filtro de 

pacotes é composto por um roteador que tem a função de fazer o controle destas 

requisições e aquisições, os roteadores filtram os pacotes e a gateway de aplicação 

baseando-se em configurações pré-definidas, checam os cabeçalhos das 

requisições e aquisições, e se estes cabeçalhos estiverem de acordo com os 

critérios pré-definidos estarão liberados para trafegar pela rede, se não serão 

barrados e descartados. (TORRES, 2001). 

Propõe-se a utilização de um firewall no laboratório, este firewall será 

responsável por checar as requisições vindas de redes externas impedindo que 

conteúdos indesejados e pacotes maliciosos trafeguem pela rede causando 

problemas no ambiente.  

 

2.5 Protocolos de Rede 

 

 Segundo Torres (2001) um protocolo, é uma espécie de linguagem que os 

dispositivos da rede usam para se entender e trocar informações de maneira 

adequada. Em uma rede, podem coexistir diversos protocolos, entretanto, todos eles 

têm o mesmo objetivo que é permitir a troca de informações entre as estações. Os 

protocolos também tem a função de otimizar a transferência de dados na rede, por 

exemplo, se um host está tentando transmitir um arquivo muito grande para dois 

destinos da rede esta transmissão será demorada, e se levarmos em consideração 

que o cabo de rede está sendo usado por um host da rede, o segundo host  terá que 

esperar a transferência do primeiro acabar para poder usar o cabo, neste contexto, 

os protocolos são a solução para os problemas acima citados, porque dividem os 

dados a serem transmitidos em “pedaços” menores chamados de quadros, e 

transmitem  estes dados em varias partes fixas otimizando o uso da rede, este 

método, procura evitar a transmissão de dados com tamanho elevado, e privilegia a 

transmissão de dados menores, permitindo que haja maior possibilidade do host que 

estava aguardando o cabo de rede liberar encontrar um cabo livre, iniciando a 

transmissão dos dados mais rapidamente. Assim é possível aumentar o número de 

usuários transmitindo arquivos pela rede.  

 

2.5.1 Protocolo TCP/IP 
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Torres (2001) define um endereço IP (Internet Protocol) como um número 

decimal de 32 bits em forma de quatro octetos necessários para a identificação dos 

dispositivos na rede, o endereço IP é utilizado para identificar a rede a qual o 

dispositivo pertence, facilitando a entrega de pacotes pelas redes. O mesmo autor 

define o protocolo TCP/IP como, um conjunto de protocolos composto de quatro 

camadas básicas, camada de Aplicação, Transporte, Internet e interface com a rede 

TCP/IP. Devido à popularização da internet, o protocolo TCP/IP é atualmente o 

protocolo mais utilizado em redes locais garantindo a comunicação deste tipo de 

rede com a rede mundial de computadores. Destacam-se como vantagens do 

TPC/IP o fato de o protocolo ser roteável e de arquitetura aberta, ideal para redes de 

grandes distâncias em que os dados podem ser enviados por diversos caminhos.  

 

2.6 Modelo de Referência OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) 

 

Segundo Tanenbaum (2010) o modelo OSI, é um conjunto bem definido de 

especificações que possibilitou à padronização internacional dos protocolos 

empregados nas camadas de rede permitindo maior compatibilidade entre as redes 

de computadores. O modelo de referência OSI, surgiu a partir da necessidade de 

criação de uma arquitetura para interconexão de equipamentos de diversas marcas, 

pois até então, havia no mercado apenas arquiteturas proprietárias como a 

arquitetura SNA (System Network Architecture), criada pela IBM (International 

Business Machines Corporation) que permitia somente aos equipamentos IBM se 

comunicar através dela. A partir de então com a supervisão da ISO (International 

Standards Organization) criou-se o modelo de referência OSI. O modelo OSI possui 

arquitetura aberta, e permite que dispositivos de marcas distintas se comuniquem 

através dele. Ressalta-se ainda que o modelo OSI não explicita os serviços e 

protocolos a serem usados em cada camada de rede, então, por si só não é 

considerado uma arquitetura de rede, mas, explica os conceitos e delega as tarefas 

necessárias para a comunicação dos dispositivos, dividindo a comunicação em sete 

camadas funcionais, camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, 

enlace, física. 
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3 REVISÃO LITERÁRIA 

 

Encontram-se na literatura, inúmeros trabalhos correlatos a este, que citam 

experiências de montagem e uso de laboratórios de redes de computadores para o 

ensino prático da disciplina de redes de computadores, Cita-se neste capítulo 

aqueles que mais se assemelham ao tema proposto nesta pesquisa. 

 

3.1 Trabalhos correlatos 

 

ABURDENE (et al., 2002) propõe, a criação de um laboratório que possibilite 

o estudo das redes de computadores de maneira flexível, permitindo que os alunos 

realizem os testes necessários para um bom aprendizado da referida disciplina. O 

autor propõe a criação de um laboratório de redes de computadores com quatorze 

computadores, a rede deste laboratório está conectada a uma rede maior na 

universidade e é composta de outras três redes experimentais. O laboratório foi 

elaborado com uma topologia flexível e as estações são dual boot oferecendo 

sistemas operacionais Windows e Linux de maneira a permitir que tanto a parte 

física quanto a parte lógica possam ser alteradas com facilidade possibilitando a 

simulação de vários cenários de redes de computadores. 

BURROUGHS (et al., 2002) propõe, a criação de um laboratório de redes de 

computadores que contemple diversos cenários diferentes de redes de 

computadores. O autor acima mencionado propõe também, a realização de 

experimentos utilizando computadores dual boot conectados a uma rede acadêmica 

e a uma rede experimental para a realização de diversas experiências como, por 

exemplo, testes de comunicação entre hosts usando ping, gerenciamento protocolos 

como o SNMP (Simple Network Management Protocol), e a realização de uma 

análise de uma rede LAN, permitindo descobrir desde a classe da rede, até criar as 

Mascaras e endereços da mesma. 

ZARKI (et al., 2002) propõe, a criação de um laboratório aberto que ficará em 

um ambiente público no campus da universidade, onde alunos estariam aptos a 

desenvolver projetos sem a necessidade de serem supervisionados. O laboratório foi 

disposto de maneira que os computadores e roteadores fossem controlados por 

monitores e teclado únicos, utilizando um sistema KVM (Keyboard, Vídeo, Mouse) 

chaveador de monitor e teclado. Ainda de acordo com o autor, para realização de 
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atividades no laboratório eram sugeridos tópicos de desenvolvimento de projetos e 

exercícios divididos em fases, os tópicos eram divididos em segmentação de sub-

redes mostrando que a divisão da rede em redes menores possibilita um melhor 

desempenho e facilidade na administração da rede, roteamento de rede, ensinando 

a configurar manualmente uma rota pré-definida para envio de pacotes estáticos, 

sugeriu-se também tópicos relacionados aos protocolos TCP (Transmission Control 

Protocol) e UDP (User Datagram Protocol), e também tópicos relacionados à 

Multicast e DNS, ensinado como configurar um servidor de domínio na rede e 

mostrando de que maneira é montada a tabela de protocolos de roteamento e as 

informações que a compõe, propõe-se ainda diversas outras atividades 

relacionadas.  

O Autor dividiu os exercícios propostos em três fases. Na primeira fase, os 

estudantes fazem uso dos materiais teóricos e respondem os questionários antes de 

realizarem as práticas propostas, na segunda fase, seguindo as instruções do 

manual do laboratório os estudantes estão aptos a usar os recursos do laboratório 

para realizar experimentos, e a terceira fase, é a fase de avaliação dos resultados 

obtidos nas fases anteriores. Ainda segundo o autor este modelo de laboratório 

estimulou o interesse dos alunos pelas disciplinas de redes de computadores, pois o 

modelo é dinâmico e diferenciado para o ensino das redes de computadores. 

(PIRES; SOUZA, 2008) propõem, a criação de um laboratório integrado de 

redes de computadores, que contemple as disciplinas de redes de computadores e 

disciplinas afins. Desenvolveu-se um sistema flexível tanto na parte física quanto 

lógica, permitindo a simulação de diferentes estruturas de redes de computadores 

através do uso de VM`s (Maquinas Virtuais). Criou-se um laboratório de redes de 

computadores onde disponibilizou-se para cada estação dois pontos de rede, um 

ponto, para acesso a rede local a disposição do laboratório, e outro ponto para 

acessar a rede local da instituição e dispor dos recursos que a mesma oferece. O 

uso das VM’s segundo os autores permitiu a criação de diversos cenários de redes 

de computadores sem prejudicar o funcionamento da rede local como um todo, pois 

fisicamente não se alterava as configurações dos computadores, e quando a 

simulação do ambiente em aula chegasse ao fim a VM era encerrada e o 

computador operava normalmente na rede local da instituição.  

PIRES e SOUZA (2008) ressaltam que, o laboratório integrado de redes de 

computadores ofereceu diversas vantagens na realização de experimentos que 
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facilitam o aprendizado de diversas estruturas de redes pelos alunos, ainda de 

acordo com os autores projetos neste molde podem contribuir para o ensino das 

redes de computadores oferecendo suporte desde os aspectos básicos até os 

aspectos mais avançados para realização de atividades praticas. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia objetiva a descrição das ferramentas e métodos usados para 

coletar e analisar dados referentes à pesquisa 

 

4.1 Caracterização da Unidade de Análise 

 

 O IFMG-SJE dispõe de uma sala no prédio de informática do campus que 

possui equipamentos para o ensino prático de redes de computadores e que é 

utilizada para aulas do curso de manutenção e suporte técnico em informática, 

porém, esta sala e seus equipamentos não atendem as necessidades básicas para 

uma prática adequada do ensino de redes de computadores, esta pesquisa busca 

propor a melhor maneira para a reestruturação deste local para torná-lo prático e 

adequado para o ensino de redes de computadores.  

 

4.1.1 Tipo de pesquisa 

 

Realizou-se uma pesquisa de âmbito descritivo que segundo GIL (2002) é um 

modelo de pesquisa que busca descrever características de um determinado grupo 

de pessoas ou fenômenos por intermédio de técnicas padronizadas para a coleta 

dos dados utilizando de questionários ou observação sistemática.  

 

4.1.2 Amostragem 

 

Desenvolveu-se uma pesquisa envolvendo alunos professores do IFMG-SJE, 

instituição que fica localizada no centro da cidade de São João Evangelista estado 

de Minas Gerais região sudeste do Brasil, a referida instituição é mantida com 

recursos do governo federal por intermédio da Pro - Reitoria de ensino, que oferece 

totais condições para que a instituição realize suas operações de maneira 

autônoma. Ressalta-se que os recursos para a efetivação da proposta alvo desta 

pesquisa serão concedidos pelo IFMG-SJE. 

 Participaram da pesquisa realizada no mês de outubro de 2013, 55 pessoas 

sendo que, 51 participantes são alunos da instituição dos Cursos de Bacharelado 

em Sistemas de informação cursando o 6° e 8° períodos e manutenção e suporte 
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técnico em informática cursando o 2° e 3° ano e 4 participantes são professores dos 

referidos cursos e de outros cursos oferecidos pela instituição, convidados 

aleatoriamente a participar da pesquisa. 

 

4.1.3 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário com 

questões abertas e fechadas, questões estas em conformidade com os objetivos 

fixados para a pesquisa. O questionário utilizado durante a pesquisa pode ser 

encontrado no apêndice desta pesquisa. 

 

4.1.4 Procedimentos da pesquisa 

 

Os procedimentos utilizados para obtenção da amostra da pesquisa foram: o 

IFMG-SJE que faz parte de um conjunto de nove institutos federais e mais seis 

unidades conveniadas espalhadas pelo estado de Minas Gerais sendo que apenas o 

campus São João Evangelista participou da pesquisa.  

Realizou-se uma pesquisa onde foram escolhidos aleatoriamente parte dos 

discentes e docentes dos cursos anteriormente citados e os mesmos foram 

submetidos a um questionário com perguntas abertas e fechadas a serem 

respondidas de maneira livre não havendo nenhum tipo de tentativa de induzir o 

participante da pesquisa nas suas respostas. Os participantes antes de se 

submeterem ao questionário para a coleta de dados e iniciar sua participação na 

pesquisa receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi 

lido e assinado por todos. Um modelo da TCLE encontra-se anexado a esta 

pesquisa. 

 

4.1.5 Observação dos equipamentos do Laboratório 

 

Realizou-se o levantamento dos equipamentos existentes no atual laboratório 

de redes de computadores do IFMG-SJE. O ambiente possui diversos equipamentos 

que são utilizados pelos alunos, realizou-se o levantamento e análise destes 

equipamentos para avaliar quais equipamentos serão utilizados na nova proposta. 
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Encontrou-se no atual laboratório do campus diversos equipamentos em bom 

estado de conservação e funcionando perfeitamente, assim como equipamentos 

com os mais variados defeitos, quantificou-se também os computadores existentes 

no laboratório e seus componentes como mouse, teclado, monitor, etc., e os 

equipamentos usados durante a realização de aulas práticas como, cabos, 

conectores, alicates e testadores buscando identificar os seus defeitos.  
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5 LABORATÓRIO PROPOSTO 

 

No capítulo de referencial teórico e de revisão literária, apresentou-se 

diversas sugestões de laboratórios de redes de computadores comprovando a 

importância do uso dos mesmos para o ensino prático diferenciado das disciplinas 

de redes de computadores. A partir deste ponto elaborou-se a atual proposta para a 

criação de um laboratório de redes de computadores no IFMG-SJE buscando a 

criação de um ambiente que ofereça conforto e facilidades aos usuários com o 

menor custo possível, sem que a procura pelos baixos custos para a execução do 

projeto comprometessem a segurança e conforto do ambiente.  

O ambiente do laboratório contempla uma área de 40m² (quarenta metros 

quadrados), permitindo que os computadores e equipamentos sejam distribuídos de 

forma a garantir espaço suficiente para a operação dos mesmos, e a locomoção dos 

usuários confortavelmente. Propõe-se também, que o ambiente seja protegido de 

agentes externos como chuva e calor excessivo, localizando-se distante de qualquer 

tubulação hidráulica que possa causar danos aos equipamentos e desconforto aos 

usuários. Para evitar as altas temperaturas, propõe-se que seja instalado no 

laboratório um ar condicionado com o mínimo de 9.000 BTU (British Thermal Unit) 

para que temperatura ambiente seja mantida em torno de 30° C, minimizando os 

riscos de que as altas temperaturas danifiquem os equipamentos e causem 

desconforto aos usuários. Propõe-se ainda que o Ambiente do Laboratório possua 3 

(três) conjuntos de bancadas de 6 (seis) metros de comprimento por 60 (sessenta) 

centímetros e largura, e cadeiras ergonomicamente adequadas com estrutura de 

aço e braços, para melhor conforto dos usuários, as bancadas deverão estar 

dispostas uma do lado esquerdo e duas do lado direito do laboratório com 8 (oito) 

computadores cada otimizando o espaço do ambiente. 

 

5.1 Novos Equipamentos 

 

Realizou-se nesta etapa do projeto a proposta para a compra dos novos 

equipamentos que serão utilizados na nova estrutura do laboratório de redes de 

computadores. 

 

5.1.1 Servidor 
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Propõe-se que, a nova estrutura do laboratório prático de redes de 

computadores seja gerenciada por um servidor HP (Hewlett-Packard Company), 

modelo ProLiant DL380 G7, com processador Intel(R) Xeon(R) E5649 com 2.53GHz 

(Giga Hertz) de velocidade, 18GB de Memória RAM (Memória de Acesso Aleatório). 

O Servidor será responsável pela gerência da rede e de suas estações de trabalho 

enviando e recebendo requisições além de processar as requisições que as 

estações de trabalho não conseguem.    

 

5.1.2 Estações 

 

Propõe-se que seja utilizado na nova estrutura de rede estações da marca 

HP, modelo HP Compaq 6200 Pro MT PC com processador AMD Phenon (TM) II X4 

B93 processor 2.80 GHz, com 8GB de memória RAM, Sistema operacional Windows 

7 Professional 64 Bits, Monitor LCD HP Compaq LA1951G 17’ polegadas, Mouse , 

Teclado, Unidade Leitor-Gravadora de CD/DVD. As configurações foram escolhidas 

de acordo com as necessidades levantas e dos softwares que serão executados nos 

hardwares. 

 

5.1.3 Modelos dos Hardwares de rede 

 

Nesta etapa da pesquisa escolheu-se os modelos dos equipamentos que 

serão utilizados na nova estrutura do laboratório de redes de computadores com 

base nos custos e na qualidade dos mesmos. O Quadro 2 mostra os modelos dos 

equipamentos da rede e suas principais características segundo o seu fabricante a 

empresa Cisco Systems, Inc. 

 

QUADRO 2 - Modelo dos equipamentos da rede 

SWITCH 

Switch Cisco modelo Catalyst 2960-X series, que segundo o fabricante, é um 
modelo de switch escalável que possui opções de acesso fixo com alta resiliência 
para o crescimento Inteligente, e dispõe de uma rede inteligente de serviços de 
aplicativos para o reconhecimento de visibilidade e controle. O fabricante destaca 
ainda à facilidade de operação do mesmo, através da automação integrada, 
qualidade de serviços (QoS) e plug-and-play que são altamente seguros para 
usuários e aplicativos.  
 

HUB 

Hub cisco modelo 2505 da família de hubs cisco 2500 series, que de acordo com o 
fabricante o modelo possibilita a combinação de funções stand alone e roteador em 
um chassi para facilitar a configuração, possui excelente confiabilidade e facilidade 
de manutenção, e ainda segundo o fabricante possui protocolos de gestão remota 
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integrada ao SNMP e conectividade cominter-redes para redes privadas ou 
publicas a um custo consideravelmente baixo.  
 

BRIDGE 

Bridge Cisco modelo Cisco WET200 Wireless-G Business Ethernet Bridge. 
Segundo o fabricante o modelo possui sistema Power over Ethernet (PoE) que 
simplifica a instalação e tem como características, baixo custo, recursos avançados 
de segurança e suporte para WEP, WPA e WPA2 usando EAP (Extensible 
Authentication Protocol) fornecendo proteção e segurança para comunicação e 
transferência de dados.  Ainda de acordo com o fabricante possui características 
de qualidade de serviços integrados (QoS) e fornece serviços de voz consistente, e 
suporte a VLANs, e SNMP abrangendo árvores de espelhamento. 
 

ROTEADOR 
WIRELESS 

Roteador Wireless modelo Cisco WRV200 que de acordo com o fabricante possui 
tecnologia Ranger Booster que permite o aumento da capacidade de alcance do 
roteador em ate três vezes, suporte a VPN, firewall e criptografia, tornando a rede 
segura e com QoS avançada. Possui também excelente qualidade de voz e vídeo. 
 

ACCESS 
POINT (AC) 

AC Cisco Aironet modelo 1130AG habilitado no padrão IEEE 802.11a/b/g que 
segundo o fabricante fornece alta taxa segurança, recursos de alta capacidade 
para o acesso a redes sem fios, e tem capacidade combinada de até 108 Mbps 
(Mega Bytes por Segundo) para atender WLANs possibilitando a simulação de 
conexões neste modelo. Ainda segundo o fabricante possui fácil instalação e 
gerência, reduzindo os custos de implantação e manutenção contínua. 

PATCH 
PANEL 

Patch Panel Cisco Catalyst Inline Power que segundo o referido fabricante 
proporciona melhorias Fast Ethernet para a rede preservando os investimentos nos 
switches e ainda oferece recursos e funcionalidades que possibilitam grande poder 
de processamento para multisserviço e suporta grande quantidade de recursos de 
redes.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.1.4 Material para Aulas 

 

O material para a realização das aulas práticas como kit ferramentas, testador 

de cabos, alicate modular, descascador de cabos entre outros ficarão a critério do 

professor, que será responsável pelo seu plano de aula e o pedido dos 

equipamentos necessários para a realização das aulas de acordo com o regimento 

interno da instituição. 

 

5.2 Softwares para a rede 

 

No IFMG-SJE utilizam-se diversos softwares livres e proprietários. Os 

softwares proprietários são licenciados a partir de contratos de concessão de 

licenças para uso acadêmico e também adquiridos com recursos próprios da 

instituição. Os softwares livres e os que possuem licença para o uso acadêmico não 

representam custos para a instituição e serão amplamente utilizados na nova 
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estrutura. A partir do levantamento destes e de outros dados listou-se os softwares 

necessários para que a nova estrutura de redes de computadores proposta funcione 

adequadamente. 

 

5.2.1 Windows 

 

Tanenbaum (2003, p571) diz que o Windows, “é um Sistema operacional 

moderno que executa em computadores de Mesa e Servidores”. Existem no 

mercado diversas versões dos sistemas operacionais Windows como, por exemplo, 

o Windows XP, Windows 7 e Windows 8.1 estes sistemas operacionais da família 

Windows são destinados ha computadores de mesa e notebooks, existem também 

versões do sistema operacional Windows para servidores como o Windows Server 

2003, 2008 e Windows Server 2012, e ainda versões do mesmo S.O par dispositivos 

moveis. 

 O Windows 7 será o sistema operacional nativo das estações da rede 

proposta nesta pesquisa e o servidor da mesma será gerenciado por uma das 

versões do Windows server podendo ser 2008 ou superior, estes mesmos sistemas 

operacionais poderão ser virtualizados e utilizados para a realização de atividades 

propostas nas aulas práticas. 

  

5.2.2 Linux 

 

Segundo Tanenbaum (2003) Linux é o termo designado a qualquer sistema 

operacional que se utiliza do Kernel Linux. Existem no mundo inúmeras distribuições 

do sistema operacional Linux como, por exemplo, Mandriva, Curumin, Ubunto e 

outras, que são utilizadas tanto para computadores de mesa quanto para a gerência 

de servidores. O Linux é um sistema operacional de código aberto e distribuído 

gratuitamente sob os termos de licença GNU (Licença Pública Geral) e que qualquer 

usuário pode fazer adaptações e melhorias no sistema. Utilizar-se-á diversas 

versões do sistema operacional Linux no ambiente proposto nesta pesquisa para a 

realização das atividades propostas nas aulas práticas de redes de computadores. 

 

5.2.3 Nagios 
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Para a realização do gerenciamento da estrutura de rede escolheu-se o 

software de gerenciamento e administração de redes Nagios, o referido software 

trabalha basicamente verificando a disponibilidade dos serviços da rede, checando-

os em intervalos de tempo previamente definidos, o Nagios é capaz de monitorar 

toda a infraestrutura da rede, prevenir problemas antes que eles aconteçam e 

detectar falhas de segurança, Se o software encontrar problemas na rede ele 

informa por e-mail, mensagem no celular ou SMS (Short Message Service). 

O Software também permite o monitoramento de acessos indesejados feitos 

através da rede, e também monitorar o uso dos recursos das estações e do servidor 

como, por exemplo, memória, disco rígido e memória swap, possibilitando o 

monitoramento de toda a estrutura da rede de maneira rápida e fácil. 

 

5.2.4 Nessus 

 

Utilizar-se-á no laboratório de redes de computadores proposto o software 

Nessus distribuído sob os termos da GNU para verificar e detectar falhas e 

vulnerabilidades na segurança da rede.  

Baseado na arquitetura cliente/servidor o software realiza testes de vários 

pontos diferentes da rede, após realizar varreduras completas nas portas dos hosts 

alvo injeta diversos scripts nas portas da rede realizando a verificação das falhas de 

segurança, a partir do momento que são Identificadas as falhas na estrutura o 

software gera relatórios sobre as falhas e estas podem ser solucionadas ou 

trabalhadas preventivamente para que não se transformem em problemas para a 

rede futuramente. 

 

5.2.5 BrOffice 

 

Escolheu-se como suíte de aplicativos para a nova estrutura de rede a Suíte 

BrOffice distribuída gratuitamente sobre os termos da GNU. Levou-se em 

consideração para a escolha além do fato da referida suíte ser gratuita os aplicativos 

disponibilizados com a mesma, que serão utilizados por alunos e professores para a 

realização de diversas atividades. Os Aplicativos contidos no pacote e suas 

principais características segundo seu fabricante são mostrados no QUADRO 3. 
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QUADRO 3 - Aplicativos da Suíte BrOffice 

CALC 

Calc é um programa criado especialmente para facilitar a elaboração de planilhas 
profissionais. Segundo o fabricante desempenha funções muito semelhantes à de 
ferramentas presentes na suíte de aplicativos de código fechado, sendo capaz até 
mesmo de abrir documentos criados no formato padrão do Excel que pertencente 
à suíte Microsoft Office, o “XLSX”. 

BASE 

O aplicativo Base oferece serviços de banco de dado, e segundo relata o 
fabricante permite a construção e manipulação de bancos de dados, não exigindo 
que o usuário possua grandes conhecimentos dos elementos disponíveis, 
também possui também como o auxílio um assistente virtual anexo ao aplicativo. 

DRAW 
Aplicativo Draw é utilizado para a criação de desenhos vetoriais, segundo o 
fabricante é muito parecido com a poderosa ferramenta CorelDraw, e permite a 
criação de cartazes, fluxogramas e muitos outros gráficos. 

WRITER 

O Writer é o editor de textos da suíte BrOffice. O fabricante relata que o software 
possui recursos para a criação e formatação dos textos, e ainda tem a 
capacidade de reconhecer vários formatos de arquivos criados na ferramenta 
Word da Suíte Microsoft Office e até de outros softwares de criação de texto 
como, por exemplo, textos no formato PDF. 

IMPRESS 

O aplicativo Impress oferece ao usuário opções para a criação de apresentações 
multimídia. Segundo o fabricante possui ótimos recursos com grande quantidade  
de modelos e grande facilidade de uso se assemelhando ao concorrente de 
código fechado da empresa Microsoft o Power Point 

Fonte: Manual do BrOffice 

 

5.2.6 Avira 

 

O IFMG-SJE utiliza a ferramenta Avira Professional Security fornecida pela 

empresa Avira como solução de proteção contra agentes maliciosos como vírus, 

Worms, spyware, e outros, a utilização da ferramenta pelo setor de TI (Tecnologia da 

Informação) do IFMG-SJE foi fator primordial para a escolha da mesma como 

solução contra pragas digitais do laboratório de redes de computadores proposto 

nesta pesquisa.  

 

5.3 Instalações elétricas 

 

Propõe-se que seja realizada uma adaptação no projeto elétrico existente na 

sala onde será montada a nova estrutura do laboratório prático de redes de 

computadores, este projeto deverá ser adaptado de acordo com o disposto na 

norma NBR 5410, a referida norma apresenta todos os cálculos de 

dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção para instalações 

elétricas, detalhando os parâmetros e dimensionamentos de segurança necessários 
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para uma estrutura elétrica de qualidade, ainda apresenta os aspectos de aceitação 

e manutenção da estrutura, esta adaptação tem como objetivo a proteção dos 

equipamentos, e a segurança dos usuários da estrutura.  

No novo projeto as tomadas elétricas comuns não serão compartilhadas com 

as ligações dos equipamentos de informática buscando prevenir interferências que 

podem ocasionar danos aos equipamentos, à distribuição de energia elétrica deverá 

ser de 110 v (volts) com capacidade de 10KVA (quilovolt ampère) minimizando os 

riscos de queima de componentes, será colocado também no laboratório um quadro 

de distribuição destinado aos equipamentos de informática e será criado um sistema 

de aterramento para atuar em conjunto com o sistema neutro da rede, minimizando 

interferências na rede elétrica. 

O atual laboratório de redes de computadores possui tomadas elétricas e 

outros dispositivos elétricos em perfeito estado e de acordo com as especificações 

da NBR 5410, mas, apenas estas tomadas elétricas não são suficientes para 

atender a nova demanda de equipamentos, as novas tomadas elétricas que serão 

instaladas serão tomadas de 3 (três) pinos no Padrão NIE DINQP-051 com plugues 

redondos de 4,8 mm destinados aos equipamentos que operam com correntes 

nominais entre 10A e 20A (ampères) instaladas estrategicamente nas paredes do 

ambiente utilizando caixas modulares externas e internas de 5x10cm como 

determinam as recomendações da NBR 5410. Será adicionada também fiação 

elétrica extra no ambiente, devido ao aumento no número de tomadas elétricas, a 

fiação extra será embutida em canaletas externas evitando obras na estrutura do 

prédio, serão utilizadas também as canaletas internas já existentes na estrutura, 

possibilitando que a fiação fique embutida e nenhum usuário do ambiente tenha 

acesso a ela, evitando acidentes com os usuários e problemas com os 

equipamentos. Será instalado também de acordo com a NBR 5410 um (1) quadro de 

disjuntores com um (1) disjuntor para cada conjunto máximo de quatro (4) tomadas 

com operação de no máximo 20A, Estes disjuntores serão identificados através de 

etiquetas para facilitar a manutenção dos equipamentos. 

 

5.3.1 Aterramento 

 

A NBR 5419 responsável pelas especificações técnicas para a construção de 

estruturas de aterramento em prédios recomenda a construção um sistema de 
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aterramento para evitar que descargas elétricas causem danos e prejuízos. A NBR 

5419 recomenda a criação do sistema de aterramento da seguinte maneira deve ser 

conduzido dentro da canaleta de fios elétricos do prédio um fio de cobre de meio 

centímetro (0,5 cm), com comprimento suficiente para se estender na vertical por 

todo o espaço do ambiente, na parte exterior do prédio deverão ser utilizadas três 

bases de cobre com 2,5 M (dois metros e meio) na horizontal, interligadas por fios 

de 10 milímetros, cada base deverá ter seu conector próprio para que os fios não 

soltem e ainda ter uma das extremidades do fio de cobre ligadas a ela, fazendo com 

que este fio de cobre se torne o fio terra que será ligado ao terceiro pino de todas as 

tomadas da rede elétrica do laboratório minimizando os riscos de que descargas 

elétricas externas danifiquem os equipamentos do ambiente. 

 

5.4 Cabeamento Estruturado 

 

Será criado no laboratório de redes de computadores um sistema de 

cabeamento estruturado para tráfego de dados e imagens conforme o especificado 

nos termos do padrão IEEE 802.3 100 base-T Fast Ethernet e da norma 

ANSI/TIA/EIA-568B.2. A referida norma e padrão definem os parâmetros para 

cabeamento estruturado horizontal ou secundário buscando aperfeiçoar o 

desempenho da rede. 

O laboratório prático de redes de computadores é fisicamente definido na 

categoria de topologia estrela, esta categoria de topologia permite que cada 

conector tenha uma posição mecânica definida no rack de equipamentos e que 

todos os pontos da rede estejam conectados a um único periférico concentrador. 

Para conectorização dos periféricos da rede serão utilizados conectores externos do 

tipo Plug modular com pinagem de 8 (oito) posições no padrão T568-B com corpo 

termoplástico anti-chama no padrão UL 94 V-0 devidamente identificados, sendo, 

um conector para cada estação de trabalho, estes conectores são compatíveis com 

o cabo par trançado 4 pares x 100 Ohms (UTP) categoria 6 e estes cabos  serão 

compostos por condutores sólidos de cobre NU, 24 AWG (American Wire Gauge), 

isolados por material especial com capa externa de PVC (Poli Cloreto de Vinila) anti-

chama e  identificados pela cor azul. Os referidos cabos serão o meio de 

transmissão utilizado na rede, a norma recomenda ainda que os cabos não se 

estendam por mais de 90m (metros), e se use patch cables para interligar os 
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equipamentos no rack e nas estações de trabalho, os patch cables que serão 

ligados ao rack não devem ter tamanho superior a 6m (metros) e os patch cables 

conectados as estações não devem se estender por mais de 3m para não 

comprometer o desempenho da rede, recomenda também que assim como o cabo 

par trançado é identificado pela cor azul os patch cables também sejam identificados 

por cores sendo elas: azul, verde, amarelo, branco, cinza, preto e vermelho para 

facilitar a identificação dos mesmos no rack de equipamentos, e que sejam, usadas 

calhas, eletro-calhas e organizadores de cabos para passagem e organização dos 

cabos no ambiente permitindo fácil identificação e manutenção dos equipamentos 

conectados a estes cabos e ainda proporcionar melhorias no fluxo dos cabos da 

rede. A Figura número 1 mostra os componentes e o fluxo de cabeamento da rede, 

ilustrando como serão feitas as ligações dos cabos entre as estações de trabalho, 

um patch panel e um switch, ambos localizados no rack de equipamentos. 

 

Figura 1 – Fluxo de cabeamento 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5 Estrutura Lógica 

 

Um dos problemas motivadores desta pesquisa é a impossibilidade da 

realização das aulas de disciplinas distintas no mesmo laboratório sem que 

atividades de uma disciplina interfira nas atividades de outra. Objetivando solucionar 
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este problema propõe-se que seja criado para a nova estrutura do laboratório de 

redes de computadores um modelo de estrutura lógica nos padrões IEEE 802.3 e 

ANSI/TIA/EIA-568B.2, especificando a maneira como os dados são transmitidos de 

um dispositivo a outro pela rede. Implantar-se-á também no laboratório a tecnologia 

de hipervisores utilizando a ferramenta VMware ESXI.   

VMware ESXI é uma ferramenta que usa a tecnologia de hipervisores,  que 

permitem a abstração de componentes físicos de um computador como memória, 

processador e disco rígido, a partir desta abstração insere-se entre o sistema 

operacional e o hardware uma camada de virtualização permitindo a criação de 

máquinas virtuais portáveis e seguras. Será instalado diretamente no hardware do 

servidor do laboratório a VMware ESXI 5.1.0  particionando o servidor físico em 

máquinas virtuais que podem ser executadas simultaneamente. Para a realização 

das aulas práticas será criado uma máquina virtual para cada disciplina a ser 

ministrada no laboratório de redes, por exemplo, serão criadas máquinas virtuais 

para as disciplinas de redes de computadores de três módulos que chamaremos de 

máquina virtual “redes I”, “redes II” e “redes III” estas máquinas virtuais são 

consideradas máquinas raiz e a partir delas criadas 24 máquinas virtuais, uma para 

cada estação de trabalho da rede, para cada uma das máquinas virtuais criadas 

para as estações de trabalho será atribuído um endereço de IP específico para que 

cada estação possa acessar apenas a sua máquina virtual correspondente, a partir 

das máquinas virtuais das estações o aluno poderá criar outras máquinas virtuais 

para a realização das atividades propostas em aula, por exemplo, um aluno que 

cursa a disciplina de redes de computadores do primeiro módulo e acessa a 

máquina virtual “Estação01” criada a partir da máquina raiz “redes I”. Acessando a 

máquina “Estação01” o aluno poderá criar dentro dela outras máquinas virtuais, por 

exemplo, criar uma máquina virtual com o sistema operacional Windows Server para 

realizar atividades de configuração de DNS ou AD. A Tecnologia de hipervisores da 

ESXI permite ainda que cada uma destas máquinas virtuais seja isolada uma das 

outras, evitando que qualquer falha ou configuração realizada em uma das 

máquinas virtuais interfira nas outras. Desta maneira garante-se que as atividades 

realizadas em uma disciplina não interfiram nas atividades realizadas em outra. A 

figura número 2 mostra o esquema de virtualização ESXI e a criação das máquinas 

virtuais para as estações trabalho. 
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Figura 2 – Máquinas Virtuais ESXI 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.6 Estrutura Física 

 

O atual laboratório de redes de computadores do IFMG-SJE possui 24 

computadores espalhados por bancadas em todos os lados da sala, não possui 

lousa, ou sistema multimídia para a realização das aulas, possui apenas uma mesa 

com computador que o professor utiliza para realizar suas atividades, existem 

também diversos equipamentos como switches, roteadores, patch panel e outros, 

que ficam espalhados pelo ambiente sem proteção ou controle, há também um 

armário onde são guardados equipamentos como alicates, cabos, testadores, 

descascadores de cabos e outros estes equipamentos são retirados e utilizados 

quando necessário. As atividades que envolvem a configuração de equipamentos ou 
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a necessidade de alterações nas configurações das estações de trabalho da rede 

são altamente inviáveis, pois as estações possuem hardwares antigos e lentos o que 

torna as atividades demoradas, perde-se ainda muito tempo da aula para a 

desmontagem das estruturas criadas e o retorno das estações as configurações 

originais. Com todos estes importunos perde-se grande parte da aula com 

reconfiguração e desmontagem dos equipamentos do laboratório tornando a aula 

improdutiva. A figura número 3 mostra como é a atual distribuição dos equipamentos 

e dos móveis no laboratório de redes de computadores, a disposição das bancadas 

onde ficam os computadores, o rack com os equipamentos, o armário utilizado para 

guardar os materiais, e a mesa utilizada pelo professor. Observa-se também que a 

atual distribuição dos equipamentos não aproveita de maneira satisfatória o espaço 

sala fazendo com que os alunos e as cadeiras se esbarrem constantemente durante 

aulas. 

  

Figura 3 – Ambiente Atual do laboratório de redes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é a criação de um ambiente de qualidade 

para o ensino prático de redes de computadores no IFMG-SJE.  Para que este 

objetivo seja efetivado será realizada a reorganização do ambiente, realocando 

moveis e equipamentos e colocando-os da maneira adequada e ergonomicamente 
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correta, buscando o melhor aproveitamento do espaço proporcionando conforto aos 

usurários. Após esta reorganização chegou-se a estrutura funcional que é mostrada 

na figura número 4. 

 

Figura 4 - Nova estrutura do laboratório de redes de computadores 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O novo ambiente do laboratório de redes de computadores possui 3 (três) 

conjuntos de 5 (cinco) bancadas de 1 metro e 20 centímetros de comprimento por 60 

centímetros de largura com 8 estações de trabalho cada, 1 (um) rack de 60 

centímetros de altura por 50 centímetros de largura para a alocação dos 

equipamentos de rede e ainda o sistema de cabeamento estruturado disposto no 

sub item 5.4 deste capítulo. Disponibilizou-se para cada computador um ponto de 

acesso à rede, estes pontos de rede serão conectados através de cabos par 

trançado 4 pares x 100 Ohms (UTP) categoria 6 flexíveis, conectados a um Patch 

Panel e a um Switch gerenciável de 48 portas de acordo com o especificado no item 

5.4 desta pesquisa, o Patch Panel tem a função de organizar os cabos permitindo 

sua fácil identificação e também de proteção para o switch. Será conectado ao 

servidor do laboratório um switch gerenciável com 48 portas, garantindo acesso das 

estações de trabalho a rede local do laboratório onde será possível a criação de 

variadas experiências de redes de computadores propostas em aula. Será criado 
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também um sistema de roteamento que permitirá o acesso dos computadores do 

laboratório a rede local do IFGM-SJE, este sistema de roteamento trabalhará como 

ponto de conexão entre as duas redes, a rede local de testes do laboratório e a rede 

local do IFMG-SJE possibilitando as estações de trabalho do laboratório se conectar 

a rede local do IFMG-SJE para acessar a internet e outros recursos por ela 

oferecidos. Disponibilizou-se ainda equipamentos como impressoras, switches, 

hubs, roteadores para a utilização nas aulas e ainda para proporcionar maior 

flexibilidade e dinâmica na criação dos cenários de testes propostos em aula 

disponibilizou-se acesso a diversos equipamentos com configurações pré-definidas 

conectados a um switch agilizando o processo de configuração dos mesmos e 

evitando a perda de tempo das aulas. A Figura número 5 mostra o esquema físico 

da rede implantado no laboratório.  
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Figura 5- Modelo do Fluxo de informações na rede 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.7 Orçamento 

 

A Tabela N° 1 Mostra o custo total dos equipamentos necessários para a 

criação da estrutura proposta nesta pesquisa. Adicionou-se o valor de 1 (um) mil 

reais para o custeio de cabos, conectores, calhas, eletrocalhas e eventuais 

despesas que possam ocorrer no processo. 
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Tabela 1 – Orçamento dos equipamentos 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE PREÇO Unitário PREÇO TOTAL 

 
Servidor HP ProLiant DL380 

 
1 

 
R$ 22,000,00 

 
R$ 22,000,00 

 
Computador HP Compaq 6200 
Pro MT 

 
25 

 
R$ 3,200,00 

 
R$ 80, 000,00 

 
Switch:: Cisco Catalyst 2960-X 
series 48 portas 

 
1 

 
R$ 8,000,00 

 
R$ 8,000,00 

 
Hub Cisco modelo SG300 24 
portas 

 
1 

 
R$ 3,200, 00 

 
R$ 3, 200, 00 

 
Roteador Wirelles Cisco 
WRV200 

 
1 

 
R$ 1,114, 00 

 
R$ 1, 114, 00 

 
Roteador Cisco Catalyst 3850 
48p LAN Base 

 
1 

 
R$ 13,700, 00 

 
R$ 13, 700, 00 

 
Acces Point Modelo Aironet 
1130AG 

 
1 

 
R$ 3,190, 00 

 
R$ 3, 190, 00 

 
Patch Panel Catalyst Inline 
Power 

 
2 

 
R$ 890, 00 

 
R$ 1, 780, 00 

 
Data Show 

 
1 

 
R$ 2,500, 00 

 
R$ 2, 500, 00 

 
Rack de equipamentos 

 
1 

 
R$ 560, 00 

 
R$ 560, 00 

 
Bridge Cisco WET200 

 
2 

 
R$ 220, 00 

 
R$ 440, 00 

 
Equipamentos e despesas 
extras 

 
1 

 
R$ 1, 000, 00 

 
R$ 1, 000, 00 

 
TOTAL     R$ 137,510,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS  

 

Para definir o perfil dos entrevistados na pesquisa os mesmos foram divididos 

em dois grupos masculino e feminino conforme mostra o GRAF. 1.  

 

Gráfico 1 – Gênero dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como pôde-se observar no GRAF. 1, 79% dos entrevistados são do sexo masculino 

sendo a grande maioria e 21% do sexo feminino, todos os entrevistados são 

professores e alunos dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação ou 

Manutenção e Suporte Técnico em Informática oferecidos pelo IFMG-SJE. O gênero 

sexual dos participantes não é relevante para os resultados da pesquisa.  

  

79% 

21% 
MASCULINO FEMININO
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Gráfico 2 – O Laboratório possui equipamentos adequados? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Perguntou-se aos usuários do atual laboratório de redes do IFMG-SJE se o 

mesmo possui equipamentos adequados para a realização das aulas, conforme o 

GRAF. 2 mostra 82% dos entrevistados consideram que os equipamentos do 

laboratório não são adequados para a realização das aulas e 18 % consideram o 

contrario, pediu-se também aos entrevistados que destacassem porque os 

equipamentos não são adequados e a maioria relatou que os equipamentos são 

antigos e ultrapassados. Com os dados do GRAF. 2 pôde-se constatar que a maioria 

dos entrevistados que utilizam o laboratório não são satisfeitos com os 

equipamentos que o mesmo possui.  

  

82% 

18% 
SIM NÃO
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Gráfico 3 – Aulas Prejudicadas por Falta de equipamentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em determinado momento da pesquisa fez-se a seguinte pergunta aos 

entrevistados: Você deixou de ter ou teve aulas prejudicadas por falta de 

equipamentos no laboratório?  Qual equipamento encontrava-se em falta? A maioria 

dos entrevistados respondeu sim conforme observa-se no GRAF.3 o percentual de 

entrevistados que responderam sim foi de 75%, enquanto apenas 25% responderam 

que não haviam participado de aulas que foram prejudicadas pela falta de 

equipamentos. No segundo momento quando perguntados qual ou quais 

equipamentos faltavam no laboratório grande parte dos entrevistados destacou os 

equipamentos para realização de experiências como switches e roteadores e ainda 

a falta de componentes dos computadores como mouse e outros. 

Posteriormente fez-se outra pergunta muito semelhante aos entrevistados, os 

mesmos foram questionados se já tiveram aulas prejudicadas ou deixaram tê-las por 

falhas na estrutura do laboratório e qual falha foi mais prejudicial para a realização 

das aulas. Conforme mostra o GRAF. 4 87% dos entrevistados demonstram 

insatisfação com a qualidade da estrutura e relatam a participação em aulas 

prejudicadas por falhas na mesma. Para a grande maioria dos participantes a falha 

que mais prejudicou as aulas foi o travamento dos computadores e perda de 

trabalhos armazenados nos mesmos. 

  

75% 

25% 

SIM NÃO
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Gráfico 4 – Aulas Prejudicadas por Falhas de equipamentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Perguntou-se também aos entrevistados se o atual laboratório de redes de 

computadores é adequado para a realização de aulas com qualidade e que 

avaliassem as aulas realizadas no mesmo. O resultado mostra que a grande maioria 

dos entrevistados julga as aulas realizadas no ambiente como ruins.  Conforme o 

GRAF. 5 mostra a maioria dos entrevistados 47 % declararam ser insatisfeitos com a 

qualidade das aulas e as classificou como Ruins 27 % dos classificaram as aulas 

como sendo aulas regulares, 15 % deles como péssimas 9 % disseram ter 

participado aulas boas no ambiente e apenas 2 % dos entrevistados classificaram as 

aulas como ótimas.  

  

87% 

13% 
SIM NÃO
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Gráfico 5 – Qualidade das aulas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Grafico 6 –  Melhorias na estrutura 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para finalizar a pesquisa perguntou-se aos entrevistados se acreditam que é 

necessária a realização de melhorias no atual laboratório de redes e qual melhoria 

deve ser priorizada, conforme o GRAF. 6 mostra 98% dos entrevistados são a favor 

47% 

27% 

15% 

9% 
2% 

RUIM REGULAR PÉSSIMAS BOA ÓTIMA

98% 

2% 
SIM NÃO
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da realização de melhorias no laboratório e de acordo com a maioria dos 

entrevistados as principais melhorias que devem ser feitas são melhorias na 

estrutura de modo geral e novos equipamentos, entre os pedidos de melhoria 

destaca-se a do entrevistado número 33 que sugere: “Mais computadores e 

equipamentos adequados para atender a necessidade dos alunos e professores, 

computadores mais modernos e equipamentos que atendam as necessidades dos 

alunos sem a necessidade de revezamento dos mesmos”. 

 Observou-se com a pesquisa que a maioria dos entrevistados são 

insatisfeitos com o laboratório de maneira geral e com a qualidade e quantidade dos 

equipamentos existentes no mesmo, nota-se também grande insatisfação com a 

qualidade das aulas realizadas no ambiente no que diz respeito aos aspectos que 

envolvem a estrutura física. A análise dos dados obtidos na pesquisa auxiliou na 

criação da proposta do laboratório de redes de computadores que esta pesquisa 

propõe permitindo que fossem realizadas melhorias de acordo com a necessidade 

dos usuários do ambiente. 

 

6.1 Análise dos dados coletados na observação do laboratório 

 

A análise feita dos equipamentos existentes no laboratório mostrou que a 

maioria destes equipamentos se encontra inoperante ou não são adequados para a 

realização de aulas práticas. Diversos equipamentos como os computadores 

mostrados na tabela 4, os monitores mostrados na tabela 2 e os switches mostrados 

na tabela 3 não serão reaproveitados para a montagem da nova estrutura do 

laboratório de redes de computadores por que são equipamentos antigos e com 

configurações que não atendem as necessidades da nova estrutura, os 

computadores e monitores serão enviados ao setor de manutenção e suporte 

técnico do campus para que passem pelas manutenções e correções necessárias e 

sejam remanejados para outros setores do campus de acordo com a necessidade 

para serem melhor aproveitados. 

Os Switches mostrados na tabela 3, e demais equipamentos mostrados na 

tabela 4 que estão parcialmente inoperantes serão mantidos em um armário para 

que posteriormente possam ser usados como objetos de apreciação dos alunos em 

aula. 
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Tabela 2 – Monitores do laboratório de redes 

MONITORES 

MODELO NÚMERO DE SERIE DEFEITO 

LX558 Z4021641 Nenhum 

NA HXAK404316L Nenhum 

519V5 LE1SHXBX635477L Nenhum 

XHAK404052F NÃO CONSTA Nenhum 

MP5V-14105L O4176527 Nenhum 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 3 - Switches  
SWICTH 

MODELO NÚMERO DE SÉRIE DEFEITO 

FNSW 2400 Não consta Portas queimadas 

CNET CN8816TPC SR2904000043 Não funciona 

CNET CN8816TPC SR2811001008 Funcionam algumas portas 

ENCORE ENH916-NWY Nenhum 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 4 – Computadores do laboratório de redes 

COMPUTADORES 

N° MÁQUINA MEMÓRIA HD CPU 

OO1 512 MB 80 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

OO3 512 MB 80 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

OO4 512 MB 80 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

OO1A 512 MB 40 GB AMD ATTHON XP 1.1HZ/OK 

OO2B 512 MB 40 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

OO3C 512 MB 80 GB AMD SEMPROM 904MHZ 

OO4D 512 MB 40 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

OO6 512 MB 80 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

OO7 512 MB 40 GB AMD SEMPROM 904MHZ 

OO8 512 MB 40 GB AMD SEMPROM 904MHZ 

OO9 512 MB 80 GB AMD ATTHON 1.2GHZ/OK 

O10 512 MB 40 GB AMD SEMPROM 904MHZ 

O11 512 MB 80 GB AMD ATTHON XP 900MHZ/OK 

O12 512 MB 80 GB AMD SEMPROM 904MHZ 

O13 512 MB 40 GB AMD SEMPROM 904MHZ 

O14 512 MB 40 GB AMD SEMPROM 904MHZ 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Tabela 5 – Material para Realização das aulas práticas 

Material para Aulas práticas 

ITEM QUANTIDADE DEFEITO 

Kit ferramenta 1 Nenhum 

Testador de cabos 13 Nenhum 

Testador de cabos 1 Nenhum 

Alicate modular 4 Nenhum 

1 pacote de conector RJ45 macho aberto 

1 pacote de conector RJ45 fêmea aberto 

1 rolo 350m cabo UTP par trançado usado 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise do cenário atual do laboratório e a avaliação do mesmo e dos 

equipamentos que nele existem, permitiu a criação da proposta de compra dos 

novos itens que serão utilizados para a criação da nova estrutura de rede conforme 

especificado no item 5.1 desta pesquisa, permitiu ainda avaliar o espaço físico 

disponível possibilitando a reorganização adequada do mesmo conforme o item 5.6 

especifica, e buscar o melhor custo para o projeto conforme o especificado no item 

5.7 desta pesquisa. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Reuniram-se nesta pesquisa os conceitos mais importantes em relação a 

redes de computadores e a importância da realização de aulas práticas da referida 

disciplina em ambientes adequados e bem estruturados, pôde-se observar que o 

ensino prático de redes de computadores nas escolas proporciona inúmeros 

benefícios, e é fundamental para a formação do estudante. Diversos teóricos relatam 

que os laboratórios de Redes de Computadores são de vital importância nos 

modelos de aulas práticas oferecidos pelas instituições em relação às disciplinas de 

redes de computadores, sejam elas em nível superior ou técnico, no entanto, é muito 

comum, na maioria das instituições de ensino, não haver laboratórios bem 

estruturados que atendam as necessidades básicas para a realização de aulas 

práticas adequadas das disciplinas de Redes de Computadores, fato este que pôde 

ser comprovado através de pesquisa realizada no IFMG-SJE com 55 participantes 

dentre estes professores e alunos das disciplinas de redes de computadores que 

utilizam o laboratório da instituição.  Esta pesquisa não buscou a solução para todos 

os problemas da disciplina de redes de computadores, mas, realizou-se com o 

intuito de ajudar melhorar o ensino da referida disciplina no IFMG-SJE, oferecendo 

dados e métodos para a criação de uma estrutura funcional que permita uma forma 

diferenciada de ensinar redes de computadores, formando cidadãos conscientes e 

críticos. Faz-se então necessário a realização de pesquisas mais aprofundadas 

sobre o assunto e que ressaltem importância dos laboratórios de redes de 

computadores para as aulas como trabalhos futuros espera-se que esta proposta 

seja efetivada. Espera-se que esta pesquisa seja de grande relevância para o ensino 

prático das disciplinas de redes de computadores no IFMGJE, oferecendo métodos 

e dados relevantes para que possa ser implantada no IFMG-SJE uma estrutura 

funcional voltada para o ensino prático da referida disciplina, permitindo que, 

professores possam oferecer aulas práticas de redes com máxima excelência e 

qualidade nos aspectos que dependem da estrutura física, com um ambiente 

totalmente preparado para tal fim, e para os alunos que este ambiente atue como 

facilitador na aquisição do conhecimento e na sua formação preparando estes 

alunos da melhor maneira possível para entrar no mercado de trabalho com nível de 

excelência elevado e em consequência exaltar a qualidade do ensino oferecido pela 

instituição de ensino em questão. 
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APÊNDICE A – QUESTIONARIO AOS PROFESSORES E ALUNOS 

 
Questionário de Pesquisa 

      Nome: Ivan Rodrigo Cardoso Costa - Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação 

                            Instituição: IFMG (Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais) 

Tema: “Proposta de criação de um laboratório prático de redes de computadores” 

Objetivo: Coletar informações sobre o uso e necessidades do laboratório de redes. 

 
1. Data do preenchimento do questionário: ___/_____/_______ Horário: ____:____  

 
1.1. Sexo: Masc. (   )  -  Fem. (    )  1.2. Idade:__________ 1.3 Aluno (   )  -  Professor (    ) 
 

2.   Você Utiliza ou utilizou o laboratório de redes de computadores do IFMG-SJE? 
(   ) Sim  (    ) Não 
 

3.   O Laboratório possui equipamento(s) adequado(s) para a realização das aulas? 
(   ) Sim  (    ) Não 
 
3.1 Se não, Destaque o(s) ponto(s) negativo(s) do laboratório. 
________________________________________________________________________________ 
 
3.2 Se Sim, Destaque o(s) ponto(s) Positivo(s) do laboratório. 
________________________________________________________________________________ 
 

4. Existe no laboratório de computadores equipamento(s) para cada aluno individualmente? 
(   ) Sim  (    ) Não  
 

5. O laboratório possui espaço suficiente para acomodar os alunos de maneira confortável? 
(   ) Sim  (    ) Não 
 

6. Você já teve aula(s) prejudicada(s) ou deixou de tê-las por falta de equipamentos no laboratório? 
(  ) Sim  (    ) Não 
 
6.1 Se sim, Qual equipamento(s) estava faltando no laboratório? 
________________________________________________________________________________ 
 

7. Você teve aulas prejudicadas ou deixou de tê-las por falhas na estrutura ou equipamentos do 
Laboratório? 

(  ) Sim  (    ) Não 
7.1 Cite a(s) falha(s) que prejudicaram as aulas.  
________________________________________________________________________________ 
 

8.  A Estrutura do Laboratório de redes é adequada para a realização das aulas? 
(    ) Sim  (    ) Não 
 

9.  Você é a favor de uma melhoria no laboratório de redes de computadores. 
(    ) Sim  (    ) Não 
 
9.1 Se sim o que espera desta melhoria no laboratório de redes de computadores 
________________________________________________________________________________ 
 
9.2 Se não por qual motivo(s) a melhoria não deve ser realizada 
________________________________________________________________________________ 
 

10.  Como você avalia suas aulas no laboratório de redes de computadores em relação à estrutura nele 
encontrada. 

10.1 Péssima (   )    10.2 Ruim (   )       10.3 Regular (   )     10.4 Boa (   )      10.5 Ótima(   ) 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Vossa Senhoria está sendo convidado (a), como voluntário (a), a participar da pesquisa “Proposta de 
criação de um laboratório prático de redes de computadores”, desenvolvida sob a responsabilidade do 
pesquisador Ivan Rodrigo Cardoso Costa. Esta pesquisa possui como objetivos Coletar informações sobre o 
uso e necessidades do laboratório de redes. Tais objetivos se justificam na necessidade da melhoria do 
laboratório de redes de computadores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG-
SJE. Para alcançar os objetivos da pesquisa, serão adotados os seguintes procedimentos: Aplicação de um 
questionário de pesquisa para alunos e professores dos cursos de Bacharelado em sistemas de informação e 
Técnico Manutenção e Suporte em Informática, oferecidos pelo IFMG-SJE.  A participação na pesquisa é 
voluntária e não implicará em nenhum custo ou vantagem financeira. O convidado possui total liberdade para 
aceitar ou recusar a participação na pesquisa, bem como retirar seu consentimento ou interromper sua 
participação, caso julgue conveniente, sem nenhum prejuízo advindo de sua decisão. O participante será 
esclarecido sobre os aspectos fundamentais da pesquisa e pode solicitar ao pesquisador, em qualquer 
momento, esclarecimentos sob outros aspectos que forem de seu interesse. O pesquisador não divulgará, sob 
nenhuma condição, as informações de identidade dos participantes da pesquisa, a divulgação dos resultados 
não irá apresentar nenhuma informação que possa levar à identificação dos participantes. Este estudo não 
apresenta nenhum risco significativo aos participantes, considerando-se apenas os riscos mínimos, aqueles 
existentes naturalmente nas atividades rotineiras. Ainda assim, o pesquisador compromete-se a prestar auxílio 
humano no caso de quaisquer eventualidades não originárias da pesquisa que possa ocorrer durante a sua 
execução. Comprometendo-se, ainda, a ressarcir ou indenizar os participantes em caso de quaisquer danos 
eventualmente produzidos pela pesquisa. Os dados recolhidos ficarão sobre a guarda do responsável durante 
o período de um ano e, finalizado este período, serão destruídos. 
Este TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO será lido e comentado junto ao participante da 
pesquisa e, após a leitura, será assinado em duas vias, sendo uma entregue ao pesquisador responsável e 
outra entregue o participante voluntário. 
 

Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título 

Pesquisador responsável 

Instituição do pesquisador 

Telefone do pesquisador E- mail do pesquisador 

Identificação do Voluntário 

Nome do voluntário Idade RG 

Nome do responsável legal (se for o caso) Idade RG 

Aceite  
Eu, _____________________________, ciente das condições estabelecidas no presente TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, concordo em participar voluntariamente do referido projeto de 
pesquisa. 

Ou 
Eu, _____________________________, responsável legal por _____________________________, ciente 
das condições estabelecidas no presente TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, concordo 
com a sua participação voluntária no referido projeto de pesquisa. 
 
__________________________________ 
Testemunha 1 
 
__________________________________ 
Testemunha 2 
 

_____________________________________ 
 

Assinatura do(a) participante 


