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Data: 

Aula 1 

Objetivo: 

Estabelecer objetivos a alcançar durante 

o período letivo 

Conteúdo: 

 Apresentação da ementa do curso, procedimentos de avaliação e laboratórios a serem 

realizados; 

 Motivação do aluno para o ENADE e para o investimento em sua capacitação; e 

 Motivação do aluno para a importância da cadeira no contexto de sua formação. 

 

Procedimento de Ensino: 

Apresentação do plano de aula da disciplina. 

Apresentação de como serão realizadas as aulas e 

avaliações: 

- critérios para aprovação na disciplina; 

- datas das avaliações; 

- apresentação do livro-texto do curso 

- apresentação do material de aula (slides) e 

disponibilização para os alunos pela rede da 

unidade. 

- apresentação das ferramentas que serão usadas 

nas aulas laboratoriais 

Referencias: 

Documentação do ENADE 2011 

Livro-texto do curso (Stallings) 

Verificação da Aprendizagem: 

Não aplicável 

 



 

Data: 

Aula 2 

Objetivo: 

Compreensão da necessidade dos 

conhecimentos da cadeira na sociedade 

atual 

Conteúdo: 

 Conceitos de Gestão do Risco em Segurança da Informação; 

 Estatísticas de ataques; e 

 Conceitos básicos de Segurança. 

 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos; 

Referencias: 

Aula 1 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulo 1 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as 

experiências e casos cotidianos envolvendo incidentes de 

segurança 

 



 

Data: 

Aula 3 

Objetivo: 

Compreender os conceitos básicos de 

criptografia e criptologia 

Conteúdo: 

 Criptografia Simétrica e Assimétrica; 

 Sistemas Simétricos. Taxonomia dos algoritmos. Criptoanálise e Força Bruta; 

 Esteganografia; e 

 DES – Data Encryption Standard. 

 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos; 

Referencias: 

Aula 2 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 2 e 3 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados 

 



 

Data: 

Aula 4 

Objetivo: 

Observar, na prática, os conceitos já 

apresentados 

Conteúdo: 

 Vulnerabilidades nos sistemas atuais; 

 Ferrramentas de análise; 

 Esteganografia; e 

 Criptografia de substituição e DES. 

 

Procedimento de Ensino: 

Atividade laboratorial com ferramentas 

disponíveis como o Netstat, nmap, stega, 

truecrypt, caesar cypher. 

Referencias: 

Aula 1 e 2 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 1, 2 e 3 

Verificação da Aprendizagem: 

Cumprimento das atividades laboratoriais por todos os 

alunos. 

 



 

Data: 

Aula 5 

Objetivo: 

Conhecer os algoritmos simétricos 

atuais mais importantes 

Conteúdo: 

 Advanced Encryption Standard (AES); 

 3DES; 

 Modos de Operação; e 

 RC4. 

 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos; 

Referencias: 

Aula 3 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 5, 6 e 7 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados 

 



 

Data: 

Aula 6 

Objetivo: 

Conhecer algoritmos assimétricos  

Conteúdo: 

 Fundamentos da Criptografia Assimétrica; 

 Confidencialidade e Autenticidade; 

 Influência do Tamanho da Chave;  

 RSA; 

 Distribuição de Chaves Públicas; 

 Uso de Certificados Digitais; e 

 Troca de chaves – algoritmo Diffie-Hellmann. 

 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos; 

Referencias: 

Aula 4 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 8, 9 e 10 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados 

 



 

 

Data: 

Aula 7 

Objetivo: 

Conhecer os mecanismos de 

Autenticação Digital 

Conteúdo: 

 Fundamentos de Autenticação Digital; 

 Formas de Autenticação: Criptografia, MAC e Hash; 

 MAC, SHA e DSS;  

 Equações Criptológicas; e 

 Kerberos. 

 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos; e 

 

Exercícios com equações criptológicas. 

 

Referencias: 

Aula 5 (slides do curso) 

Notas de Aula de Equações 

Criptológicas (Prof. Sauer) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 11, 12, 13 e 14 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados;  

 



 

Data: 

Aula 8 

Objetivo: 

Revisar Conceitos já aprendidos 

Conteúdo: 

 Revisão, no formato de estudo dirigido, os conceitos já apresentados nas aulas anteriores. 

 

Procedimento de Ensino: 

Aplicação de um simulado com resolução em sala 

– Não vale nota – Tem objetivo apenas de revisar 

e fortalecer o conteúdo do curso 

Referencias: 

Aulas 1 a 5 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulo 1 a 14 

Verificação da Aprendizagem: 

Após a aplicação do simulado, estimular a participação 

dos alunos na resolução das questões;  

 



 

Data: 

Aula 9 

Objetivo: 

Conhecer os Certificados Digitais 

Conteúdo: 

 Resolução da Prova A1; 

 Certificados Digitais e a PKI; e 

 Prática com o GnuPG (OpenPGP). 

 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos; e 

 

Atividade prática com o GnuPG, focando nos 

certificados. 

 

Referencias: 

Aula 5 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulo 14 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados;  

Cumprimento das atividades laboratoriais por todos os 

alunos. 

 



 

Data: 

Aula 

10 

Objetivo: 

Conhecer os Mecanismos para 

Segurança no Correio Eletrônico e o 

IPSec 

Conteúdo: 

 Segurança no Correio Eletrônico – GnuPG e S-MIME; 

 IPSec 

 Associações de Segurança;  

 Authentication Header;  

 Encapsulating Security Payload; e 

 Modos de Operação: transporte e túnel. 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos;  e 

 

Atividade prática com o GnuPG, focando nos 

certificados. 

 

Referencias: 

Aula 6 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 15 e 16 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados;  

Cumprimento das atividades laboratoriais por todos os 

alunos. 

 



 

Data: 

Aula 

11 

Objetivo: 

Conhecer os Mecanismos para 

Segurança na WEB 

Conteúdo: 

 Segurança na WEB; 

 SSL e TLS; 

 SET – Secure Electronic Transactions; e 

 Tokens e Smart-Cards. 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos;  

Referencias: 

Aula 7 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulo 17 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados;  

 

 



 

Data: 

Aula 

12 

Objetivo: 

Conhecer uma abordagem prática para a 

Segurança de Sistemas 

Conteúdo: 

 Detecção de Intrusos; 

 Uso de senhas; 

 Honeypots; 

 Vírus, worms, e DoS; e 

 Firewalls 

Procedimento de Ensino: 

Uso dos slides elaborados pelo professor e 

disponíveis para os alunos;  

Referencias: 

Aula 8 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulos 18, 19 e 20 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados;  

 

 



 

Data: 

Aula 

13 

Objetivo: 

Conhecer uma abordagem prática para o 

uso de Certificados Digitais 

Conteúdo: 

 Tipos de Certificados Digitais; 

 ICP-Brasil, Autoridades Certificadoras e Registradoras; 

 Aspectos práticos do uso de certificados; e 

 Prática laboratorial para visualização do uso de certificados. 

Procedimento de Ensino: 

Uso do material disponível no site do Instituto de 

Tecnologia da Informação do Governo Federal; e 

 

Atividade prática com browsers e o wireshark no 

laboratório, focando nos certificados. 

 

Referencias: 

http://www.iti.gov.br 

Verificação da Aprendizagem: 

Interação com os alunos; questionamento sobre as atuais 

soluções de segurança que envolvem os mecanismos 

apresentados;  

Cumprimento das atividades laboratoriais por todos os 

alunos. 

 



 

Data: 

Aula 

14 

Objetivo: 

Revisar Conceitos já aprendidos 

Conteúdo: 

 Revisão, no formato de estudo dirigido, os conceitos já apresentados nas aulas anteriores. 

 

Procedimento de Ensino: 

Aplicação de um simulado com resolução em sala 

– Não vale nota – Tem objetivo apenas de revisar 

e fortalecer o conteúdo do curso 

Referencias: 

Aulas 1 a 8 (slides do curso) 

Livro-texto do curso (Stallings) – 

Capítulo 1 a 20 

http://www.iti.gov.br 

Verificação da Aprendizagem: 

Após a aplicação do simulado, estimular a participação 

dos alunos na resolução das questões;  

 


