
PERCURSO-07

AREA481 Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes

NOME

ENQUADRAMENTO

DESTINATÁRIOS OBJETIVOS

9

Código

UFCD
UFCD

Carga

Horária
Nível

0822 Gestão e organização da informação 25 Nível 4

0825 Tipologias de redes 25 Nível 4

0829 Topologias de redes 25 Nível 4

0830 Topologias de redes - fibra ótica e wireless 25 Nível 4

0831 Topologias de redes - Ethernet, Token Ring e FDDI 25 Nível 4

0836 Linux - instalação e configuração 25 Nível 4

Total de Horas do Percurso: 150 horas

Redes: Protocolos e Tipologias

A informática atingiu actualmente um grau de implementação na sociedade e de evolução tecnológica que  se torna, por vezes, difícil de acompanhar, em particular para os activos que não lidam de forma 

continuada ou frequente com esta tecnologia. A informatização das tarefas e a implementação das tecnologias de informação na sociedade, no estado e nos procedimentos administrativos configura actualmente 

um problema de inadaptação de muitos profissionais dos sectores mais tradicionais com as mais recentes metodologias processuais, facto que os torna e mantém dependentes de terceiros para a realização de 

muitas tarefas quotidianas. Com esta formação pretende-se capacitar os activos (empregados ou desempregados) de conhecimentos básicos sobre os computadores, a informática em geral e nos domínios da 

Instalação de Redes, permitindo-lhes uma maior autonomia.A informática atingiu actualmente um grau de implementação na sociedade e de evolução tecnológica que  se torna, por vezes, difícil de acompanhar, em 

particular para os activos que não lidam de forma continuada ou frequente com esta tecnologia. A informatização das tarefas e a implementação das tecnologias de informação na sociedade, no estado e nos 

procedimentos administrativos configura actualmente um problema de inadaptação de muitos profissionais dos sectores mais tradicionais com as mais recentes metodologias processuais, facto que os torna e 

mantém dependentes de terceiros para a realização de muitas tarefas quotidianas. Com esta formação pretende-se capacitar os activos (empregados ou desempregados) de conhecimentos básicos sobre os 

computadores, a informática em geral e nos domínios da Instalação de Redes, permitindo-lhes uma maior autonomia.

São destinatários desta formação todos os ativos (empregados ou desempregados) que necessitem adquirir ou 

reforçar conhecimentos em Redes: Protocolos e Tipologias, com vista à obtenção de uma qualificação de Nível 4 

na saída profissional de Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes. São considerados prioritários os 

formandos encaminhados pelos CQ no âmbito de processos de diagnóstico e/ou processos de RVCC.

São objetivos deste percurso formativo dotar os formandos das seguintes competências:Identificar 

e implementar procedimentos de organização da informação. Aplicar técnicas de gestão e 

organização da informação. Identificar as várias formas de transmissão de dados. Identificar os 

diversos tipos de redes. Instalar e configurar topologias 10Base2. Instalar e configurar topologias 

10Base5. Instalar e configurar topologias Star. Instalar e configurar o Linux Server. 

PRIORIDADE ATRIBUÍDA A ESTA SAÍDA PROFISSIONAL PELO IEFP A
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