
Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL 
DIRETORIA DE PESQ. E PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL N.º 02/2019
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GERENCIAMENTO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTO DE REDES

 

Pelo presente, fazemos saber aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
REDES DE COMPUTADORES – CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTO DE REDES, cujo
funcionamento foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR, conforme sua Resolução n.º 057/17 -
COPPG, de 30 de outubro de 2017, de acordo com o Regulamento da Organização Didá�co-Pedagógica dos Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu da UTFPR, conforme  Resolução n.° 035 do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, de 09 de abril de 2012, e
pela Resolução 1/2007 CNE/CES, obedecendo as seguintes condições:

 

I - TÍTULO DO CURSO

 

I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES - CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
SERVIDORES E EQUIPAMENTO DE REDES

Área do Conhecimento: Ciência da Computação

Nível: Especialização (Pós-Graduação “Lato Sensu”)

 

II – FINALIDADE DO CURSO

 

Qualificar profissionais para assumir posições de trabalho na área de redes e conec�vidade, com habilidade para planejar, projetar,
gerenciar e suportar tecnologias de rede de comunicações nas organizações. O curso des�na-se aos profissionais com formação de
nível superior em Informá�ca e/ou áreas afins e tem os seguintes obje�vos específicos:

• Contribuir para a difusão de tecnologias de redes de computadores, incluindo gerenciamento de redes, segurança e
telefonia IP, junto à comunidade profissional regional;

• Especializar e/ou atualizar tecnicamente profissionais que atuam ou que desejam atuar no segmento de Redes de
Computadores;

• Apresentar as tecnologias de redes locais mais u�lizadas no mercado mundial e os principais padrões que as regem;

• Capacitar profissionais em instalação e configuração de a�vos de rede camada um, dois e três e também de
servidores e serviços de redes baseados em sistemas Linux;

• Prover competências e habilidades quanto a mecanismos de monitoramento e gerenciamento dos a�vos em
ambiente de produção;

• Prover habilidades em nichos de mercado abertos pela tecnologia de redes em fio (wireless), bem com os
mecanismos de segurança para este �po de tecnologia;

• Prover habilidades e competências em segurança, telefonia IP e qualidade de serviço (QoS);

• Capacitar profissionais para migração para nova tecnologia de endereçamento de rede IPv6.

 

III – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

 

O curso será ministrado nas instalações da UTFPR – Câmpus Toledo, nos laboratórios de Informá�ca. A infraestrutura do laboratório
dispõe de acesso à Internet. Para a realização das prá�cas, o laboratório conta com 40 computadores com monitor LCD 19, pro-jetor
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mul�mídia, tela de projeção, 6 roteadores Cisco 2811, 6 switches Cisco 2960, testadores de cabos, alicates de crimpagem, alicates
desencapadores, roteadores sem fio. As aulas de VOIP contarão com telefones IP, placas de telefonia, centrais telefônicas
convencionais, antenas para redes sem fio (setorial, omnidirecional, direcional), entre outros.

 

IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO

ATIVIDADE PERÍODO
Período de Inscrição 17/01/2019 a 19/02/2019

Divulgação do resultado 20/02/2019
Interposição de Recurso 21/02/2019

Matrícula 22/02/2019 e de 25 a 28/02/2019
Segunda chamada 01/03/2019

Matrícula segunda chamada 02/03/2019 a 08/03/2019
Início previsto do curso 02/03/2019

Término previsto do curso 31/07/2020

 

V – DURAÇÃO, TURNO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

 

O curso terá duração total de 360 (trezentos e sessenta) horas de aula, excluindo-se deste total o tempo des�nado a a�vidades
extracurriculares individuais.

Após a conclusão do período de aulas, o aluno terá 90 dias para elaboração da monografia, devendo esta ser apresentada perante a
banca examinadora em data a ser determina-da junto à coordenação do curso.

As aulas serão ministradas essencialmente aos sábados pela manhã e tarde (das 8h15min às 12h15min e das 13h15min às
17h15min); haverá aulas em 4 (quatro) domingos pela manhã e tarde (das 8h15min às 12h15min e das 13h15min às 17h15min) e
em algumas sextas-feiras (18h40min às 22h40min).

Os critérios de avaliação do desempenho nas disciplinas e nas monografias são os que constam no capítulo referente à organização
didá�ca do regulamento dos cursos de pós-graduação lato sensu da UTFPR. As monografias serão individuais, avaliadas por, no
mínimo, três professores, incluindo o orientador.

 

VI – VAGAS

 

O curso será aberto com proposta de 33 ( trinta e três) vagas, sendo:

- 30 (trinta) vagas des�nadas à comunidade geral;

- 3 (três) vagas adicionais.

As vagas adicionais são des�nadas a servidores e a egressos, conforme Art. 16 do Regulamento da Organização Didá�co-Pedagógica
dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UTFPR. Serão oferecidas 2 (duas) vagas para egressos, porém com isenção parcial de
50% (cinquenta por cento) da mensalidade para cada vaga e 1 (uma) vaga para servidores com isenção total do pagamento da
mensalidade.

Caso o número de inscritos da comunidade geral ultrapasse 30 (trinta) alunos, o curso poderá ter um acréscimo de 7 (sete) vagas, as
quais serão des�nadas à comunidade geral.

 

VII – CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

 

Ser graduado em curso superior da área de informá�ca ou áreas afins, reconhecido pelo Ministério da Educação, e efetuar os
seguintes procedimentos:

1. Efetuar inscrição no site h�ps://apoio.ld.u�pr.edu.br/externo/inscricao/especializacao-em-rede-de-computadores-configuracao-
e-gerenciamento-de-servidores-e-equipamentos-de-redes;

2. Encaminhar através do e-mail posredecomputadores1@gmail.com, até a data limite de 19/02/2019 (úl�mo dia da inscrição),
cópia dos seguintes documentos:

Diploma do curso de graduação ou Declaração de Término de Curso chancelada pela Ins�tuição de ensino Superior – IES
(sendo esta válida somente para o ato de inscrição, devendo o candidato atualizar a documentação com inserção do Diploma
para fins de Cer�ficação da Especialização);
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Histórico escolar do curso de graduação;

Curriculum Vitae;

Alunos estrangeiros e/ou portadores de diploma de ins�tuições de ensino estrangeiras deverão apresentar os documentos
citados acima e também o documento denominado RNE - Registro Nacional de Estrangeiro, expedido pela Polícia Federal.
Ainda no caso de estrangeiro, toda documentação acadêmica deverá ser vistada pelo Ministério das Relações Exteriores do
país de origem e reconhecida pelo Consulado Brasileiro;

3. O candidato, ao se inscrever, aceita as condições constantes no presente edital, delas não podendo alegar desconhecimento.

 

VIII –INSCRIÇÃO

 

As pessoas interessadas deverão efetuar a inscrição diretamente na página do curso, no endereço eletrônico
h�ps://apoio.ld.u�pr.edu.br/externo/inscricao/especializacao-em-rede-de-computadores-configuracao-e-gerenciamento-de-
servidores-e-equipamentos-de-redes.

O período de inscrições será de 17/01/2019 até as 23h59min de 19/02/2019.

E-mail para envio da documentação: posredecomputadores1@gmail.com

 

IX – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO

O processo de seleção dos candidatos inscritos observará o preenchimento dos requisitos de inscrição conforme edital de abertura
por comissão designada pelo Diretor-Geral do Câmpus Toledo da UTFPR, seguindo as diretrizes:

a) A classificação dos candidatos será feita pela Comissão de Seleção por meio da análise do curriculum vitae e
histórico escolar da graduação, até o número de vagas indicadas no item VI. Os demais candidatos formarão parte
de uma lista de suplentes. Será observada a experiência profissional na área de redes como maior pontuação. Ao
tempo de experiência (em anos) na área de redes será dado peso 5 (cinco). Em segundo critério a experiência na
área de computação com peso 3 (três) para o total de anos de experiência. Do histórico escolar será re�rado o
coeficiente de rendimento, com peso 2 (dois) . Se houver empate, o aluno com maior idade terá a prioridade da
vaga;

b) Os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados sob a forma de Edital de Resultado, no período
especificado no item IV deste Edital;

c) Na seleção de servidores será considerado o curriculum vitae, o histórico escolar e a seguinte prioridade: i)
docentes da área de informá�ca ou técnicos administra�vos que estejam lotados nas diretorias/setores de
informá�ca do câmpus Toledo; ii) professores de áreas afins a informá�ca e técnicos administra�vos dos demais
setores do câmpus Toledo. Não havendo inscritos de servidores do câmpus Toledo, as vagas serão des�nadas aos
servidores dos demais câmpus da UTFPR. O critério de seleção será o mesmo adotado na seleção de alunos da
comunidade externa;

d) As duas vagas des�nadas a valorização de egressos serão preenchidas por egressos com maior coeficiente de
rendimento dos cursos Superior em Tecnologia de Sistemas para Internet e Engenharia Eletrônica do câmpus
Toledo. Caso haja empate, será selecionado o aluno que possuir maior nota nas disciplinas de Redes de
Computadores.

 

X – DIRETRIZES PARA MATRÍCULA

 

1. Os candidatos selecionados deverão efetuar a sua matrícula junto ao Departamento de Registros Acadêmicos – DERAC, que fica
no andar térreo do bloco A da UTFPR câmpus Toledo, no período previsto no item IV deste documento, às segundas, quartas,
quintas e sextas-feiras das 12h30min às 18h30min, e às terças-feiras das 14h00min às 20h00min. O processo de matrícula
compreende a apresentação:

I - dos originais e cópias do diploma e do histórico escolar postados no momento da inscrição (caso o aluno
tenha se graduado mas não esteja de posse do diploma ele poderá dar entrada com o Comprovante de Conclusão
do Curso de Graduação emi�do pela Secretaria da Ins�tuição de Ensino onde conste a data de colação de grau,
dados do reconhecimento do curso e a informação de que o diploma está em trâmite);

II - do original e cópia de documento de iden�dade com foto;

III - do comprovante de inscrição no CPF;

IV - do comprovante de pagamento da taxa de matrícula;

V - da documentação original, para estrangeiros.

https://apoio.ld.utfpr.edu.br/externo/inscricao/especializacao-em-rede-de-computadores-configuracao-e-gerenciamento-de-servidores-e-equipamentos-de-redes


 

2. O aluno deverá assinar o contrato de prestação de serviços assim que esse es�ver confeccionado;

3. Os candidatos que não fizerem a matrícula até a data limite perderão suas vagas. Tais vagas serão preenchidas a par�r da lista de
espera.

 

XI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 

O candidato selecionado, no ato da matrícula, deverá fazer a opção por uma das condições de pagamento abaixo relacionadas:

1. Pagamento a vista, no valor de R$ 6.795,63 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos);

2. Pagamento parcelado, em 18 (dezoito) parcelas, sendo a primeira parcela no ato da matrícula, no valor de R$
419,48 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), e as demais com vencimento programado para o dia 10 (dez) de
cada mês, a par�r de fevereiro de 2019.

A vaga des�nada a servidor da UTFPR está isenta do pagamento.

As 2 (duas) vagas des�nadas a alunos egressos pagarão 50% (cinquenta por cento) do valor do subitem 1 ou 2, conforme a opção de
pagamento que fizerem.

 

XII – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

 

A UTFPR conferirá cer�ficado de Especialista em Redes de Computadores – Configuração e Gerenciamento de Servidores e
Equipamentos de Redes para os alunos que cumprirem todos os requisitos do Curso e forem aprovados em todas as disciplinas com
frequência mínima de 75% e nota mínima de 7,0 (sete) em uma escala de zero a dez, além de nota mínima de 7,0 (sete) em uma
escala de zero a dez no Trabalho de Conclusão de Curso (monografia), conforme estabelecido pelo Regulamento Didá�co-
Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UTFPR (Resolução 035/12-COPPG).

O aluno que não concluir o curso e que venha a ser aprovado em disciplinas que totalizem, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas,
poderá requerer, após o encerramento das disciplinas, cer�ficado de Aperfeiçoamento. Após emissão do cer�ficado de
Aperfeiçoamento não será permi�da a emissão de cer�ficado de Especialização no mesmo curso.

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

 

1. Para maiores informações, acessar h�p://www.td.u�pr.edu.br/redes/

2. A relação de docentes par�cipantes do curso poderá sofrer alterações quando da realização efe�va do curso, em atendimento ao
disposto no inciso XI e § 4.º do art. 21 da lei 12.772, de 29 de dezembro de 2012. 

3. Os casos omissos a este Edital serão dirimidos pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em conjunto com a Diretoria Geral do
Câmpus Toledo.

4. Para dirimir quaisquer questões não resolvidas administra�vamente do presente Edital, fica eleito o foro da Jus�ça Federal de
Toledo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

 

Toledo(PR), 16 de janeiro de 2019.
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