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Informações Gerais

Clayrton M. Henrique 

• Email: clayrton.henrique@ifsc.edu.br

• Horário de atendimento:

• Segunda: 11h35 às 12h30

• Quinta: 12h30 às 13h25

• Sala: tele 2 (próximo a biblioteca)

Evanaska M. B. Nogueira

• Email: evanaska.nogueira@ifsc.edu.br

• Horário de atendimento:

• Segunda: 15h40 às 16h35

• Quinta: 9h40 às 10h35

• Sala: clayrton.henrique@ifsc.edu.br
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Ementa

•Eletrotécnica básica 

•Cabeamento estruturado

•Redes telefônicas

•Redes de CATV

• Instalação de rádio enlace



Objetivos

•Conhecer as normas para instalação do cabeamento 
estruturado;
•Conhecer os elementos do cabeamento estruturado.
• Instalar um cabeamento estruturado;
•Conhecer o padrão da infraestrutura das redes de 

distribuição telefônica;
•Conhecer os elementos da rede de distribuição de telefonia.
• Instalar redes de distribuição de telefonia.



Objetivos

• Conhecer a infraestrutura de redes HFC
• Conhecer e instalar elementos da rede HFC - fibra óptica.
• Conhecer o funcionamento básica de um enlace de 

radiotransmissão
• Instalar um radio enlace.
• Conhecer a norma brasileira para instalações elétricas.
• Conhecer a função e os tipos de nobreak
• Instalar a infraestrutura de energia elétrica de uma rede local.



Cronograma



Plataformas de Comunicação

•Moodle (principal)

• https://moodle.sj.ifsc.edu.br

• Disciplina: PJI11101 - Projeto Integrador I

• Senha: pi1

•Wiki

• https://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PJI11101_2018-1

• Sigaa (para a frequência)

https://moodle.sj.ifsc.edu.br/
https://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PJI11101_2018-1


Avaliação

• 3 Avaliações (!, ", #)

• 1 projeto integrador ($)

• Nota individual (%)

• Assiduidade

• Participação em sala

• Relatórios

• Listas de exercícios



Avaliação

•Nota final 

NF = (!+"+#+$+%)/5

• Se NF < 6 ou < 75% de presença em sala de aula à Reprovado

• Se NF >= 6 e >75% de presença em sala de aula à Aprovado
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