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PLANO DE ENSINO 
Componente curricular: Projeto Integrador IV Professor: Eduardo Siridakis 

Fase: 4a Carga horária total: 120 h/aula 

Curso: Técnico em Telecomunicações (Subsequente) Ano/Semestre: 2020/2 

Ementa: o Projeto Integrador IV fecha o ciclo de implantação de redes locais, agregando a elas infraestrutura 
telefônica IP integrada com serviços de telefonia fixa e móvel convencionais além do monitoramento da rede de 
dados e da rede telefônica. 

Habilidades: Implantar um PABX IP integrado com serviços de telefonia fixa e móvel convencionais. Prover a 
infraestrutura de rede necessária para o adequado funcionamento deste PABX IP. Integrar os serviços de telefonia 
com outros serviços de rede. 

 

Conteúdos programáticos1 
1 Conceitos gerais: VoIP, PABX IP, Codecs, SIP, Asterisk 

2 Configuração da máquina virtual e instalação do Asterisk 

3 Configurações iniciais do Asterisk 

4 Criação de ramais 

5 Plano de discagem e máscaras 

6 Aplicações 

7 Macros 

8 Gravação de chamadas 

9 Criação de uma URA 

10 Callback 

11 Filas de atendimento 

12 Voicemail 

13 Funções típicas do PABX 

14 Provedor VoIP 

15 Entroncamento entre centrais 
1  As atividades aqui descritas poderão sofrer alterações de conteúdo, ordem, inserção e/ou exclusão. 

 

Metodologia: A unidade curricular será ministrada através atividades não presenciais (ANPs) compostas por 
encontros síncronos em videoconferência, e atividades/materiais assíncronos, como vídeo-aulas, material de leitura, 
exercícios, desenvolvimento de projetos, etc. 

 

Avaliação2: 

O conceito final será dividido em dois conjuntos de atividades avaliativas: 
 
 - Exercícios periódicos: Exercícios propostos semanalmente, de configurações de funções e 
parâmetros na implantação do PABX IP com Asterisk. A qualidade da implementação dessas 
configurações será testada pelo professor em encontro síncrono com a turma, sendo fornecido um 
prazo extra para correções após o primeiro teste (essas correções serão consideradas atividades de 
recuperação). A média dos exercícios realizados ao longo do semestre corresponderão a 50 % do 
conceito final atribuído ao aluno; 
 
 - Provas/Trabalhos: Serão realizadas pelo menos duas avaliações de maior complexidade, na forma de 
provas cujas questões reunem um conjunto de tópicos já vistos na disciplina e/ou trabalhos de 
pesquisa acerca de temas complementares à ementa. A cada uma dessas avaliações será dado um 
prazo de, no mínimo, 7 dias para sua conclusão e sua média corresponderá aos 50 % restantes do 
conceito final. 

2  A avaliação é conceitual e o conceito  final atribuido ao aluno é sujeito a fatores subjetivos como 
comportamento, participação, autonomia na resolução de problemas, entre outros. 
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