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Segurança Ofensiva em 

Redes de Computadores 

  Contextualização 

  Modelo pedagógico 

O modelo pedagógico adotado em cada uma das áreas abordadas nos respetivos       
módulos, inicia-se com (i) uma componente de contextualização e apresentação/
revisão de conceitos relevantes, seguindo-se (ii) uma componente tecnológica onde se 
foca a aprendizagem de tecnologias de referência selecionadas, terminando com (iii) 
um conjunto de casos de estudo de índole prática, objetiva e aplicada ao mundo real 
atual. A componente prática é a característica genética deste curso.  
A lecionação de cada módulo será, em regra, divida em duas partes, sendo uma de    
exposição teórica e demonstrações por parte do professor e outra de prática        
“hands-on” por parte dos alunos. 

  Requisitos 
Os alunos deverão possuir conhecimentos de informática do ponto de vista do utilizador 
de sistemas operativos e aplicações, apetência para aprender e gostar de desafios.          
Conhecimentos de utilização de sistemas Linux. Conhecimentos ao nível de cursos técni-
cos de informática, ou de licenciatura em informática e áreas afins. No entanto, as três 
referências anteriores não são fundamentais, dado o teor prático de “saber fazer” que 
caracteriza o curso. 
Os alunos devem possuir ao longo do curso um computador portátil com pelo menos 
100Gigas de espaço livre em disco e idealmente com 6 ou 8 Gigas de memória RAM. 

Duração: 4 dias / 32 horas  Horário: 9h às 13h - 14h às 18h 

O curso consiste em quatro módulos de formação independentes e complementares que no 
seu conjunto se considera abrangente e com completude no domínio da segurança ofensiva 
em redes de computadores. As áreas abordadas pretendem preparar os alunos para: 

Custo: 1000€+IVA 

Conteúdos temáticos 


