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Quem é o professor?
‣ Marco Antônio Chaves 

Câmara
‣ Engenheiro Eletricista - UFBA ’87;

‣ Mestrado (Redes de Computadores);

‣ Professor na UCSAL desde 1992;

‣ Ensina (ou ensinou) na Unifacs, Área1, 
Ruy Barbosa, UNEB, UFBA.

‣ Diretor da LOGIC Engenharia 
(integradora);

‣ Trabalha com Redes desde 1988;

‣ Acompanhou projetos significativos 
na nossa região.



Para me achar ...

Meu site:

www.logicengenharia.com.br/mcamara


maccamara@gmail.com


skype maccamara


Celular 71-99197-8976 (Vivo)


Também estou nas redes sociais 
(Twitter, Facebook, MSN, LinkedIn...), 
mas não sou usuário assíduo!



Avaliações

• 3 avaliações convencionais;


• Atividades de grupo;


• Pontuação extra em aulas 
extras e de exercícios;


• Avaliação Complementar 
opcional.



Algumas regrinhas ...

• Chamada & Lista de 
Presença;


• Uso do material didático;


• Agendamento de atividades;


• Atividades extra-classe e 
outras “não-obrigatórias”.



Prazos e Mensagens de e-mail

• Os prazos se encerram à meia-noite do dia indicado, normalmente 1 ou 2 dias úteis antes da aula - não 
deixem para enviar na última hora ! Trabalhos fora do prazo serão simplesmente descartados, ou no 
mínimo, em alguns casos, sofrerão redução de nota.


• Todo o material deverá ser enviado em formato digital por e-mail. Materiais a serem apresentados em sala 
de aula deverão ser enviados com antecedência. Não serão aceitos materiais trazidos no dia da 
apresentação, e nem alterações em materiais já encaminhados. Não aceito trabalhos impressos, nem 
entregues em outros canais que não sejam por e-mail;


• Envie apenas UMA mensagem para o endereço maccamara@gmail.com. Para confirmar, copie algum 
endereço de seu conhecimento que possa ser conferido - não haverá confirmação do professor;


• Toda mensagem de email deve ter o campo de ASSUNTO preenchido da seguinte forma:


UCSAL (Redes): xxxxxxx 

• Todo email de entrega de materiais de um grupo deve ser enviado com cópia para todos os membros do 
grupo, e deve conter o número do grupo em seu conteúdo;


• Todo e-mail deve possuir o nome do remetente em seu conteúdo, e no mesmo formato presente na lista 
de chamada (não use apelidos nem contrações, e identifique-se sempre pelo primeiro nome).



Bibliografia
✓O melhor livro para quem 
quer ter apenas um livro de 
Redes;

✓Reconhecido 
internacionalmente;

✓Não é muito didático, e nem 
trata de todos os assuntos de 
nossa disciplina, mas é 
bastante completo.



Bibliografia
✓Abordagem inovadora, 
partindo das aplicações para o 
Meio Físico;

✓Menos formal, é mais 
didático;

✓Pode confundir um pouco 
devido à abordagem e falta de 
associação com o Plano de 
Ensino.



Bibliografia
✓Material disponível  no meu site !



Planejamento



Planejamento


