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Coordenadoria de Redes

Analistas

●Alfredo Silva

●João Salvatti

●Jorge Amaro

●Marcelo Moraes

Técnicos
● Cleber Souza

● João Santos

● Paulo Palmeira

● Romão Silva 

● Rodrigo Lisboa

Estagiários
● Aleandra Ximenes

● Filipe

● Erick 

● Eduardo





Ações Planejadas para 2021/2022



●Implantar link de transporte de dados junto com a RNP no 
Campus Universitário de Salinópolis
●Solicitar para a RNP a ampliação da capacidade do link 
principal do Campus Universitário de Tucuruí para 100 Mbps 
de velocidade
●Implantar rede de fibra óptica em formato de anel em toda a 
extensão do Campus 3

Ações planejadas para 2021/2022







●Realizar recadastramento de todos os números de ramais 
utilizados na universidade
●Realizar a instalação e ativação de três novos bastidores 
VoIP em unidades acadêmicas ou administrativas que 
possuem um alto número de ramais ativos
●Realizar a instalação, em parceria, de novos aparelhos VoIP 
em todas as unidades acadêmicas e administrativas dos 
campi

Ações planejadas para 2021/2022



Ações Realizadas em 2021/2022



●Expansão do backbone óptica para atender seis unidades 
novas na cidade universitária;

● Casa do Estudante, ICS, Fac. Medicina, Anexo ICSA, CICTA e 
Computação Aplicada.

●Readequação da infraestrutura de rede lógica;
● PROGEP, PROPLAN, Secretaria do Gabinete e Pavimento superior 

do Mercedários;

Ações realizadas em 2021/2022



●Reorganização dos ramais da central telefônica analógica, 
com recuperação de ~50% dos números DDRs da UFPA;

● de 23 para 1.053 ramais

●Upgrade no link de Internet do campus de Tucuruí, 
passando de 20 para 100 Mbps;

Ações realizadas em 2021/2022



●Aumento da cobertura do sinal de rede sem fio na cidade 
universitária, com mais 5 pontos atendidos;

●Homologação de novo fornecedor de equipamentos de wifi;

●Ampliação da rede de telefonia VoIP em 6%, com 50 novos 
aparelhos instalados nas unidades.

Ações realizadas em 2021/2022



Ações Planejadas para 2023



●Implantar o serviço de autenticação em rede para todos os 
usuários da comunidade universitária;

●Realizar a instalação, manutenção e configuração, em 
parceria com as unidades, de equipamento de rede sem fio 
homologado pela solução implantada na UFPA;

●Expansão da telefonia IP na cidade universitária e interior;

●Expansão do backbone do Campus Profissional.

Ações para 2023







Obrigado!



Obrigado!

Partiu Férias!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

