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Plano de Estágio Curricular 

 

As tarefas realizadas durante o estágio obedecem ao conteúdo do plano de acção 

apresentado nas tabelas seguintes: 

 

 

1º Mês - Junho 

Objectivos Plano de Acção Local de Realização 

1. Recepção ao Estagiário 
Enquadramento e Prospecção 
de tarefas 

Centro de Informática - ESTG 

2. Formação em redes 
Adaptação ao local de estágio e 
tarefas a desempenhar. 

Centro de Informática - ESTG 

3. Configuração e 
manutenção de um 
Cluster. 

Instalação do Sistema 
Operativo Ubuntu e reparação 
de Computadores 

Sala 36 / Robótica - ESTG 

4. Configuração de telefones 

VoIP e configuração de 
Access Points (AP's) da 
escola ESTH. 

Efectuados testes com os AP’s 
e telefones VoIP. 

Centro de Informática - ESTG 

5. Transmissão das Jornadas 

de Saúde. 
Configuração e instalação do 
Windows Encoder 

Edifício Central - IPG 

6. Acompanhamento à escola 

de saúde para resolução do 
sistema VoIP. 

Reparação do Sistema VoIP Escola de Saúde - IPG 

Tabela 1 - Plano de Estágio de mês de Junho 

 
 

2º Mês - Julho 

Objectivos Plano de Acção Local de Realização 

1. Manutenção do bastidor 

dos gabinetes de 
matemática 

Colocar etiquetas nos cabos 

Ethernet e ordená-los, 

substituição do cabo de Fibra 

Óptica  

ESTG - IPG 

2. Colocação de um AP,  e 
substituição da 

alimentação de um AP 

Alteração na energia fornecida 
ao AP por Power over Ethernet 

(PoE) 
ESTG - IPG 
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3. Portabilidade do VoIP Instalação de ATAs em Faxes ESTG - IPG 

4. Configuração/Verificação 
dos domínios dos pc's 

Colocação do domínio 

“ipg.pt” nos computadores 

da escola 

ESTG - IPG 

5. Apoio e HelpDesk nas 
jornadas INTE 2011 

Apoio e HelpDesk nas jornadas 
INTE 2011 

ESECD - IPG 

Tabela 2 – Plano de Estágio para o mês de Julho 

 
 

 

3º Mês - Agosto 

Objectivos Plano de Acção Local de Realização 

1. Tratamento de dados 

relativos às extensões do 
VoIP 

Criação de uma lista com todas 
as extensões do VoIP 

Centro de Informática - ESTG 

2. Inventário, HelpDesk e 
Manutenção de UPS 

Substituição de algumas 
ligações 

Centro de Informática / Sala 42 - 
ESTG 

3. Instalação de um switch 

Instalação de um switch de 

modo a funcionar uma 
impressora, um computador e 

um telefone VoIP 

Laboratório de Design - ESTG 

4. Criação de uma Central 
Telefónica 

Instalação e configuração de 
uma testbed VoIP 

Centro de Informática - ESTG 

Tabela 3 – Plano de Estágio para o mês de Agosto 
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Resumo 

 O presente relatório descreve o estágio curricular realizado no ano do Curso CET de 

Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. 

O estágio realizou-se no Instituto Politécnico da Guarda entre o dia 15 de Junho de 2011 e 

31 de Agosto de 2011. 

 Durante o período de estágio curricular foram desenvolvidas várias actividades das quais 

se destacam: o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante a formação em sala, a 

instalação de terminais VoIP e sua configuração, realização de uma testbed VoIP com a 

distribuição Elastix e instalação de servidores e switches. 

Para além das actividades referidas, que não constam no plano de estágio, foram ainda 

desenvolvidas outras actividades na área da formação, nomeadamente, a instalação e 

configuração de testbed VoIP com a distribuição Elastix (servidor, telefones IP, switch); 

Instalação de servidores, e a sua colocação nos bastidores. 

 

 

 

Palavras-chave: VoIP; Wireless; Elastix.
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Introdução 

O estágio curricular estabelece a ligação entre os conteúdos adquiridos ao longo do 

percurso académico e as actividades desenvolvidas em contexto de trabalho. 

O relatório de estágio provém do Curso CET em Instalação e Manutenção de Redes e 

Sistemas Informáticos com 975 horas teóricas e 400 horas práticas em contexto de trabalho. 

Os objectivos iniciais propostos para este estágio foram: 

 Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante a formação em sala; 

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos teoricamente na área da informática, 

nomeadamente a nível de redes Informáticas e manutenção de computadores; 

 Realização de Site Survey na Rede Wireless (eduroam); 

 HelpDesk; 

 Instalação e verificação VoIP; 

 Tratamento de documentação interna relativa ao serviço VoIP; 

 Levantamento de equipamentos activos e obsoletos por gabinete (inventário); 

 Mudança de domínios em workstations; 

 Levantamento das tomadas de rede nas salas. 

 

 

 

 

No que se refere à estrutura do relatório, este divide-se em dois Capítulos: 

 - Introdução; 

 - O Capítulo 1 apresenta a instituição em que foi realizado este estágio, dando a conhecer 

uma informação geral sobre a mesma; 

 - O Capítulo 2 faz o enquadramento das actividades desenvolvidas, com a informação 

necessária para o seu entendimento; 

- Conclusão e perspectivas futuras. 
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Capítulo 1 - A Instituição: Instituto Politécnico da Guarda  

O projecto de implementar o ensino superior na Guarda remonta à década de 70. Contudo, 

só em 1980, através do Decreto-Lei 303/80, de 16 de Agosto, é inaugurado o Instituto Politécnico 

da Guarda (IPG). A dinâmica do processo desenvolvido a partir de então vai permitir, em 1987, o 

início das actividades lectivas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). 

O IPG (figura 1) foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ver 

aprovados os seus estatutos, homologados pelo despacho normativo n.º765/94, publicados em 

Diário da República (DR n.º273, I Série-B) a 25 de Novembro. Desta forma, ficou constituído 

juridicamente como pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, 

científica, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial. 
[1]

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - Centro de Informática 

 

O Centro de Informática (CI) da ESTG (local do estágio) tem como missão gerir toda a 

infra-estrutura informática relacionada com o IPG, bem como dar suporte a toda esta rede. 

A sua área de actuação compreende o suporte aos utilizadores, a manutenção de 

equipamentos e serviços e o desenvolvimento de projectos que visam melhorar a infra-estrutura 

instalada. 

Figura 1 – Instituto Politécnico da Guarda 

Fonte: http://uksb.files.wordpress.com/2009/11/ipg.jpg 
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O Centro de Informática (Datacenter) está situado na ESTG, pertencendo ao campus do 

Instituto Politécnico da Guarda, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, nº50, 6300-559 Guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Centro de Informática do IPG 2011 

 

 4 

Capítulo 2 - Relatório de Actividades 
 

O estágio incidiu maioritariamente na tecnologia VoIP, uma vez que estava a decorrer no 

Instituto Politécnico da Guarda o projecto VoIP@RCTS de âmbito nacional. Este projecto 

permitirá essencialmente às instituições de Ensino Superior reduzirem custos a nível de 

comunicações assim como a implementação de novas funcionalidades como por exemplo, o 

voicemail, fax2mail, email2FAX e o controlo total de custos. 

Segundo informações da FCCN as instituições de ensino superior público conseguiram 

reduzir já no primeiro semestre deste ano os seus custos de comunicações em cerca de 20% em 

resultado do impacto da generalização do sistema VoIP. No final do ano espera‐se uma redução 

de 1,7 milhões de euros.
[2] 

 

 

2.1 - A Tecnologia VoIP 

Na década de 1990, foram desenvolvidos alguns mecanismos que permitiam colocar sobre 

as redes de dados (ex. Internet) tráfego multimédia. Desta forma, era possível transportar  sinais 

analógicos devidamente digitalizados. 

O VoIP, voz sobre Internet, é uma tecnologia que permite ao utilizador estabelecer 

chamadas telefónicas através de uma rede de dados, convertendo um sinal de voz analógico num 

conjunto de sinais digitais, posteriormente enviados através de uma ligação à Internet sob a forma 

de pacotes com endereçamento IP. Não sendo nova, esta tecnologia atinge agora um estado de 

desenvolvimento e qualidade que permite a sua aplicação em ambientes de produção, através da 

interligação com os sistemas telefónicos convencionais; assim sendo, a oferta de equipamentos 

próprios e serviços de operadoras tem vindo a crescer exponencialmente. 

Relativamente aos custos, a tecnologia VoIP não é sinónimo inteiramente de chamadas 

gratuitas: os preços das chamadas são, por norma, inferiores e, em algumas situações, as 

chamadas são efectivamente gratuitas, no caso de VoIP-to-VoIP, ou seja, de telefones em que 

ambos tenham essa mesma tecnologia. 

Assim, podemos afirmar que o VoIP pode levar a uma redução de custos, não se tratando 

de uma solução a custo zero. 
[3] [4]
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2.1.1 - Funcionamento do VoIP 

O funcionamento da tecnologia VoIP pode ser realizado através de três formas: 

 Entre um softphone e um telefone: 

 

 

 

 

 

 

 Entre dois softphones: 

 

 

 

 

 

 

 Entre dois telefones VoIP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ligação de um softphone a um telefone 

Figura 3 –Ligação de um softphone a outro 

Figura 4 –Ligação de um telefone a outro 
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2.1.2 - Facilidade de ligações para suporte VoIP: 

Uma das coisas interessantes da tecnologia VoIP é a facilidade de ligação dos 

equipamentos de modo a estes ficarem com suporte de ligação à Internet, ou seja, não há apenas 

uma maneira de fazer uma ligação. Existem três maneiras diferentes de ligação para serviços 

VoIP: 

 ATA: a maneira mais simples e comum; permite a ligação de um telefone comum 

a um computador ou a outro equipamento que permita ligação de Internet para usar com VoIP. O 

ATA é um conversor de sinal analógico para sinal digital, “agarrando” no sinal analógico do 

telefone e convertendo-o em dados digitais para a transmissão na Internet; 

 

Figura 5 – ATA 

Fonte: http://i.s8.com.br/images/software/cover/img8/1076498_4.jpg 

 

 Telefones IP: estes telefones específicos parecem um telefone comum com 

monofone, auscultador e teclas. Não têm as ligações de telefones padrão RJ-11, mas sim ligações 

RJ-45 Ethernet. 

Características Gerais dos Telefones VoIP 

 

 Tecnologia com Protocolo SIP; 

 Standards de segurança SRTP e SIPs; 

 Com alimentação por Ethernet (PoE), IEEE 802.3af, classe 1; 

 Conexões: 

 1 LAN, 1 Computador: RJ45 (Ethernet); 

 Ethernet: 2xIEEE 802.3 10/100Mbps. 

Tabela 4 – Características dos Telefones VoIP 
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 Softphone para softphone: esta é certamente a maneira mais fácil de usar o VoIP. 

O utilizador só precisa de uma aplicação instalada no computador, existindo mesmo várias 

empresas a oferecer aplicações grátis ou de baixo custo para ser usado neste tipo de tecnologia. 

Para isto, só é preciso um microfone, headphones, uma placa de som e ligação à Internet. 

Normalmente, não há custos para ligações de computador para computador, não importando a 

distância a que se encontram. 

 

2.1.3 - Implementação 

 

A implementação desta tecnologia pode trazer algumas dificuldades: esta é transmitida 

através do protocolo UDP e, uma vez que este protocolo não tem uma forma de assegurar que os 

pacotes de dados são entregues em ordem sequencial, fornecendo garantias de qualidade de 

serviço, as implementações VoIP sofrem com o problema de latência. 

Outro problema que se coloca é a questão do router onde o tráfego VoIP tem 

problemas com os firewalls e os NAT ou “tradutores de endereços”. Este problema não atinge as 

aplicações, por exemplo, o Skype, já que este usa um protocolo específico/proprietário para 

efectuar as chamadas entre os seus utilizadores.  

Assim, os principais desafios técnicos do VoIP são a latência, o eco, a perda de pacotes 

e a segurança. A principal causa para a perda de pacotes é o congestionamento da rede, mas que 

pode ser controlado pela gestão de congestionamento da rede. O eco pode ser proveniente das 

conversões analógicas e digitais realizadas pelas ATA’s, por exemplo. 

Do ponto de vista de gestão, uma estrutura de rede algo antiga que pretenda 

implementar esta tecnologia vai ter alguns custos devido à aquisição de novos equipamentos, 

routers, switches, telefones IP e, provavelmente, vai ter de remodelar a sua cablagem e aumentar 

a sua largura de banda de modo a suportar o VoIP. 
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2.1.4 - Principais Vantagens do VoIP  

 

O VoIP é um serviço vantajoso pelas suas características, nomeadamente: [4] 

 Custos mais baixos por chamada; 

 Possibilidade da escolha de serviços de voz; 

 Custos mais baixos a nível de infra-estruturas e respectiva manutenção; 

 Integração de serviços e possibilidade de implementar novos serviços; 

 Interligação com sistemas de Messaging; 

 VoiceMail integrado com email; 

 Call Conference; 

 Mobilidade, flexibilidade; 

 Monitorização e gestão de chamadas. 

 

2.1.5 - Principais desvantagens do VoIP  

Apesar das inúmeras vantagens que este serviço apresenta, não é completamente 

desprovido de desvantagens. Entre elas, e embora o encaminhamento das chamadas para os 

serviços de emergência deva ser assegurado pelos prestadores de serviços VoIP, existem 

dificuldades técnicas na determinação da localização precisa do terminal VoIP em uso nómada; 

também certos operadores VoIP não oferecem serviço de listas telefónicas e serviço informativo. 

Além disso, o serviço VoIP não funciona quando falha a energia eléctrica e o prestador 

do serviço não fornece energia de socorro (a este respeito, convém certificar-se consultando a 

informação disponibilizada pelo prestador). No entanto, esta desvantagem pode ser ultrapassada 

se dispuser de uma fonte ininterrupta de alimentação convenientemente dimensionada. 
[5]

 

 

2.1.6 – Instalação e Configuração de uma testbed VoIP 

 Nas últimas semanas de estágio, o orientador lançou um grande desafio: instalação e 

configuração de uma “central telefónica” de raiz para teste de modo a conseguir testar a 

tecnologia VoIP. 

Teve de se pensar no que iria ser preciso e idealizar este pequeno “projecto”.  
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No que diz respeito ao hardware, foi utilizado: 

 

-  Um switch Cisco Catalyst 2960: 

 

 Os Cisco Catalyst 2960 Switches são compatíveis com acesso seguro a voz, vídeo 

e dados. Estes switches também podem proporcionar uma gestão escalonável conforme as 

mudanças. As suas principais características são: comunicações multifuncionais, 

inteligência, segurança aprimorada e configuração fácil.
[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Telefones VoIP, Snom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Polycom IP 6000 é um telefone de conferência IP avançado que oferece um grande 

desempenho em conferências. Com recursos avançados, ampla interoperabilidade SIP e uma 

incrível qualidade de voz, o Polycom IP 6000 oferece uma relação custo/desempenho inovadora 

em ambientes IP. 

 

Figura 6 – Switch Cisco Catalyst 2960 

Figura 7 – Telefone Snom 300 Figura 8 – Polycom IP 6000 
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- Um computador portátil com funções de servidor; 

- Três cabos ISO 8877 (vulgo RJ-45). 

 

Já quanto às aplicações, foram utilizadas: 

 

- VirtualBox; 

Aplicação de virtualização - que permite executar várias máquinas lógicas (máquinas 

virtuais) numa única máquina física, onde cada sistema se comporta como se fosse um 

computador independente - desenvolvido pela Sun Microsystems que, posteriormente, foi 

comprado pela Oracle. Este software visa criar ambientes para instalação de sistemas operativos 

distintos, permitindo a instalação e utilização de um sistema operativo dentro de outro, assim 

como os seus respectivos softwares, partilhando fisicamente o mesmo hardware. 
[7]

 

 

- Distribuição Elastix; 

É uma aplicação Open Source que permite estabelecer comunicações em paralelo.  

O objectivo da distribuição Elastix é incorporar todas as alternativas de comunicação, 

disponíveis a nível empresarial, e transformá-las numa solução única. 

O projecto Elastix começou por se basear numa interface de relatório de chamada para 

o Asterisk e foi lançado em Março de 2006. Mais tarde e, ainda nesse ano, o projecto evoluiu 

para uma distribuição Asterisk (Fig.9). 
[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Meios de comunicação unidos nesta distribuição 

Fonte:http://www.elastix.org/images/elastix.org/images/all_images/unified-

communications.gif 
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- Browser – para fazer a configuração. 

 

 

Assim, procedeu-se à instalação dos equipamentos e as respectivas configurações. 

Começou por se fazer a ligação dos equipamentos, conforme mostram as seguintes imagens: 

 

 

Figura 10 e 11 – Tesbed VoIP 

 

 Início da instalação da distribuição Elastix: 

 

Figura 12 - Instalação do Elastix 
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 Plataforma de configuração da distribuição Elastix onde podemos adicionar utilizadores e 

extensões: 

 

 

Figura 13 - Plataforma Elastix 

 

 

Depois de concluída a instalação de todos os equipamentos e das aplicações vinha a parte 

mais difícil, configurar a “central”. 

Uma das restrições existentes no mundo das redes é que este tipo de funcionalidades para 

funcionarem correctamente têm que estar na mesma rede para permitir a comunicação entre si, 

optei então uma rede 192.168.10.0 /24, por exemplo. Atribui então um IP estático no servidor 

(computador portátil), e outros dois em cada um dos telefones. 

De seguida na plataforma do Elastix e através do Freepbx teve-se que configurar um 

número VoIP com extensão SIP, por exemplo 1000. 
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 Configuração de uma extensão no FreePBX: 

 

 

 

Figura 14 - Separador FreePBX 

 

 

 Dados para a criação do utilizador no FreePBX: 

 

 

 

 Figura 15 - Criar extensão SIP 



Relatório de Estágio – Centro de Informática do IPG 2011 

 

 14 

Posto isto, vinha a hora de testar a “pequena central”: estava tudo a funcionar 

correctamente e, se necessário, pronta a ser implementada numa pequena empresa! 

Foi sem dúvida uma actividade muito interessante e enriquecedora no âmbito do VoIP, 

podendo explorar esta tecnologia e aprendendo mais com a sua implementação e configuração. 

Ao longo desta actividade foram surgindo algumas dúvidas e dificuldades: 

 

 Qual seria o melhor Sistema Operativo ou distribuição a usar; 

 Como e onde instalar esse Sistema Operativo; 

 Como ligar dois telefones num switch e conseguir efectuar chamadas em ambos; 

 Definir as aplicações VoIP uma vez que existem inúmeras no mercado, foi 

necessário conhecer bem essas aplicações e saber explorá-las; 

 Definir qual o protocolo de sinalização: SIP ou H323; 

 Quais as melhores configurações de modo a funcionar correctamente; 

 Plano de Endereçamento. 

 

Todas estas dificuldades foram superadas com alguma pesquisa e testes efectuados para 

escolher as melhores opções para o projecto. 

 

Ao longo do estágio foram efectuadas mais tarefas envolvidas no projecto VoIP, como a 

instalação e configuração de alguns telefones nos gabinetes dos docentes bem como em 

laboratórios da instituição. Foi também tratada documentação relativa ao projecto como a 

realização de uma lista com todas as extensões para poderem ser distribuídas por docentes e 

funcionários, e também um pequeno inventário do material informático VoIP como telefones e 

servidores. 

Ao longo deste período também foi prestado apoio ao nível do Centro de Informática 

inclusive Help Desk a docentes e discentes com dificuldades em configurar a rede wireless 

existente na escola (eduroam), faxes e impressoras. 
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Conclusão 

 

O estágio realizado na ESTG, de uma certa forma, teve uma evolução positiva ao longo 

do período correspondente ao seu desenvolvimento e dentro, considerando o espaço de tempo 

atribuído ao estágio relativamente curto. 

Com este estágio foram adquiridos alguns conhecimentos e aprofundados os adquiridos 

durante as aulas teóricas. Alguns conhecimentos apenas foram possíveis adquirir com o contacto 

directo com os diversos equipamentos, que integram a actividade da Escola. 

Posso dizer que tudo o que aprendi durante o estágio vai ser muito útil na minha vida 

futura. 

Também constato que comecei a ver as redes de maneira diferente e de uma forma 

agradável, e isto só foi possível com a ajuda de todas as pessoas que se disponibilizaram a ajudar-

me e contribuírem para que tudo corresse na melhor maneira possível, deixando me assim, 

motivado para prosseguir os estudos nesta área entrando no curso CCNA da Cisco. 

No que diz respeito às dificuldades que surgiram no decorrer da actividade Testbed VoIP 

foram solucionadas uma a uma, escolhendo sempre a que mais se ajustava à actividade. A 

escolha do Sistema Operativo recaiu na distribuição Elastix por conter já todas as ferramentas 

VoIP, em relação ao protocolo das extensões optou-se pelo protocolo SIP por ser o mais usado no 

mundo do VoIP e ser fácil de configurar. No plano de Endereçamento não houve qualquer 

restrição, os equipamentos só tinham que estar todos na mesma rede de modo a comunicarem 

todos uns com os outros. Todas estas dificuldades foram progressivamente ultrapassadas, com 

ajuda e colaboração do orientador, sempre com muito profissionalismo e tenacidade. 

É de notar também nesta Escola, grande iniciativa, quer no que respeita ao 

acompanhamento de tecnologias de ponta, quer no respeitante à protecção e respeito ambiental e 

qualidade. 

Posso concluir que o assunto sobre o qual o estágio incidiu foi-me particularmente 

interessante e preciso, tanto no aprofundamento dos conhecimentos académicos que adquiri 

durante o período teórico do CET em Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos, 

como na minha vida profissional. 
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No que toca aos aspectos negativos durante o estágio penso que não houve grandes 

problemas e fui sempre correspondendo aquilo que me ia sendo pedido. 

Em relação às expectativas, durante o estágio esperava aprender mais coisas na área da 

informática, nomeadamente a respeito de servidores e serviços. Conhecimentos que poderão 

sempre ser adquiridos ao longo na minha vida profissional e académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Centro de Informática do IPG 2011 

 

 17 

Bibliografia 

 

 [1]
 História do Instituto Politécnico da Guarda, 

http://www.aeessg.ipg.pt/historia_ipg.htm - Consultado a 21 de Agosto de 2011; 

 [2]
 Centro de Informática, 

http://www.ci.ipg.pt/lib/exe/fetch.php?media=sr:voip_rcts_ipg_ppinto.pdf - 

Consultado a 27 de Agosto de 2011; 

  [3]
 VoIP, http://pt.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP - Consultado a 26 de Agosto 

de 2011; 

 [4]  
Entendendo o VoIP, http://www.iotecnologia.com.br/entendendo-o-voip-o-que-

e-como-funciona-isso - Consultado a 26 de Agosto de 2011; 

 [5]
 Anacom, http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324875 - Consultado a 

28 de Agosto de 2011; 

 [6] 
Cisco System, 

http://www.cisco.com/web/BR/solucoes/commercial/products/routers_switches/ca

talyst_2960_series_switches/index.html – Consultado a 1 de Setembro de 2011; 

  [7]
 VirtualBox, http://pt.wikipedia.org/wiki/VirtualBox - Consultado a 1 de 

Setembro de 2011; 

 [8]
 Elastix, http://www.elastix.org/index.php/en/product-information.html - 

Consultado a 1 de Setembro de 2011. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP

