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Disciplina PréRequisito Semestral Quadrimestral

PCS3115 – Sistemas Digitais I Não há 2A1S 1A2S

PCS3225 – Sistemas Digitais II PCS3115 2A2S 2A2S

PCS3335 – Laboratório Digital A PCS3115 3A1S

PCS3225

PCS3345 – Laboratório Digital B PCS3335 3A2S

PCS3635 - Laboratório Digital 1 Não há 3A1M

PCS3645 – Laboratório Digital 2 Não há 3A3M

PCS3412 - Organização I PCS3225 4A1S

PCS3422 – Organização II PCS3412 4A2S

PCS3612 - Organização I Não há 3A3M

PCS3722 - Organização II Não há 4A2M

PCS3432 – Lab Processadores PCS3335 4A1S

PCS3848 – Sistemas Embarcados Não há 5A1M

PCS3858 – Lab Sist Embarcados Não há 5A3M
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Informação que trafega em cada nível

Software

Processador

Registrador

Porta Lógica

Transistor

Programas e dados

Bytes

Bits



Onde estamos em Sistemas Digitais?

Software

Processador

Registrador

Porta Lógica

Transistor

Códigos

Circuitos combinatórios

Circuitos seqüenciais



Sistemas Digitais I

• Sistemas de numeração, códigos e aritmética binária;

• Eletrônica Digital;

• Álgebra de chaveamento;

• Circuitos lógicos combinatórios: análise, síntese e blocos;

• Introdução à linguagem de descrição de hardware (HDL).



Sistemas Digitais II

• Circuitos lógicos sequenciais; análise, síntese e blocos;

• Introdução à metodologia de projeto estruturado;

• Memórias; 

• Lógica programável. 



Laboratório Digital A e 1

• Experiências sobre: projeto e implementação de sistemas

digitais, incluindo aspectos de interfaceamento com 

sistemas analógicos. 

• Aplicação da metodologia de projeto estruturado na

implementação de sistemas digitais com lógica

programável. 

• Blocos combinatórios e sequenciais

• Introdução a ferramentas de projeto e simulação de 

sistemas digitais.



Laboratório Digital B e 2

• Experiências sobre projeto e implementação de sistemas

digitais não triviais. 

• Aplicação da metodologia de projeto estruturado na

implementação de sistemas digitais com lógica

programável. 

• Uso de linguagens de descrição de hardware. 

• Utilização de ferramentas de projeto e simulação de 

sistemas digitais.



Organização e Arquitetura de Computadores I

• Caracterização de desempenho das arquiteturas;

• Modelos arquiteturais: Von Neuman e Harvard;

• Instruções;

• Processador: organizações seriais e paralelas
("pipeline”);

• Arquiteturas RISC e CISC;

• Sistemas de memória;

• Suporte arquitetural ao sistema operacional e 
virtualização;

• Arquitetura de entrada e saída;

• Multiprocessadores com memória compartilhada,
multicore, clusters, GPUs;

• Implementação em VHDL com síntese em FPGA.



Organização e Arquitetura de Computadores II

• Hierarquia de memória avançada;

• Análise de desempenho de arquiteturas pipeline;

• Arquiteturas superpipeline e superescalar;

• Paralelismo de instrução: previsão de desvios avançada, 
escalonamento dinâmico, e execução especulativa;

• Paralelismo de dados: arquiteturas vetoriais, SIMD e GPU;

• Paralelismo em thread: memórias centralizadas, 
compartilhadas simétricas e distribuídas;

• Arquiteturas multithread e multicore;

• Arquiteturas de datacenter, datawarehouse e suporte a 
virtualização;

• Tópicos avançados em arquiteturas de computadores;

• Implementação em VHDL com síntese para FPGA e ASIC.



Laboratório de Processadores

• Familiarização com arquiteturas de microprocessadores;

• Organização de sistemas microprocessados; 

• Acesso à memória e periféricos; 

• Barramento e interfaces;

• Utilização de linguagens de baixo e alto níveis;

• Ambientes e ferramentas de desenvolvimento de 

aplicações.



Sistemas Embarcados

• Utilização de microcontroladores em Sistemas Embarcados;

• Desenvolvimento de software para Sistemas Embarcados;

• Introdução aos sistemas operacionais de tempo real;

• Projeto de Sistemas Embarcados;

• Interfaces e padrões; comunicação, aspectos de segurança;

• Integração e validação de Sistemas Embarcados;

• Metodologias de projeto de Sistemas Embarcados;

• Projeto de interface com usuários;

• Interfaces com sensores e atuadores;

• Aplicações típicas: redes de sensores sem fio; Internet das 

Coisas; veículos; dispositivos móveis. 



Laboratório de Sistemas Embarcados

• Métodos de projeto de Sistemas Embarcados: ferramentas de 
suporte ao projeto e à depuração; gerenciamento de projetos
de hardware e de software; documentação;

• Familiarização com arquiteturas de microcontroladores;

• Uso de sistemas operacionais de tempo real em Sistemas
Embarcados;

• Projeto de sistemas confiáveis; arquiteturas com múltiplos
processadores;

• Projeto de interfaces baseadas em padrões;

• Projeto de interfaces de comunicação;

• Projeto de interfaces com usuários;

• Projeto de interfaces com sensores e atuadores

• Desenvolvimento de dispositivos para sistemas ubíquos e 
aderentes ao conceito de Internet das Coisas (IoT). 



Proposta – SD I

• Sistemas de numeração, códigos e aritmética binária;

• Eletrônica Digital: CMOS;

• Álgebra de chaveamento;

• Circuitos lógicos combinatórios: análise e síntese;

• Circuitos lógicos sequenciais: análise e síntese;

• Memórias;

• Introdução à linguagem de descrição de hardware (HDL). 

Livro texto : Wakerly – Digital Design



Proposta SD II

Introdução à metodologia de projeto estruturado: fluxo de 

dados e unidade de controle. 

Síntese: especificação e arquitetura

Verificação: simulação e depuração

Exercícios de projetos de circuitos digitais complexos

Livro texto : Gajski - Embedded System Design:  Modeling, 

Synthesis, Verification


