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EMENTA
Máquinas sequenciais síncronas. Arquitetura de computadores e sistemas digitais complexos. Prototipação de sistemas digitais.
Projeto de hardware auxiliado por computador.

OBJETIVOS
Analisar e projetar máquinas sequenciais síncronas de Moore e Mealy;
Estudar e conhecer técnicas de projeto de sistemas digitais complexos e arquitetura de computadores;
Projetar, implementar e testar circuitos digitais simples;
Capacitar o aluno a projetar circuitos controladores para sistemas digitais complexos;
Projetar circuitos digitais complexos usando linguagem de descrição de hardware.

METODOLOGIA
As aulas assíncronas serão disponibilizadas na forma de vídeos na plataforma Youtube para acesso pelos discentes. Os horários 
para visualização são os sugeridos neste PD.
As aulas síncronas serão utilizadas para elucidação de dúvidas sobre os conteúdos disponibilizados a cada semana ou para 
revisão de assuntos, por meio da plataforma Meet de webconferência. Na primeira semana, a aula síncrona inicial servirá para 
explicação de como se dará a dinâmica da disciplina. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação que verificará o desempenho dos alunos nesta disciplina se dará em duas etapas, às quais serão atribuídas as notas
N1 e N2, respectivamente. O aluno que obtiver média aritmética das duas avaliações, M2, igual ou superior a 7,0 e frequência
superior a 75% estará aprovado por média. O aluno que obtiver média nas duas avaliações igual ou maior que 4,0 e menor que
7,0 e frequência superior a 75% das aulas fará o Exame Final, EF. O aluno submetido ao EF será considerado aprovado se
obtiver média aritmética da nota do EF e M2, no mínimo, igual a 5,0. 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS

Numero Cronograma de atividades

1 Apresentação
2 Apresentação; Circuitos sequenciais: estados, etapas de projeto, contadores.
3 Circuitos sequenciais: exemplo de contador inc/dec; detector de sequências; circuitos de Moore e Mealy.
4 Circuitos sequenciais: eliminação de estados redundantes por inspeção e por partição, exemplo.
5 Projetos alternativos; Controladores: operações básicas de reg., reg. sensíveis a múlt. comandos, controlador simples
6 Controladores:  cont.  simples  (implementação),  cont.  por  reg.  de  deslocamento,  resposta  condicional,  seq.  para

subtração
7 Controladores: computador simples, operação do computador, proj. do controlador, interrupção
8 Computadores: arquitetura aprimorada - instruções (ling. Assembly), exemplos de programas
9 Introdução a VHDL
10 VHDL: tabelas-verdade, IF/THEN, CASE/WHEN
11 VHDL FFs, COMPONENTS, Bibliotecas



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ercegovac, M., Lang, T., Moreno, J. H. Introdução aos Sistemas Digitais.
Capuano, F. G., Idoeta, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 
Uyemura, J. P. Sistemas Digitais. 
Tocci, R. J., Widmer, N. S., Moss, G. L. Sistemas Digitais: princípios e aplicações.
Taub, H. Circuitos Digitais e Microprocessadores.
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