
PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Sistemas Digitais 

Curso: Técnico Integrado de Nível Médio em Informática 

Série/Período: 1º ano 

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r Teóricas: 40 h/a Práticas: 40 h/a 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

Representação e processamento de números binários. Construção de circuitos com 
portas lógicas. Utilização da Álgebra de Boole e Mapas de Karnaugh para simplificação 
de circuitos lógicos. Identificação de circuitos integrados lógicos. Características e 
substituição de famílias e subfamílias lógicas. Construção e aplicação de circuitos 
lógicos combinacionais diversos.Circuitos sequenciais básicos. Introdução às  
Linguagens de Descrição de Hardware. Introdução ao FPGA (Field-Programmable 
Gate Array). Ferramentas de software para FPGA. Circuitos geradores de relógio 
(clock). Registradores. Contadores. Memórias. 

 

OBJETIVOS 
 

Geral 

 Desenvolver a capacidade de entender, desenvolver e implementar circuitos 
combinacionais, circuitos sequenciais e circuitos registradores. Elaborar projetos de 
contadores crescentes e decrescentes e registradores utilizando circuitos 
integrados dedicados e circuitos integrados reconfiguráveis (FPGA). 

Específicos 

 Representar e realizar operações com números binários; 

 Compreender o funcionamento de circuitos que utilizam portas lógicas; 

 Conhecer as características das principais famílias lógicas digitais comerciais; 

 Identificar circuitos integrados das principais famílias lógicas comerciais; 

 Compreender o funcionamento de circuitos combinacionais; 

 Aplicar circuitos combinacionais na solução de um problema lógico típico; 

 Compreender o funcionamento de circuitos sequenciais; 

 Aplicar circuitos sequenciais na solução de um problema lógico típico; 

 Identificar a diferença entre sistemas assíncronos e síncronos; 

 Projetar e gravar circuitos em FPGA utilizando as ferramentas e software e 
diagramas de blocos. 

 Projetar um circuito gerador de sinal de relógio (Clock) utilizando o CI 555; 

 Projetar e gravar circuitos em FPGA utilizando a linguagem VHDL - VHSIC 
Hardware DescriptionLanguage (Linguagem de descrição dehardware VHSIC - 
Very High SpeedIntegratedCircuits); 

 Projetar e gravar circuitos em FPGA utilizando a linguagem Verilog (VerifyingLogic) 
HDL - Verilog Hardware DescriptionLanguage; 

 Projetar e implementar contadores síncronos e assíncronos; 



 Projetar e implementar circuitos combinacionais e sequenciais em FPGA. 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Bimestre 
Sinal Analógico versus Sinal Digital 
Código Binário 
Código Hexadecimal 
Bits, Bytes e Palavras 
Tabelas-verdade 
Inversor 
Portas AND e NAND 
Portas OR e NOR 
Portas XOR e XNOR 
Maxitermos e Minitermos 
Simplificação de circuitos lógicos 
Mapas de Karnaugh 

2º Bimestre  
Códigos 
Conversões básicas entre códigos 
Codificadores e Decodificadores 
Circuitos TTL 
Circuitos CMOS 
Fan-In e Fan-Out 
Consumo de potência 
Produto Potência-Atraso 
Características e substituições entre subfamílias 
Encapsulamentos e pinagens 
Prefixos e sufixos dos principais fabricantes 
Aritmética Binária 
Meio somador 
Somador completo 
Adição e Subtração com Sinal 
Incrementador, Decrementador e Complementador de Dois 
Operações de Deslocamento (Shift) 
Multiplexadores e demultiplexadores 
Unidade Lógica e Aritmética (ALU). 

3º Bimestre 
Circuito básico  delatches; 
Funcionamento e tabela-verdade dos latches; 
Circuito com disparo pela borda e ações de ativação e inibição do dado de saída; 
Circuito básico de Flip-Flopscom portas NAND ou NOR e dupla realimentação; 
Introdução ao FPGA. 
Construção e gravação de circuitos em FPGA utilizando diagramas de blocos; 
Linguagens de Descrição de Hardware (HDL) 
Introdução ao VHDL; 
Construindo circuitos com VHDL; 
Introdução ao Verilog HDL; 
Construindo circuitos com Verilog HDL. 



4º Bimestre 
Circuitos Geradores de Sinal de Relógio (Clock) 
Oscilador Schmitt Trigger; 
Oscilador com o Circuito Integrado 555; 
Osciladores a Cristal; 
Projeto do oscilador com CI 555; 
Implementação de osciladores em FPGA. 
Registrador com entrada serial e saída paralela; 
Registrador com entrada paralela e saída serial; 
Registrador entrada serial e saída serial; 
Registrador entrada paralela e saída paralela; 
Operação deslocamento para a esquerda e para direita; 
Implementação de registradores em FPGA. 
Introdução aos Contadores e Memórias 
Contador Assíncrono crescente e decrescente; 
Contadores Síncronos crescentes e decrescentes; 
Contadores Síncronos de módulo N; 
Contadores Síncronos de sequência aleatória; 
Contadores em Anel; 
Contadores Síncronos Jonhson; 
Implementação de contadores em FPGA; 
Introdução às memórias. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, com utilização de quadro branco e apoio de computadores e 
projetores multimídia; 
Aulas práticas em laboratório de eletrônica, com utilização de instrumentos de 
medição, componentes eletrônicos e placas para montagem de circuitos (matriz de 
contatos); 
Exercícios, com apoio de ambiente virtual de aprendizagem; 
Debates, seminários, trabalhos de pesquisa (individual e em grupo); 
Projetos integradores; 
Visitas técnicas; 
Atividades interdisciplinares; 
Visando promover a participação efetiva do aluno na construção do seu 
conhecimento, promoveremos, também, oportunidades de problematização sobre 
aspectos da teoria da eletrônica digital, voltados para situações do dia-a-dia do 
profissional da Eletrônica e da vida cotidiana; 
O estímulo à leitura e à interpretação de textos técnicos e não técnicos ligados à 
eletrônica digital, como livros, artigos de jornais e revistas, será também 
proporcionado como forma de ampliar a fonte de informação de interesse da 
disciplina; 
Serão realizadas aulas práticas em laboratório de informática com a utilização de 
ferramentas de software de FPGA e kits para posterior gravação em circuitos de 
FPGA. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



 A aprovação na disciplina se dará de acordo com o Regulamento Didático dos 
cursos técnicos integrados de nível médio do IFPB; 

 Serão realizadas pelo menos duas avaliações teóricas e pelo menos uma 
avaliação prática, que compreenda a identificação de componentes 
eletroeletrônicos, montagem de circuitos, testes e medição das grandezas 
elétricas de um circuito digital previamente projetado; 

 Um ambiente virtual de aprendizagem (ex: Moodle) também poderá ser 
utilizado, para exercícios de reforço da aprendizagem ou para reposição 
eventual de aulas presenciais; 

 Ao final da disciplina, um projeto de circuito digital com placa completamente 
montada e funcional deverá ser produzida pelos alunos, de maneira individual 
ou em grupo. 

 Vários instrumentos de avaliação serão utilizados durante a disciplina, entre eles 
podemos citar: prova escrita, interpretaçãode textos e exercícios escritos e em 
grupo. Embora as avaliações terão conceitos quantitativos (notas de zero a 
cem), o aspecto qualitativo será preponderante quando da atribuição do 
conceito final da disciplina. 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Sala de aula, com quadro branco, computador e projetor multimídia; 

 Laboratório de Informática, com programas específicos; 

 Componentes eletrônicos e matriz de contatos do tipo protoboard; 

 Laboratório de Eletrônica, com equipamentos de medição (fonte de alimentação, 
multímetro e osciloscópio). 

 Equipamentos de multimídia. 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Sem pré-requisito 
 

BIBLIOGRAFIA 
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COMPLEMENTAR 
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Artmed. 7a Edição. 2013. 
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