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Ementa

Fundamentos de lógica reconfigurável. Estudo de dispositivos lógicos
programáveis. Estudo de uma linguagem para programação de
dispositivos lógicos. Estudo de ferramentas de EDA (Electronic Design
Automation) para desenvolvimento automatizado de projetos e
simulações de circuitos lógicos reconfiguráveis. Estudo dos kits de
desenvolvimento utilizando FPGA e CPLD. Desenvolvimento de projetos
de circuitos lógicos combinacionais e sequenciais. Desenvolvimento de
projetos utilizando a técnica de máquinas de estados.

Objetivos

Geral
 Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre a lógica reconfigurável

e a linguagem System Verilog para projetos de hardware. Serão
abordados o processo de síntese, simulação, programação e
utilização dos dispositivos de lógica reconfigurável FPGA.

Específicos
 Conhecer os dispositivos de lógica programável e sobre a linguagem

System Verilog de forma abrangente, aumentando a capacidade do
aluno para o desenvolvimento de projetos de sistemas digitais modernos
e complexos.

 Implementar sistemas digitais em lógica reconfigurável, em diagramas
esquemáticos e em modelos de máquinas de estado.

 Apresentar ao aluno as bibliotecas, API’s e diferentes ambientes de
desenvolvimento de hardware, utilizando ferramentas EDA para
desenvolvimento dos sistemas digitais.



Conteúdo Programático

1ª Unidade
 Introdução à lógica reconfigurável.
 Arquiteturas reconfiguráveis.
 Sistemas reconfiguráveis.
 Dispositivos de lógica reconfigurável PAL, PLA, GAL, CPLD, FPGA.
 Ferramentas de EDA (Eletronic Design Automation).
 Linguagens de descrição de hardware.

2ª Unidade
 Modelagem em máquinas de estados.
 Tipos de máquinas de estado: Mealy e Moore.
 Projeto de máquinas de estado.
 Implementação de circuitos em máquinas de estados.
 Linguagem SystemVerilog:

o Tipos de dados.
o Módulos, entradas e saídas.
o Sintaxe.

3ª Unidade
 Programação de sistemas reconfiguráveis.
 Programação de aplicações em FPGA.
 Implementação de circuitos digitais sequenciais.
 Fluxo de projeto em hardware nível transferência de registrador.
 Compilação e síntese de sistemas digitais em FPGAs.

Metodologia de Ensino

 Aulas teóricas e expositivas, aulas práticas, pesquisas individuais e
em grupo, seminários e discussões.

 Trabalhos individuais práticos e teóricos.
 Reforço de conteúdo durante o horário de atendimento do professor.
 Projetos práticos de programação individuais ou em grupo.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

 Provas teóricas e práticas.
 Listas de exercícios.
 Projeto em grupo.

Recursos Necessários

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, kit
didático com FPGA.
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