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Estrutura de Dados 1(LT33B), Circuitos Digitais(LT35C)

OBJETIVOS
Fornecer conhecimento e possibilitar aos alunos a produção de projetos de hardware e software de sistemas
microcontrolados e suas principais interfaces.
EMENTA
Principais características; Tipos de arquiteturas; Memórias internas; Registradores; Modos de Endereçamento;
Instruções; Linguagem assembler; Compiladores e ferramentas de desenvolvimento; Sistema de interrupções;
Dispositivos de entrada e saída (GPIO); Estudo dos conversores A/D; Estudo dos conversores D/A; Dispositivos
periféricos; Desenvolvimento de projetos utilizando microcontroladores; Projetos com microcontrolador
empregando (GPIO), conversores e atuadores; Atividades de laboratório.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ITEM

EMENTA

1

Principais características

2

Tipos de Arquiteturas

3

Memórias Internas

4

Registradores

5

Modos de Endereçamento

6

Instruções

7

Linguagem assembler

8

Compiladores
e
desenvolvimento

9

Sistema de interrupções

10

Dispositivos de entrada e saído (GPIO)

ferramentas

CONTEÚDO
- Histórico dos microprocessadores e microcontroladores.
- Dispositivos comercias da família 8051.
- Arquitetura Harvard e Von Neumann.
- Estrutura interna de uma CPU e ciclos de máquina.
- Tipos de memórias: FLASH, EEPROM, RAM, ROM.
- Modos de acesso, ciclos de escrita e leitura.
- Estudo dos diversos registradores internos, suas funções e
configurações.
- Endereçamento por registrador, direto, indireto, relativo,
absoluto, longo e indexado.
- Conjunto de instruções, instruções lógicas, aritméticas, de
transferência de dados, Booleanas, condicionais e especiais.
- Programação em linguagem assembler e diretivas de
compilação.
- Exemplos e exercícios.
de - Utilização de sistema de desenvolvimento para simulação e
emulação de software para microcontrolador.
- Estudo dos modos de interrupção, configurações e
aplicações.
- Métodos de interfaceamento.
- I/O mapeado em memória.
- Drivers de potência.
- Interfaceamento com LCD, display de 7 segmentos e teclas.
- Acionamento de relés.

11
12

13

14

15

16

- Métodos de conversão Analógica-Digital, características de
dispositivos comerciais e interfaceamento com o
microcontrolador.
- Conversão Digital-Analógica, características de dispositivos
Estudo dos conversores D/A
comerciais e interfaceamento com microprocessador.
- Temporizadores / Contadores.
- Interface de comunicação serial.
Dispositivos periféricos
- Dispositivos externos: memórias seriais, potenciômetro
digitais, relógio de tempo-real, sensores e outros dispositivos.
- Desenvolvimento de projeto completo de hardware e
Desenvolvimento de projetos utilizando software utilizando microcontrolador.
- Memória e dispositivos de I/O.
microcontroladores
- Exercícios de projetos.
- Desenvolvimento de projetos completo de hardware e
Projetos com microcontrolador empregando software utilizando microcontrolador, LCD e conversores A/D
conversores A/D e D/A
ou D/A.
- Exercícios de projeto.
- Experimentos de programação (simulação e emulação),
interface com LCD e relés.
Atividades de laboratório
- Interrupções e temporizadores
- Comunicação serial, I2C e SPI.
- Interface com conversores A/D e D/A.
Estudo dos conversores A/D

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
AULAS TEÓRICAS
Aulas expositivas com uso de recursos didáticos como quadro negro e apresentações multimídia.
AULAS PRÁTICAS
As atividades práticas serão desenvolvidas em laboratório, sendo apresentado para os alunos um roteiro para
realização dos experimentos de forma detalhada.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas duas avaliações durante o semestre com o valor de 40% da nota total para cada avaliação,
sendo que 20% da primeira nota será contabiliza através de avaliação diagnóstico e 20% da segunda nota será
feita através de apresentação de trabalhos; todas as práticas (laboratórios) somadas valerão 10% da nota total
e por fim será somada a nota do P.I. (APS) com o valor de 10% da nota total. No final do semestre será
aplicada uma prova substitutiva contemplando todo o conteúdo do semestre e sua nota substituirá a menor
entre as duas notas das provas teóricas com o valor de 32% da nota total.

M = ∑ ( Provas) + ∑ ( Laboratórios) + PI
Se M < 6,0 o aluno está automaticamente reprovado.
Se M ≥ 6,0 o aluno está automaticamente aprovado.
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