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Ementa: 
Sistemas de Numeração. Funções Lógicas, Álgebra Booleana e Portas lógicas. Simplificação de funções
booleanas.  Circuitos  Combinacionais:  conversores,  decodificadores,  multiplexadores,
demultiplexadores  e  geradores  de  paridade.  Circuitos  Combinacionais  Aritméticos:  somadores,
subtratores, multiplicadores e comparadores de magnitude. Circuitos Sequenciais: latches, flip flops e
registradores.  Máquinas  de  estados  finitos:  Moore  e  Mealy.  Projeto  de  Circuitos  Combinacionais  e
Sequenciais. Introdução às aplicações de Circuitos Digitais.
Conteúdo programático: 
Sinal Digital e Sistema Numérico. Conversão de números. Representação de Códigos no Computador.
Funções Lógicas, Formas de Representação, uso de "don't care" e dualidade. Portas Lógicas: AND, OR,
NOT,  XOR,  NXOR,  buffers  e  inversores  tri-state.  Otimização  de  Circuitos  Digitais  -  Manipulação
Algébrica. Mintermos/Maxtermos (Forma Canônica). Simplificação utilizando o Mapa de Karnaugh em
soma  de  produtos  e  produto  de  somas.  Circuitos  Combinacionais:  codificadores,  decodificadores,
multiplexadores, demultiplexadores, comparadores, geradores de paridade, habilitação/desabilitação
de  blocos  funcionais.  Circuitos  Combinacionais  Aritméticos:  meio-somador,  somador  completo,
somador com vai-um em cascata, somador com vai-um antecipado, somador BCD, somador/subtrator
em  complemento  de  dois,  overflow  (estouro  de  representação),  multiplicação,  comparador  de
magnitude  e  outros  blocos  aritméticos  (divisores,  números  em  ponto  flutuante,
incremento/decremento,  multiplicação/divisão  por  constantes,  funções  trigonométricas,  zero  fill  e
extensão de sinal). Circuitos Sequenciais: latches do tipo SR/D, transparência dos latches, flip-flops do
tipo  SR/D/JK/T,  registradores  sensíveis  ao  nível,  registradores  sensíveis  à  borda,  características
temporais  dos registradores,  registradores de deslocamento, divisores de frequência e contadores.
Síntese de Circuitos Sequenciais: Máquinas de estados finitos – construção de diagramas de estados,
síntese utilizando diferentes tipos de flip flops, sinais de saída - Moore e Mealy.



Objetivos: 
Gerais: 
Ao término desta  unidade curricular,  o  aluno deverá  ser  capaz  de projetar,  analisar,  simplificar  e sintetizar
sistemas digitais.
Sendo assim, os objetivos gerais são:
• Apresentar os fundamentos da lógica digital;
• Descrever métodos para a síntese de circuitos combinacionais;
• Apresentar métodos para a síntese de circuitos sequenciais.
Específicos:
• Apresentar os circuitos combinacionais mais conhecidos e utilizados no projeto de um sistema digital

▪ codificadores, multiplexadores, somadores/subtratores, multiplicadores, comparadores;
• Apresentar os circuitos sequenciais mais conhecidos e utilizados no projeto de um sistema digital

▪ latches, flip flops, registradores, contadores, divisores de frequência;
• Apresentar procedimentos para a síntese de circuitos combinacionais

▪ construção de tabelas  verdade  a partir  de uma determinada especificação,  derivação de equações
booleanas, simplificação de funções booleanas, descrição de um sistema utilizando portas lógicas;

• Apresentar procedimentos para a síntese de circuitos sequenciais
▪ construção de diagramas de estados a partir de uma determinada especificação, derivação de tabelas
verdade, máquinas de estados finitos (Moore e Mealy);

• Analisar e comparar o impacto de diferentes circuitos digitais no desempenho de um sistema computacional.
▪  Relacionar  o  uso  de  projetos  de  circuitos  digitais  às  suas  possíveis  aplicações  nos  problemas  do
cotidiano e/ou na educação profissional.

Metodologia de ensino:
Esta  unidade  curricular  será baseada em aulas  expositivas  com o auxílio  de  quadro  branco  e  de
projetor  multimídia,  tanto  da  parte  do  docente  como  dos  discentes  no  formato  de  sala  de  aula
invertida.  A  participação  dos  alunos  em sala  de  aula  será  estimulada  por  meio  da  realização  de
projetos de alguns sistemas digitais. Esses projetos serão realizados tanto em sala de aula como extra
classe e deverão ser desenvolvidos utilizando uma plataforma de trabalho específica que permita o
desenvolvimento  de  projetos  digitais  bem  como  a  realização  de  simulações  para  verificar  a
funcionalidade dos circuitos projetados.  Com relação às atividades extensionistas  relacionadas aos
PEPICTs, os estudantes deverão definir o tema do projeto final identificando claramente sua relação
com o cumprimento das metas definidas nos ODS 11 e ODS 4 ou outro relacionado aos PEPICTs que o
estudante identifique. Essa identificação deverá incluir um trabalho de campo descrevendo o problema
e a comunidade afetada.
Avaliação:
TRÊS PROVAS (P1,P2,P3): provas teóricas abordando os conceitos vistos em aula.
PROJETO EXTENSIONISTA (PR): Haverá o e apresentação pública do desenvolvimento de um projeto abrangendo
assuntos pertinentes ao conteúdo da disciplina.
EXERCÍCIOS (E) e TESTES (T): serão aplicados alguns exercícios e testes valendo nota.
A nota final será determinada levando-se em conta a evolução do conhecimento que o aluno adquiriu durante o
semestre letivo de acordo com as notas das provas, do desenvolvimento do projeto, dos exercícios e dos testes
propostos. Ela será determinada pela média ponderada:
Nota Final = (P1+P2+P3+PR+E+T)/6
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