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Ementa:  
Ambientes de execução. Conjunto de instruções (nível ISA). O processo de síntese do compilador. Geração de código objeto. 
Otimização de código. 
 

Conteúdo programático:  
Organização de memória durante a execução de programas. Ambientes de execução estáticos. Ambientes de execução baseados 
em pilhas. Memória dinâmica. Mecanismos de passagem de parâmetros. Código intermediário e estruturas de dados para geração 
de código. Técnicas básicas para geração de código. A linguagem objeto. Endereços no código objeto. Alocação e atribuição de 
registradores. Técnicas de otimização de código. Otimizações independentes de máquina. 
 

Objetivos: 
 
Gerais: 
O objetivo geral dessa unidade curricular é capacitar o aluno a construir um compilador completo, envolvendo o processo de 
análise e síntese do compilador. 
 
Específicos: 

• Capacitar o aluno a especificar a linguagem de programação de alto nível, para a qual o compilador será construído; 

• Capacitar o aluno na especificação e modelagem do compilador a ser implementado; 

• Construir os módulos de análise léxica, sintática e semântica do compilador; 

• Construir os módulos de geração e otimização de código objeto da máquina alvo; 
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• Capacitar o aluno a desenvolver apresentações orais e redação de textos relativos aos conteúdos trabalhados na unidade 
curricular. 

 

Metodologia de ensino: 
Esta unidade curricular será baseada na exposição dos conteúdos necessários para a realização da síntese do compilador e 
desenvolvimento de projeto. O projeto será realizado tanto em sala de aula como extraclasse, utilizando-se ferramentas de 
modelagem, compiladores e geradores automáticos de módulos de um compilador (léxico e sintático). Essa unidade curricular 
também levará o aluno a elaborar apresentações orais, construir estruturas de trabalhos técnicos e científicos, na forma de 
relatórios, além da redação de textos. 
 

Avaliação: 
A nota final será computada com base na avaliação de dois entregáveis ao longo do semestre. 
 
• O primeiro entregável será composto por: 

▪ Módulos de análise léxica, sintática e semântica do compilador (código fonte); 
▪ Módulo de geração de código intermediário do compilador (código fonte); 
▪ Modelos SysML correspondentes (diagramas de atividades e de blocos); 
▪ Apresentação presencial, com gravação da tela, com execuções e explicações sobre a geração do código 

intermediário, a tabela de símbolos e a árvore sintática considerando os itens acima citados. 
 

• O segundo entregável será composto por: 
▪ Relatório final; 
▪ Código fonte completo; 
▪ Apresentação presencial, com gravação de tela, com execuções e explicações sobre a geração do código 

intermediário, a tabela de símbolos, a árvore sintática, o código assembly e o código binário. 
 

• O(A) aluno(a) que obtiver 3,0 ≤ nota final < 6,0 terá uma 2ª chance de enviar o segundo entregável (cuja nota será computada 
como exame da disciplina). 
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