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Ementa:
Metodologia de projeto de sistemas digitais. Técnicas de projeto utilizando ferramentas de síntese de sistemas digitais. Estudo
de linguagem de descrição de hardware. Projeto e implementação de circuitos combinacionais. Projeto e implementação de
circuitos sequenciais. Projeto e implementação de circuitos aritméticos e de máquinas de estados finitos.

Conteúdo programático:
●  Implementação de circuitos combinacionais em lógica programável utilizando esquemáticos;
●  Implementação de circuitos sequenciais em lógica programável utilizando esquemáticos;
●  Introdução à linguagem de descrição de hardware Verilog;
●  Implementação de circuitos combinacionais em lógica programável utilizando Verilog;
●  Implementação de circuitos sequenciais em lógica programável utilizando Verilog;
●  Projeto e implementação de alguns exemplos práticos utilizando circuitos aritméticos e máquinas de estados finitos.

Objetivos:

Gerais:
Ao término desta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de implementar sistemas digitais utilizando ferramentas de
especificação de hardware. Sendo assim, os objetivos gerais são:

- Familiarizar-se com alguma linguagem de descrição de hardware;
- Utilizar ferramentas de síntese de sistemas digitais;
- Desenvolver circuitos combinacionais em hardware;
- Desenvolver circuitos sequenciais em hardware.

Específicos:
- Descrever sistemas digitais utilizando níveis de abstração diferentes (porta lógica, RTL, comportamental);
- Implementar circuitos digitais combinacionais utilizando uma linguagem de descrição de hardware;



- Implementar circuitos digitais sequenciais utilizando uma linguagem de descrição de hardware;
- Realizar simulações e verificar a funcionalidade do sistema projetado;
- Realizar testes e comparar as funcionalidades do circuito implementado com os resultados obtidos na simulação.

Metodologia de ensino:
Esta unidade curricular será baseada em projetos e implementações de alguns sistemas digitais e em aulas expositivas. As aulas
expositivas serão realizadas com o auxílio de quadro branco e de projetor multimídia. Os projetos serão realizados tanto em sala
de aula como extra-classe e deverão ser desenvolvidos utilizando uma plataforma de trabalho específica que permite o
desenvolvimento de projetos digitais, a realização de simulações para verificar a funcionalidade dos circuitos projetados e a
síntese em hardware. Kits FPGAs serão utilizados para a implementação física dos sistemas projetados.

Avaliação:
A avaliação será processual, considerando a aprendizagem do aluno na realização das atividades propostas, de modo a avaliar se
o estudante cumpriu de forma satisfatória a UC de acordo com os objetivos estabelecidos.
O critério de avaliação será baseado em:

Média Final = 0,25 MP + 0,3 MR + 0,45 MA

sendo
MP = Média aritmética das notas das provas práticas (P1 e P2),
MR = Média aritmética das notas dos relatórios (R1 e R2),
MA = Média aritmética das notas das demais atividades realizadas, sem a entrega de relatório.
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