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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.
Católogo  de  UCs  vigentes  dos  PPCs:  https://www.unifesp.br/campus/sjc/catalogo-de-
disciplinas/ucs-vigentes.html

Conteúdo programático: 
1. Sinal Digital e Sistema Numérico.
2. Conversão de números.
3. Representação de Códigos no Computador.
4. Funções Lógicas.
5. Portas Lógicas: AND, OR, NOT, XOR, NXOR, buffers e inversores tri-state.
6. Otimização de Circuitos Digitais - Manipulação Algébrica.
7. Mintermos/Maxtermos (Forma Canônica).
8. Simplificação utilizando o Mapa de Karnaugh em soma de produtos e produto de somas.
9. Circuitos Seqüenciais: latches, transparência dos latches, flip-flops, registradores sensíveis ao nível, 
registradores sensíveis à borda, características temporais dos registradores, registradores de deslocamento, 
divisores de freqüência e contadores. 
10. Síntese de Circuitos Seqüenciais: Máquinas de estados finitos – construçãode diagramas de estados, Moore e 
Mealy.
11. Circuitos Combinacionais: codificadores, decodificadores, multiplexadores,
demultiplexadores, comparadores, geradores de paridade, habilitação/desabilitação de blocos funcionais.
12. Circuitos Combinacionais Aritméticos: somadores, somador/subtrator em
complemento de dois, overflow (estouro de representação), multiplicação, comparador de magnitude e outros 
blocos aritméticos.



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.

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 também será estimulada por meio da realização 
de projetos de alguns sistemas digitais. Esses projetos serão realizados tanto em sala de aula como 
extraclasse 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.

Avaliação:
TRÊS PROVAS: provas teóricas abordando os conceitos vistos em aula.
PROJETO: Haverá o desenvolvimento de um projeto abrangendo assuntos pertinentes ao conteúdo da
disciplina.
EXERCÍCIOS e TESTES: 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
P1 = Prova 1, P2 = Prova 2, P3 = Prova 3, PR = Projeto, E = Média da nota de exercícios, T = Média da
nota de testes.

Bibliografia:
Básica:
1. Sistemas Digitais – Fundamentos e Aplicações. Thomas L. Floyd. Editora Bookman. ISBN: 
8560031936, 2007.
2. Fundamentos de Circuitos Digitais. Flávio Rech Wagner, André Inácio Reis e Renato Perez Ribas. 
Série Livros Didáticos – 17. Editora Bookman. ISBN: 9788577803453, 2008.
3. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer e Gregory L. Moss. Editora 
Prentice-Hall. ISBN: 9788576050957, 2007.
Complementar:
1. Elementos de Eletrônica Digital. Francisco Gabriel Capuano e Ivan Valeije Idoeta. Editora Erica. ISBN:
8571940193, 2001.
2. Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design. Stephen Brown e Zvonko Vranesic. Editora 
MCGRAW-HILL. ISBN: 0070667241, 2007.
3. VHDL: Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. Robert D'Amore. Editora LTC. ISBN: 8521614527, 
2005.
4. Digital Design. M. Morris Mano e Michael D. Ciletti. Editora Prentice Hall. ISBN: 0131989243, 2007.
5. Projetos de Circuitos Digitais com FPGA. César da Costa. Editora Érica. ISBN: 9788536502397, 2009.

Cronograma: (Sujeito a adaptações)
Semana 1: Apresentação da disciplina, sinais digitais e sistemas numéricos. Conversão de bases 
numéricas.
Semana 2: Representação de códigos e dados. Funções e portas lógicas.
Semana 3: Introdução ao Quartus II e ao wiRed Panda. Álgebra booleana.
Semana 4: Mintermos e maxtermos. Mapa de Karnaugh.
Semana 5: Implementação de circuito em laboratório. Prova I
Semana 6: Implementação de circuito em laboratório. Codificadores e multiplexadores.
Semana 7: Comparadores, habilitadores e geradores de paridade. Somadores.
Semana 8: Somadores otimizados. Multiplicadores.
Semana 9: Implementação de circuito em laboratório. Divisores
Semana 10: Implementação de circuito em laboratório. Prova II



Semana 11: Latches. Flip-flops.
Semana 12: Descrição e organização do projeto final. Registradores.
Semana 13: Implementação de circuito em laboratório. Contadores e Divisores de frequência.
Semana 14: Implementação de circuito em laboratório. Circuitos Sequenciais.
Semana 15: Implementação de circuito em laboratório. Máquinas de estado.
Semana 16: Apresentação de projetos. Prova III
Semana 17: Revisão de notas e avaliações.
Semana 18: Exames


