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lii.PKE-KEQulSiTO(S)
CÓDIGO NOXIE DA DISCIPLINA

   

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
Graduação em Engcnllaria. dc Computação.

V.JUSTIFICATIVA
Sina.is e Sistc]na.s é unl dos pala.res (ia forma.çã.o do engenllciio da. conl])ut.a.ção, e essa
disciplina ililro(luz a.o aluno conceitos básicos (lc síria.is, sisa cllias; mo(tRIos c a.í)alise cln
(diversos domínios.



Vi. EMENTA
Sil)ais contínuos c discret.os no tempo. Operações com sinais. Tipos e proprie(lados de sinais.
Sistcnias colttílauos c discretos no tempo. Anlostiagcm dc sinais contínuos ilo tempo.
Convoluçà.o contínua. e discreta. Resposta. de sisa.CRIas lineares. Aplica.ções de sistema.s
liilcarcs. Tralisforn)aula cle Lraplace. Transformada Z.

VII.OBIETIVOS
Esl a discil)lida cxl)lona. métodos matemáticos dc representação de sistemas lineares e suas
intcrrclaçõcs: o modelo tias difc'louças ou dc equações diferenciais, o diagrama dc l)locos ou
grato dc fluxo, a. des('Tição (le impulso resposta, formula.ções de 'ç'a.iiáx eis de est.a(lo e
ía.ract.erização de função de trcansferência.

VIII.CONTEUDO PROGRAX{ATICO
Introdução a Sinais c Sistemas
.\nállse do don)fRIo do tempo dc siste]]]as e]T] tempo contínuo
./\.llálise no donlíilio do tempo de sistemas ein ten)po discreto
Análise de sistemas em tempo contínuo ttsalldo a transfonnrada de Laplace
Análise dc sistemas ein tempo discreto usando a transformada Z
Análise dc sinais no tanino contínuo: Série de Fourier
Análise clc sillais rlo t.enlpo contínuo: trailsfoirr)ada de Fourier
Aln ost iagelll

!\.ná.liso (le Fouricr de Sinais ei]] tempo discreto

IX. METODOLOGIA DE ENSINa7DESENVÓLVÍMÉNTÓ TIÍÕ 1111.ÕtIIÍII,ÃMT
Aula. expositivo\ e dia.Ioga.(la com dinâ.n:ticas em grupos. Atividades prátit:ãi ãiií laboratório.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE A]/ALIAÇAO
,\ vcrificltção do iclldinlento esco]ar compreenderá ]tequência. e aproveltanicilto nos estudos,
os (luFtis devera.o ser a.tingidos conjunta,nlcnte. Será obrigatória a frequência à.s atividades
correspon(lciltes ra ca(la disciplina, fi(an(lo nela reprovado o aluno (]ue não con)padecer, no
mínimo a 75% das nlc.smas.

A nota mínima para aprovação na (lisclplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n'
17./CUn. ' 10971.



e 3.5 terá dircit.o a. urna. ] ova. a\:a.lia.ção no final (to scinest.ie (riECl: cxcol o as al ivi(la.(les
consla[)l.es ]]o a.]'i .í0:g2'. .zl ]iota será ca.lcula(la. l)OI' meio (la. nlé(lia cn.I'il mét.ica cl)tre a n)õ(lia

deus notas (las avaliações pa.]ciais (l\'IF) c a not:a obti(la iia ]iova a\alia.çã.o (REGI. kart . 70 e
71 (1a Res. n' 17'CLTn,19971.

NIF-.REC

.Ao al]tt)o que i]ao coi] ])arccer as ava.liaçocs ou lira.o a])rebentar t,ral)ra.lllos i)o ])rezo estabeleci(lo
será a.Lril)uí(la i]ot.â 0 (ze]-ol. (Ar1.. 70, g4' (1a R.cs. ]i' 17'('Ull.. i9971
Cálclilo da média Seniestia.l (l\IFl: Ax;filiações Piá.t.ica. o Piava

2
NF-

e Primeira fava.Ilação t.e(trica: PI

e Sc'ntj]](lã ãÀ'aliar.ãn tr.rql'ion' P')

e Terceira ava.liaçã.o teórica.: P3

.b/F = 0. 7 x =11-!:!---:1:3---1--- + 0. :3 x À]é(]ia (]os (2uizzcs

Quinzes:
O (12uiz é um a\-a]iaçã.o dc ctt]]a c]uiação, sela ]ea]izac]a ]io início da. a\t]a. Tr)ic]aJic]o às ] Í]:](]
e finalizada ãs }0:30.
NoNra âvalinrãn.
O aluno: que })oi motivo (le folga maior c plenamente .]ust.ifiíado. (lcixa.l (lc l calizal
ativida.des ava]ia.tix as previstas no ])]ailo de cnsi)io, (]pt-ei-á. foin)alizal pe(li(lo à Cllpfl:\ (lo
Dcpca.It.ca.mento de Ensino ao (]ua.] a disciplina pertence; (]el)trn do ])rca.zo dc 3 1três) dias út,cls
apresentail(lo (locltmelltação comprobatóiia lla. SID (Secretaria. liltegra(la. (lc Dcl)a.rl a.inc'litosl

XI. CRONOGRAMA PREVISTO
Semana Data Dia Assunto

l 12-ma.r I'nrr.n Sinais c Sist.amas: (lefiniçõPS, classiílcaçã.o p lno(l('los
] 4-mca.r Quinta Sina.is e Sisa.amas: (lcfjlliçõcs. c:Jra.ssiíjcraçã,o e nln(tolos

2
19-lna.r Terça. Sina.is e Sisa.Cima.s: definições. clrassificaçâ.o c mo(leias
21-miar (l2uinta Sina.IS e Sisa.ciTla.s: (lehnlçoes, c:lasslhc:a.ça.o e mo(trios

3
26-ina.r Teima Sina.is e Sistemas: (lc'filliçõc's. classifica.çã.o c' illo(lclos

28-mal Q«il-ta
Ai[al[s(: [io ílorx)ítiio (lo t( 1)[po (lc' s]st(-i]] .s t']]] l.c']]]})o
contínuo

4 D2-abr ' l 'r. rr- n Alia.pise no (it)DtÍHIO (lo tci)lpo (le slslclll .s pnl t.elnl)o
contínuo

04-al)r (2ui, -ta /\na]ise no (]ominio (]o tei[[po (]e s[sl.O]T]a.s fn] t.(-iT]])o

contínuo



5
09-abr Terça

Análise no domínio do tempo (le sistemas eni tempo
discreto

}l-abr Q«i«ta
Análise iio (domínio do tempo de sisa.cn)as em tempo
discreto

6
16-abi Tc'iça

Análise no domínio (lo t.enlpo (lc sisa.Chás cm tema)o
discreto

18-abi' Quirlta
Análise de sistemas ein tempo coi:ttínuo usando a transe.
De Laplace

7
23-abr Tclça Prova P]

25-abl' (2 ltinta
Análise dc sistema.s em tcnlpo contínuo usando a. tlanst.
De La.pla.ce

$
30-ab!' Terça

Análiiiide sistemas em tempo contínuo usando a. transf.
De Lapla(e

02-mai Q«i: :t a
Ai)alise de sistemas em tempo contíl)uo usando a tianst.
De Laplace

9
[)7-mai Terça

AJlálisc (le sistemas em tempo discreto usando a tiailsf.

09-n)ai Quinta
Análise de sistemas ein tempo cliscrcto usando a transe.

  14-miai rTlr\l .í . nx-'bL"
l\nálisc de sistemas em t.enipo discreto lisa,n(to a tiailsí.

} 6-111ai Quinta
A.nállse (lc sistemas ein tema)o discreto usando a transe.

}1
2 1 -mcaí Tel'ça

Análise de sistemas em tempo discreto usam(lo a transf.

23-mai Quinta Análise de sina.is no telllpo contínuo: Série de Fourier

}2 28-mai Terça Análise de sinais no tempo contínuo: Série de Fourier
30-irai Q-finta Prova P2

L3
04-.lun T'*l'''n A.nálise de sinais no tempo contínuo: Tra.nsf. De Fourier
06-j ur] Quinta Análiiícle sinais no t.enipo conLítluo: Transe. De Fouiiel

14 ll-.lun Taça Análise de sinais no tempo contínuo: Tra.nsf. De Fouiier
13-.lui] C2uinta Análise de sinais no tempo contínuo: Transf. De Fourier

}5 18-.jun Terça Amostragem
20-jun Quinta Feria,do

16 2S-j uil Teima Allálise de sinais ]lo t.en)po contínuo: Tra.nsf. De Foulier
27-jun Quint a /\.nálise de sinais no tempo contínuo: Transf. De Fourier

] 7 02-.lul Terça Análise de sinais no tei)lpo contínuo: Transf. De Fourier
04-.lul Quinta Prova P3

l18 09-.jul Terça Segunda Ax'aliaçã.o
ll-.jul Qui«ta R,EC
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