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Curso Responsável
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EMENTA

Modelo  de  um  sistema  de  computação.  Histórico  de  Processadores  e  Arquiteturas.  Operações
Aritméticas.  Lógica  Digital.  Conjunto  de  Instruções.  Processador.  Hierarquia  de  Memória.  Periféricos.
Fundamentos de Sistemas Operacionais. Multiprocessadores. Arquiteturas Avançadas.

OBJETIVOS

Geral
Ser  capaz  de  identificar  os  principais  elementos  que  compõe sistema computacional.  Ser  capaz  de
compreender a evolução dos computadores ao longo do tempo e os fatores que a influenciaram Ser
capaz de compreender as diferenças entre as arquiteturas RISC e CISC. Ser capaz de elaborar circuitos
digitais.  Ser capaz de compreender como as operações aritméticas são realizadas pelos computadores.
Ser capaz de compreender como os computadores executam as operações de alto nível. Ser capaz de
caracterizar  os  diferentes  tipos  de  memória  e  compreender  como  são  utilizados  nos  sistemas
computacionais.  Ser  capaz de compreender  o fluxo de execução de instruções  no processador  e as
técnicas   adotadas para melhorar  desempenho.  Ser  capaz de caracterizar  as diferentes  arquiteturas
avançadas de computador.

Específicos

 Analisar o histórico dos computadores e as tecnologias que identificam as gerações.

 Estabelecer paralelo entre as arquiteturas RISC e RISC.

 Elaborar projeto de circuitos digitais e adotar ferramentas computacionais para simulá-los.

 Estudar a linguagem de montagem de um processador  e desenvolver  programas  com esse

conjunto de instruções.

 Identificar os objetivos de projeto adotados no projeto do conjunto de instruções.

 Analisar as vantagens e desvantagens das técnicas adotadas para melhoria de desempenho dos

processadores.



 Estudar os diferentes tipos de memória existente e como estão organizados hierarquicamente

em um sistema computacional.

 Estudar a interface entre periféricos e processadores.

 Analisar as características de arquiteturas multiprocessadas e avançadas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Modelo de um sistema de computação.

2. Histórico de Processadores e Arquiteturas.

3. Operações Aritméticas.

4. Lógica Digital

5. Conjunto de Instruções.

6. Processador: Controle e Dados.

7. Pipeline.

8. Hierarquia de Memória.

9. Interface entre Processadores e Perféricos.

10. Fundamentos de Sistemas Operacionais.

11. Sistemas Multiprocessados.

12. Arquiteturas Avançadas

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS

Metodologia dinâmica, priorizando a aprendizagem do estudante. Exposição dialogada com utilização de
diferentes recursos didáticos. Abordagem PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Abordagem PDCA
(Plan, Do, Check, Act).  Trabalhos individuais – leituras,  pesquisas bibliográficas,  pesquisas de campo,
observações,  provas.  Trabalhos  de Grupos  –  projetos,  seminários,  painéis,  palestras,  conferências,  e
dinâmicas  de  grupo.  Textos,  livros,  periódicos,  vídeos/filmes,  filmes/filmadora,  slides,  materiais  de
expediente diversos e adequados à Disciplina.

AVALIAÇÃO

A Avaliação é contínua, sistemática, processual e participativa. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á
especial  atenção  ao trabalho  individual  do  discente.  São avaliados  os  conhecimentos  adquiridos,  as
habilidades, e atitudes indispensáveis à formação do Bacharel em Engenharia de Software. A avaliação
do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho
docente. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:
realização de projetos, provas, observação, autoavaliação, avaliação cooperativa, e amostra de trabalho.
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