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EMENTA (Unidade Didática)

Estudo da representação da informação digital, da aritmética computacional, 
da álgebra booleana e dos circuitos lógicos combinacionais e das arquiteturas 
de computadores modernos e sua interface com o software

 PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Representação da informação digital, sistemas de numeração, aritmética 
computacional e representação de caracteres.
Introdução à circuitos lógicos, álgebra de Boole, arquitetura da unidade lógica 
e aritmética (ULA).
Evolução computacional e Taxonomia de Flynn
Arquitetura de Von Neumann
De4nição de arquitetura de computadores modernos (CISC e RISC)
Detalhamento da Unidade Central de Processamento (CPU) e o caminho dos 
dados (datapath).
Arquiteturas de computadores com pipeline, superescalares e multinúcleo. 
Descrição dos riscos (hazards).
Memórias primárias e secundárias. Métodos para detecção e correção de erros.
Barramentos e dispositivos de entrada e saída
Tipos de arquitetura de computadores e modos de endereçamento
Conjunto de instruções e formato das instruções
Funcionamento dos principais tipos de instruções: lógicas e aritméticas, 
desvios, suporte a procedimentos/funções, acesso a memória.
A interface hardware/software: passos para geração de código binário

OBJETIVO GERAL

Ao 4nal do curso o aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos para 
armazenamento e manipulação de dados com o hardware de um computador 
moderno, assim como a sua interface com o software a4m de que possa fazer 
o melhor uso dos recursos computacionais.

OBJETIVO ESPECÍFICO



Estudar as formas de representação da informação digital, a construção de 
circuitos lógicos combinacionais, componentes e a arquitetura geral de 
computadores modernos e a programação de baixo nível.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

**Procedimentos Didáticos síncronos**

As aulas síncronas serão expositivo-dialogadas, com apoio de ferramenta de 
trabalho colaborativo através da Internet. Serão utilizados também materiais 
de apoio como arquivos PDF e conteúdos on-line. As aulas devem enfatizar a 
aplicação dos conceitos apresentados e permitir que o aluno realize as 
atividades assíncronas.

As aulas síncronas apoiarão o formato assíncrono, de duas formas:
1) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início 
da unidade. Em tal momento, os estudantes receberão material didático 
atualizado, com indicação de bibliogra4a complementar a ser pesquisada 
individualmente;
2) Conclusão da unidade: ao 4nal de cada unidade de estudo, será realizada a 
correção presencial dos estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma
resposta imediata às situações práticas analisadas e estudadas 
individualmente.

**Procedimentos Didáticos assíncronos
- Justi4cativas - Esta disciplina possui parte de seu conteúdo que pode ser 
trabalhada por meio de atividades complementares, como textos de apoio, 
exercícios e estudos de caso, que permitirão ao aluno compreender a 
aplicabilidade dos conceitos estudados em sala de aula. Os conceitos 
apresentados na aula síncrona serão aplicados pelos alunos nas atividades 
assíncronas.

- Sistema de comunicação - Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de 
aprendizado, disponível no SEPT. Também será utilizado aplicativos de troca 
de mensagem instantânea.

- Modelo de Tutoria - O docente da disciplina exercerá o papel de tutor. O 
tempo reservado para tutoria é de 2 horas semanais no formato síncrono.

- Material didático especí4co - Os estudantes receberão, no início de cada 
unidade, dois materiais: o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será 
representado pelo material didático especí4co que contemplará o conteúdo 
referente a esta disciplina, composto tanto por material produzido pelo 
docente responsável, quanto por textos complementares e estudos de caso 
relacionados ao tema. Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro 
para estudo dirigido, estruturado a partir de casos concretos que exigirão do 
estudante a compreensão e aplicação do conteúdo estudado, da leitura do 
material de apoio entregue pelo docente, de leitura da bibliogra4a 
complementar e, se for o caso, de contato com o professor/tutor para tirar 
dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo.

- Infraestrutura e suporte tecnológico - Os estudantes deverão possuir acesso a
Internet através de um computador tipo desktop ou notebook com capacidade 
de executar máquinas virtuais. Recomendado: mínimo de 4GB de RAM, 10GB 
de espaço em disco e dois núcleos de processamento. 



- Previsão de ambientação - A disciplina prevê um momento, na primeira 
unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de ambientação na
Plataforma Moodle, com as ferramentas de trabalho colaborativos.

- Avaliação e frequência. Em cada encontro síncrono, a frequência será objeto 
de controle convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos 
estudantes matriculados. A frequência das atividades à assíncronas será 
computada pela entrega das atividades, conforme de4nido no documento 
inicial que será entregue aos estudantes e em respeito à característica das 
atividades e dos conteúdos tratados nesta modalidade.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Duas provas individuais online através da Plataforma Moodle com pesos iguais.
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TADA-DS011 Período Especial 2020 Introdução à Arquitetura de Computadores – 60h Método Prof Resp: Pedro R Torres Jr.
Semana Dia Carga Horária Matéria Lecionada Assinatura

1 1 1 Apresentação da Disciplina e Conversão de Bases/Base 2, 8 e 16, Unidades K/M/G/T/P, Contadores/Registradores Síncrono
1 1 3 Conversão de Bases/Base 2, 8 e 16, Unidades K/M/G/T/P, Contadores/Registradores Assíncrono
1 2 1 Aritmética Binária / Representação de Números Negativos Síncrono
1 2 1 Aritmética Binária / Representação de Números Negativos Assíncrono
1 3 1 Ponto Flutuante/Operações Aritméticas em Ponto Flutuante Síncrono
1 3 3 Ponto Flutuante/Operações Aritméticas em Ponto Flutuante Assíncrono
1 4 1 Codificação de Caracteres – ASCII , EBCDIC, UNICODE, UTF-8... Síncrono
1 4 3 Codificação de Caracteres – ASCII , EBCDIC, UNICODE, UTF-8... Assíncrono
1 5 1 Introdução a Operações Lógicas, Porta lógicas e tabela verdade./ Álgebra de Boole Síncrono
1 5 1 Introdução a Operações Lógicas, Porta lógicas e tabela verdade./ Álgebra de Boole Assíncrono
1 5 2 Tutoria sobre as atividades da semana Tutoria
2 6 1 Álgebra de Boole – Teoremas Síncrono
2 6 3 Álgebra de Boole – Teoremas Assíncrono
2 7 1 Escrevendo circuitos com portas NAND e NOR – Formas Canônicas / Simplificação de Instruções com Mapa de Karnaugh Síncrono
2 7 1 Avaliação I Assíncrono
2 7 3 Escrevendo circuitos com portas NAND e NOR – Formas Canônicas / Simplificação de Instruções com Mapa de Karnaugh Assíncrono
2 8 1 CPU – Datapath – Fluxo dos Dados Síncrono
2 8 3 CPU – Datapath – Fluxo dos Dados Assíncrono
2 9 1 Hazards – Pipeline – Memória Síncrono
2 9 3 Hazards – Pipeline – Memória Assíncrono
2 10 1 Memória – Código de Correção de Erros Síncrono
2 10 1 Memória – Código de Correção de Erros Assíncrono
2 10 2 Tutoria sobre as atividades da semana Tutoria
3 11 1 Memória Primária / Secundária e Dispositivos de I/O (Cont) – RAID e outros Síncrono
3 11 3 Memória Primária / Secundária e Dispositivos de I/O (Cont) – RAID e outros Assíncrono
3 12 1  Conjunto de Instruções e Formato de Instrução/Definição de Arquitetura Básica Moderna Síncrono
3 12 3  Conjunto de Instruções e Formato de Instrução/Definição de Arquitetura Básica Moderna Assíncrono
3 13 1 Conjunto de Instruções BEQ, BNQ, SLT, while, go to... Síncrono
3 13 3 Conjunto de Instruções BEQ, BNQ, SLT, while, go to... Assíncrono
3 14 1 Instruções de Hardware para Chamada de Funções Síncrono
3 14 3 Instruções de Hardware para Chamada de Funções Assíncrono
3 15 1 Passos para gerar código binário Síncrono
3 15 1 Passos para gerar código binário Assíncrono
3 15 2 Tutoria sobre as atividades da semana Tutoria
3 15 1 Avaliação II Assíncrono


