
 

Campus: São José dos Campos 

Curso (s): Engenharia de Computação  

Unidade Curricular (UC): Laboratório de Sistemas Computacionais: Comunicação Digital 

Unidade Curricular (UC): Laboratory of Computer Systems: Digital communication  

Unidade Curricular (UC): Laboratorio de Sistemas Informáticos: Comunicación Digital  

Código da UC: 8271 

Docente Responsável/Departamento: Lauro Paulo da Silva Neto  
  

Contato (e-mail): lauro.paulo@unifesp.br 
  

Docente (s) Colaborador/a (es/as)/Departamento (s): Não se aplica 
  

Contato (e-mail): - 
  

Ano letivo: 2022 Termo: 9º Turno/Turma: Noturno 

Nome do Grupo/Módulo/Eixo da UC (se 
houver): 

 Idioma predominante em que a UC será 
oferecida: 
(x) Português 
(  ) English 
(  ) Español 
(  ) Français 
(  ) Libras 
(  ) Outro:  

UC: 
(x) Fixa 
(  ) Eletiva 
(  ) Optativa 

Oferecida como: 
(x) Disciplina 
(  ) Módulo 
(  ) Estágio 
(  ) Outro: 

Oferta da UC: 
(x) Semestral 
(  ) Anual 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
(x) Moodle 
(  ) Classroom 
(  ) Outro: 
(  ) Não se aplica 

Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: 2617- Redes de Computadores e 6102- Laboratório de Sistemas 
Computacionais: Sistemas Operacionais 

Carga horária total (em horas): 72hs 

Carga horária teórica (em horas): 36hs Carga horária prática (em horas): 
36hs 

Carga horária de extensão (em horas, se 
houver):0hs 
  

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (ProEC):  
 

Ementa:  
Introdução aos sistemas de comunicações, conversores analógico para digital e digital para analógico, código de linha, 
modulação digital e sistemas de comunicação sem fio (Infravermelho, Bluetooth e Wifi). Projeto e desenvolvimento de 
dispositivos relacionados à comunicação sem fio para um sistema digital em lógica programável composto por processador, 
memória e interface de comunicação. 

Conteúdo programático:  
 
Introdução aos sistemas de comunicações  

 Sistema básico de comunicações  

 Transdutores elétricos 

 Unidade de medida e análise de sinais em telecomunicações 
 
Conversor Analógico para Digital e Digital para Analógico 

 Amostragem e quantização  

 Conversor DA 

 Conversor AD 
 
Código de Linha  

 NRZ/RZ/Manchester/CMI/AMI  
 
Multiplexação  



 Multiplexação por divisão de Frequência – FDM  

 Multiplexação por divisão de Tempo - TDM  
 
Modulação Digital 

 Modulação Digital – ASK/PSK/FSK/QAM//QPSK/OFDM  
 
Comunicação sem fio  

 Espalhamento espectral e comunicações por Bluetooth 

 Infravermelho 

 Tecnologia RFID 

 Protocolo de comunicação UART 

 Tecnologia de comunicação em aparelhos móveis (celulares) 

Objetivos:  
 
Gerais: Esta unidade curricular faz parte das unidades curriculares integradas definidas no Projeto Pedagógico do Curso, as quais 
são utilizadas para que o aluno possa, de fato, desenvolver um sistema computacional completo durante o seu processo de 
aprendizagem, envolvendo a integração entre hardware e software. O sistema completo compreende o desenvolvimento da 
arquitetura do processador, a definição de uma linguagem de programação, o projeto de um compilador, a definição de um 
sistema operacional e um processo de comunicação em rede entre dois ou mais sistemas. Dentro deste contexto, ao término 
desta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de compreender as etapas de desenvolvimento de um sistema de 
comunicação.  
 
Específicos: Desenvolver nos alunos competência aos conceitos básicos em telecomunicações permitindo uma interpretação 
crítica nos principais sistemas de comunicação utilizados atualmente; introdução aos sistemas de comunicações; sinal 
analógico e digital, interface da informação analógica e digital através dos conversores analógico para digital e digital para 
analógico, modulação digital; multiplexação em sistemas digitais; e sistemas de comunicação sem fio. 
 

 

Metodologia de ensino: Esta unidade curricular será baseada em aulas expositivas teóricas e aulas práticas de laboratório com o 
desenvolvimento de projetos utilizando kits didáticos eletrônicos para implementar um sistema de comunicação digital.  

Avaliação: Para avaliar a aderência do conteúdo por parte dos alunos serão aplicados questionários teóricos, e o 
desenvolvimento de um projeto de comunicação digital utilizando os kits eletrônicos disponibilizados no laboratório. 
 
Para aprovação na UC o aluno deverá ter média final maior que 60% e presença mínima de 75% das aulas ministradas. 
 
A média final será composta por 40% de exercícios e 60% referente ao desenvolvimento de um projeto de comunicação digital 
com apresentação. 
   

Bibliografia:  
 
Básica:  
 
1. Lathi, B. P.; Ding, Z.; Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos, 4ª Edição; Editora: LTC; 2012.  
2. Haykin, S.; Moher, M.; Sistemas de comunicações, 5ª Edição; Editora: Artmed; 2010.  
3. Young, P. H. Técnicas de Comunicação Eletrônica. Pearson / Prentice Hall (Grupo Pearson), 5.ed. 2006. 704 p. ISBN-10: 
8576050498. 
 
Complementar: 
 
Medeiros, J. C. O. Princípios de telecomunicações Teoria e Prática, Editora: Érica, 2016. Link da minha biblioteca: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536522005/pageid/0 
 
Carvalho, L. P. Introdução a sistemas de telecomunicações abordagem histórica, Editora LTC; 2014. Link da minha biblioteca: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2730-2 
 
Soares Neto, V. “Telecomunicações avançadas”. Editora: Érica, 2018. Link da minha biblioteca: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536528601/pageid/0 
 
Gomes, G. G. R. “Sistemas de radioenlaces digitais – terrestre e por satélites”. Editora Érica, 2013. Link da minha biblioteca: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536522104/pageid/0 
 
 
 
 



Cronograma:  

Conteúdo 
Período 

Abril Maio Junho Julho Agosto 

Introdução ao Sistema de 
comunicação  

X     

Conversores AD e DA X     

Código de linha e multiplexação  X    

Modulação Digital  X    

Comunicação sem fio   X X   

Desenvolvimento do projeto de 
comunicação digital 

 X X X X 

 
 

 


