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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Internet das Coisas 

 

Unidade Curricular: 2014001 - Dispositivos para a Internet das Coisas 
Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 523 ECTS: 7,5 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória  

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância  

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Jasnau Caeiro 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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 142,5 
 
Pré-requisitos (se aplicável): n. a. 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Ao completar esta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de: 

1. Conhecer os conceitos, dispositivos e equipamentos de teste e medida de electrónica básica; 

2. Projetar circuitos elétricos e eletrónicos simples para interação com sistemas externos (sensores e atuadores) com 
acondicionamento de sinal adequado; 

2. Caracterizar o consumo energético de sistemas para IdC; 

3. Conhecer e descrever as características técnicas, bem como as áreas específicas para utilização de sistemas 
computacionais atuais no desenvolvimento de aplicações para IdC; 

4. Desenvolver aplicações para a IdC utilizando as diferentes interfaces de sistemas computacionais atuais, com implementação 
de circuitos de adaptação e interface ao exterior; 

5. Resumir sob a forma de um relatório os trabalhos desenvolvidos para implementação de aplicações de IdC em sistemas 
computacionais atuais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 Enquadramento das componentes de electrónica básica e das plataformas computacionais disponíveis atualmente para  
implementação de sistemas IdC 

2 Conceitos básicos de circuitos elétricos e electrónicos:Leis de Kirchoff, divisores de tensão de corrente, análise de malhas 
resistivas, condensadores e bobines, amplificadores operacionais 

3 Instrumentação eletrónica:multímetro, fonte de alimentação, osciloscópio 

4 Dispositivos estado sólido:díodo, LEDs, transistores bipolares e de efeito de campo, acopladores ópticos 

5 Sensores e atuadores 

6 Acondicionamento e processamento de sinal 

7 Sistema de desenvolvimento Raspberry Pi(Arquitectura e componentes, Desenvolvimento de aplicações utilizando 
subsistemas e GPIO internos) 

8 Sistema de desenvolvimento Arduino(Arquitectura e componentes,desenvolvimento de aplicações utilizando subsistemas e 
GPIO internos) 

9 Sistema de desenvolvimento para MSP430(Arquitectura e componentes,desenvolvimento de aplicações utilizando 
subsistemas e GPIO internos) 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Indicam-se os conteúdos relevantes para cada objetivo. 

1. Conhecer os conceitos, dispositivos e equipamentos de teste e medida de electrónica básica (1, 2, 3, 4 e 5). 

2. Projetar, simular e montar circuitos elétricos e eletrónicos simples para interação com sistemas externos (sensores e 
atuadores) com acondicionamento de sinal adequado (2, 3, 4 e 6). 

2. Caracterizar o consumo energético de sistemas para IdC (2). 

3. Conhecer e descrever as características técnicas, bem como as áreas específicas para utilização de sistemas 
computacionais atuais no desenvolvimento de aplicações para IdC (7, 8 e 9). 

4. Desenvolver aplicações para a IdC utilizando as diferentes interfaces de sistemas computacionais atuais, com implementação 
de circuitos de adaptação e interface ao exterior (2, 7, 8 e 9). 

5. Resumir sob a forma de um relatório os trabalhos desenvolvidos implementação de aplicações de IdC em sistemas 
computacionais atuais (todos os conteúdos).

  

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O ensino de cada tema iniciar-se-á pela apresentação e discussão em sala de aula dos vários conteúdos previstos para a 
unidade curricular. 

Após a introdução de cada um dos temas dos conteúdos 1 a 3 serão realizados trabalhos laboratoriais para implementação e 
teste de circuitos elétricos e eletrónicos. Após a introdução dos temas dos conteúdos 4 a 6 serão realizados trabalhos 
laboratoriais envolvendo o projeto de circuitos simples de interface a sensores e atuadores. 

Para cada um dos temas dos conteúdos 7, 8 e 9, serão realizados trabalhos laboratoriais (com simulação e implementação) que 
visam a compreensão e aquisição de competências no desenvolvimento de aplicações para IdC, utilizando os diversos 
subsistemas e GPIO de cada sistema computacional.

  

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Pretende-se que os alunos conheçam os principais conceitos de electrotecnia e electrónica, bem como a capacidade de projetar 
circuitos simples de interligação a sensores e atuadores externos, para controlo por sistemas computacionais atuais. 

Como forma de garantir o contacto com esta variedade de conceitos e ferramentas, os períodos expositivos em sala de aula  
serão intercalados por métodos interrogativos e seguidos pela aplicação prática em contexto laboratorial. 

Nesta componente prática os alunos terão de realizar diversos trabalhos laboratoriais enquadrando as vertentes de electrónica 
básica, e, posteriormente, o desenvolvimento de aplicações de controlo em sistemas computacionais atuais, para interação com 
sensores e atuadores externos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação terá duas componentes: 

1. Trabalhos laboratoriais de aplicação (70%) 

2. Teste escrito individual  (30%)  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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O'Reilly Media, Inc. 
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Jeremy Blum. 2013. Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering.  John Wiley & sons. 
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