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Pré-requisitos (se aplicável): n. a. 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

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

1. Compreender a importância dos sistemas embebidos na IdC. 

2. Analisar e fazer levantamento dos requisitos dum sistema embebido. 

3. Conhecer os principais sistemas computacionais utilizados em IdC. 

4. Utilizar os diferentes módulos que compõem um sistema computacional em IdC. 

5. Aplicar um sistema computacional no desenvolvimento dum sistema de IdC. 

6. Fazer a aquisição de sinais a partir de sensores. 

7. Utilizar os principais tipos de sensores encontrados em sistema de IdC. 

8. Caracterizar um sistema operativo de tempo real. 

9. Especificar um sistema embebido para aplicação uma particular para IdC. 

10. Construir um sistema embebido para IdC. 

11. Resumir sob a forma de um relatório o trabalho desenvolvido para implementação de um sistema para a IdC.

     

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à IdC e aos sistemas embebidos. 

2. Especificação e projeto de sistemas embebidos. 

3. Tipos/famílias de microcontroladores. 

4. Sistema de saídas/entradas. 

5. Sistema de interrupções. 

6. Relógios e temporizadores. 

7. Interfaces com displays, sensores e atuadores. 

8. Módulo de comunicações série: UART, SPI, I2C, USB. 

9. Aquisição e transmissão de dados (conversores ADC). 
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10. Sistemas operativos de tempo-real. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Indicam-se os conteúdos relevantes para cada objetivo. 

1. Explicar a importância dos sistemas embebidos na IdC.  (1) 

2. Analisar e fazer levantamento dos requisitos dum sistema embebido. (1 e 2) 

3. Conhecer os principais sistemas computacionais utilizados em IdC. (1 e 3)  

4. Utilizar os diferentes módulos que compõem um sistema computacional em IdC. (3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

5. Aplicar um sistema computacional no desenvolvimento dum sistema de IdC. (2 e 3) 

6. Fazer a aquisição de sinais a partir de sensores. (7, 8, 9) 

7. Utilizar os principais tipos de sensores encontrados em sistema de IdC. (7, 9) 

8. Caracterizar um sistema operativo de tempo real. (10) 

9. Especificar um sistema embebido para aplicação uma particular para IdC. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

10. Construir um sistema embebido para IdC. (4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

11. Resumir sob a forma de um relatório o trabalho desenvolvido para implementação de um sistema para a IdC (todos os 
conteúdos). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Inicialmente, será feita uma apresentação de cada dos itens dos conteúdos programáticos. No conteúdo 2, relativamente ao 
levantamento de requisitos,  seguir-se-á a metodologia recomendada pela norma IEEE 830. Após a introdução de cada um dos 
temas dos conteúdos 3 a 8 será feito um trabalho prático utilizando um sistema computacional onde o módulo específico em 
estudo será utilizado. Pretende-se que os trabalhos a desenvolver  sejam incrementais, ou seja, cada novo trabalho junta os 
novos conhecimentos aos já adquiridos em conteúdos anteriores, aumentando a complexidade do sistema a desenvolver. No 
final pretende-se que os alunos especifiquem e projetem, em grupos de 2 ou 3 alunos, um sistema embebido para IdC 
aplicando os conhecimentos adquiridos. 

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

Pretende-se que o aluno conheça os principais sistemas computacionais utilizados no desenvolvimento de sistemas embebidos 
para IdC. Pretende-se que os alunos façam um levantamento das diversas plataformas mais comuns e façam uma discussão 
das suas características. Após a caracterização genérica destes sistemas computacionais (microcontrolador/ microprocessador) 
será utilizado um sistema em particular na demonstração dos seus diversos subsistemas constituintes, exemplos de utilização e 
a sua programação. 

Na componente prática os alunos terão de implementar diversas aplicações, que utilizem cada um dos subsistemas, com 
complexidade crescente, culminando num projeto final onde se pretende desenvolver um sistema que resolva um problema 
específico, utilizando um sistema embebido integrado, na área da IdC. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação terá 3 componentes: 

1. Trabalhos práticos de aplicação. (40%) 

2. Análise de um sistema de IdC (10%) 

3. Projeto e desenvolvimento dum sistema embebido para IdC. Apresentação e discussão do relatório do projeto. (50%) 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Adrian McEwen, Hakim Cassimally, Designing the Internet of Things, Wiley, 2014. 

- Manuel Jiménez and Rogelio Palomera, Introduction to Embedded Systems: Using Microcontrollers and the MSP430, Springer, 
2013. 

- Jonathan W. Valvano, Embedded Systems: Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers, 2013. 

- Jerry Luecke, Analog and Digital Circuits for Electronic Control System Applications: Using the TI MSP430 Microcontroller, 
Elsevier, 2005. 

- Stuart Ball, Analog Interfacing to Embedded Microprocessor Systems, Newnes, 2003. 

- Paul Scherz, Simon Monk, Practical Electronics for Inventors, 4th edition, McGraw-Hill Education, 2016.

 

 

 
 
 
 



Página 3 de 3 

 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2017/2018 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-09-28 


