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1. Ementa  

Sistemas a eventos discretos (SED). Linguagens como modelos. Expressões regulares.          

Autômatos como modelos para SEDs. Linguagem de um autômato. Controle supervisório de SEDs.             

Redes de Petri: elementos básicos, definição, propriedades, análise. Arquitetura dos controladores           

lógicos programáveis. Especificações de CLP’s. Programação em linguagem de lista de instruções,            

diagrama de blocos, texto estruturado e diagrama de contatos (ladder). Entradas e saídas digitais e               

analógicas. Instruções de temporização, contagem e instruções lógicas e aritméticas. Modelagem de            

sistemas usando redes de Petri e Grafcet. 

2. Justificativa do Componente Curricular 

O uso de CLP’s na indústria, para aumentar e melhorar a produção, trouxe consigo a               

necessidade de profissionais que saibam interagir e trabalhar com processos automatizados. Esta            

disciplina é componente importante na formação destes profissionais, pois visa fornecer ao aluno os              

primeiros contatos com esses equipamentos e a programação dos mesmos, utilizando-se de            

conceitos de modelos formais de sistemas a eventos discretos. 

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo Geral 

Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a desenvolver controles supervisório baseados na 

programação de Controladores Lógicos Programáveis (CLP’s), por meio de técnicas de modelagem 

de Sistemas a Eventos Discretos (SED’s). 

 

 



 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 

– Familiarizar o aluno com a modelagem de sistemas por meio de Autômatos; 

– Introduzir os conceitos da Teoria de Controle Supervisório; 

– Familiarizar o aluno com a modelagem de sistemas por meio de Redes de Petri; 

– Familiarizar o estudante com o equipamento conhecido como CLP; 

– Situar a utilização do equipamento no âmbito dos processos industriais; 

– Conhecer os elementos constituintes do CLP, como utilizá-los e como programá-los com auxílio 

de ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação; 

– Integralizar a disciplina de CLP’s com outras disciplinas do curso, de modo que o aluno tenha 

condições de aplicar o conhecimento adquirido nas mesmas. 

 

 

4. Conteúdo Programático: (nº de aulas por período) 

Conteúdo C.H. 

Introdução de Sistemas a Eventos Discretos: Sistemas a eventos discretos          

(SED). Linguagens como modelos. Expressões regulares. 
8 h.a. 

Modelagem com Autômatos: Autômatos como modelos para SEDs. Linguagem         

de um autômato. 
4 h.a. 

Controle Supervisório: Introdução a Teoria de Controle supervisório de SEDs. 4 h.a. 

Redes de Petri: Elementos básicos e denição. Exemplos. 4 h.a. 

Modelagem com Redes de Petri: Modelagem de SEDs com Redes de Petri. 2 h.a. 

Propriedades de Análise: Modelagem e Análise de Redes de Petri. 2 h.a. 

Controle com Redes de Petri: Projeto de controladores com Redes de Petri. 4 h.a. 

Avaliação sobre Modelagem de SEDs 4 h.a. 



 
 
 

Introdução aos Controladores Lógicos Programáveis: Introdução aos       

conceitos de CLP’s. 
2 h.a. 

Características gerais econgurações elétricas; Arquitetura de hardware e        

software de CLP’s. 
2 h.a. 

Endereçamento de entradas e saídas; Linguagens de programação de CLP’s;          

Especicação de CLP’s. 
8 h.a. 

Programação de CLP’s: Linguagem de programação de Lista de Instruções;          

Instruções básicas de programação e endereçamento; Conversões de diagramas         

de contatos em lista de instruções; Contadores; Temporizadores;Registradores.        

Treinamento e programação de CLP’s envolvendo lógica e programação com          

lista de instruções. 

8 h.a. 

Programação de CLP’s: Linguagem de programação de Diagrama de Blocos          

Funcionais;Instruções básicas de programação e endereçamento; Conversões de        

diagramas de contatos em diagrama de blocos funcionais;Contadores;        

Temporizadores; Registradores. Treinamento eprogramação de CLP’s      

envolvendo lógica e programação com diagrama de blocos funcionais. 

8 h.a. 

Programação de CLP’s: Linguagem de programação de Diagrama de Contatos          

(Ladder);Instruções básicas de programação e endereçamento; Conversões de        

diagramas de contatos em diagrama de contatos; Contadores; Temporizadores;         

Registradores. Treinamento e programação de CLP’s envolvendo lógica e         

programação com diagrama de contatos. 

8 h.a. 

Programação de CLP’s: Entradas e Saídas Analógicas; Instruções de         

Endereçamento; Conversão de Sinais; Lógica de Programação de CLP’s com          

entradas e saídas analógicas. 

8 h.a. 



 
 
 
 

5. Procedimentos Metodológicos 

A disciplina será conduzida sob o enfoque da construção do conhecimento, orientando o             

desenvolvimento do saber acadêmico a partir de seus próprios valores e noções da realidade. Para               

tanto, durante a condução da disciplina, se lançará mão de algumas ferramentas metodológicas             

capazes de atender a estes pressupostos, tais como: exposição dialogada de conteúdos, aulas de              

exercícios e aulas práticas. 

 

6. Procedimentos de Avaliação 

No decorrer do semestre letivo serão realizadas 3 avaliações, sendo realizadas 2 (duas) avaliações              

teóricas e 1 (um) trabalho prático envolvendo os conceitos da disciplina. O aproveitamento na              

disciplina será avaliado através da média ponderada (M1) de três avaliações (A1, A2 e A3), com                

notas de 0,0 a 10,0. A nota para aprovação sem exame será dada por:  

M1 = Nota1∗0,3+Nota2∗0,35+Nota3∗0,35  

Sendo Nota1 = avaliação teórica de Autômatos e Redes de Petri, Nota2 = avaliação teórica de                

Controladores Lógicos Programáveis e Nota3 = avaliação prática englobando os conceitos de            

Modelagem e Controle Lógicos Programáveis e os critérios para a avaliação prática serão baseados              

nos resultados obtidos a partir do desenvolvimento do trabalho. O valor de M1 para aprovação do                

estudante deverá ser igual ou superior a 7,0. 

 
- Exame Final – Art. 61 §1º. da resolução Consuper 057/2012 e PPC do Curso 

Considerar-se-á aprovado em um componente curricular o estudante que tiver frequência            

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do número de aulas estabelecidas no semestre e                  

alcançar Média Final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). 

Para o aluno aprovado sem exame, será atribuído à Nota Final do componente curricular, o               
valor da média final do mesmo. 

O aluno em exame será aprovado no componente curricular, quando a Nota Final for igual               
ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), calculada da seguinte forma: 
NF = NE x 0,5 + MS x 0,5, sendo 

NF = NOTA FINAL, 



 
 
 
NE = NOTA EXAME, 

MF = MÉDIA FINAL. 

As recuperações de notas (Exames Finais), arquivadas na Coordenação de Registros           

Acadêmicos, só podem ser revisadas através de solicitação do estudante, em formulário próprio. 
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