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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Objetivos:
Objetivo Geral
Apresentar aos alunos de forma experimental como realizar a programação dos microcontroladores,
como utilizar as ferramentas de programação e depuração e como desenvolver projetos de circuitos
eletrônicos que contenham microcontroladores.
Objetivos Específicos
Aprender a utilizar as ferramentas de programação dos microcontroladores;
Conhecer os circuitos necessários ao funcionamento dos microcontroladores;
Aprender a conectar os dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador;
Aprender a utilizar as entradas analógicas dos microcontroladores;
Desenvolver aplicações que conectem os microcontroladores em rede;
Aprender a utilizar os temporizadores e contadores dos microcontroladores;
Utilizar os microcontroladores no controle e automação de processos.  
Conteúdo Programático:
Apresentação do plano de ensino e introdução a utilização prática dos microcontroladores, 2 aulas;
Apresentação das ferramentas de programação e depuração dos microcontroladores, 2 aulas;
Práticas com as ferramentas de programação e depuração dos microcontroladores, 2 aulas;
Apresentação dos circuitos auxiliares necessários ao funcionamento dos microcontroladores, 2 aulas;
Práticas com os circuitos auxiliares necessários ao funcionamento dos microcontroladores, 2 aulas;
Conexão de dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador, 2 aulas;
Práticas com os dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador (R1), 2 aulas;
Utilização das entradas analógicas dos microcontroladores, 2 aulas;
Práticas com as entradas analógicas dos microcontroladores (R2), 2 aulas;
Configuração de temporizadores e contadores nos microcontroladores, 2 aulas;
Práticas com os temporizadores e contadores nos microcontroladores (R3), 2 aulas;
Utilização de displays de LED e cristal líquido nos microcontroladores, 2 aulas;
Práticas de utilização de displays de LED e cristal líquido nos microcontroladores (R4), 2 aulas;
Comunicação serial nos microcontroladores, 2 aulas;
Práticas com a comunicação serial nos microcontroladores (R5), 2 aulas;
Aplicações dos microcontroladores no controle e automação de processos, 2 aulas;
Práticas com os microcontroladores no controle e automação de processos, 2 aulas;
Práticas com os microcontroladores no controle e automação de processos (R6), 2 aulas;
Metodologia:
As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas, com exercícios práticos e atividades
individuais e em grupo. O principal foco do desenvolvimento do conhecimento será através da elaboração
de projeto práticos que envolvam os conteúdos estudados na teoria. O professor irá atuar como
intermediário para que o aluno no final da disciplina consiga resolver ativamente problemas do mundo
real com o uso dos microcontroladores. O material didático será disponibilizado de forma a guiar o
desenvolvimento das atividades, com complementação através de livros e pesquisas na internet. As aulas
serão realizadas em laboratório, onde serão disponibilizados os equipamentos e softwares necessários
ao desenvolvimento dos projetos práticos envolvendo microcontroladores.
As Atividades de ensino remotas serão ofertadas de acordo com as resoluções vigentes e períodos
autorizados.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Procedimentos de Avaliação:
A nota final será composta de 6 avaliações práticas, na forma de relatórios contendo a descrição dos
projetos executados bem como os esquemas eletrônicos e os códigos empregados. A média final (Mf)
será composta pela média da nota dos relatórios como apresentado na expressão a seguir:
Nf = (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6) / 6.
Sistema de avaliação: instrumentos e valores,  conforme Resolução 057/CONSUPER.
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.  

Horário de Atendimento: Quintas Feiras, após as aulas às 17:10h

Programa

Objetivos: Não Cadastrado!

Conteúdo Programático: Não Cadastrado!

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 36

Início Fim Descrição

08/04/2021 08/04/2021 Apresentação do plano de ensino e introdução a utilização prática dos microcontroladores.

15/04/2021 15/04/2021 Apresentação das ferramentas de programação e depuração dos microcontroladores.

22/04/2021 22/04/2021 Práticas com as ferramentas de programação e depuração dos microcontroladores.

29/04/2021 29/04/2021 Apresentação dos circuitos auxiliares necessários ao funcionamento dos microcontroladores.

06/05/2021 06/05/2021 Práticas com os circuitos auxiliares necessários ao funcionamento dos microcontroladores.

13/05/2021 13/05/2021 Conexão de dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador.

20/05/2021 20/05/2021 Práticas com os dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador (R1).

27/05/2021 27/05/2021 Utilização das entradas analógicas dos microcontroladores.
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03/06/2021 03/06/2021 Não Haverá Aula Feriado Corpus Christi

10/06/2021 10/06/2021 Práticas com as entradas analógicas dos microcontroladores (R2).

17/06/2021 17/06/2021 Configuração de temporizadores e contadores nos microcontroladores.

24/06/2021 24/06/2021 Práticas com os temporizadores e contadores nos microcontroladores (R3).

01/07/2021 01/07/2021 Utilização de displays de LED e cristal líquido nos microcontroladores.

08/07/2021 08/07/2021 Práticas de utilização de displays de LED e cristal líquido nos microcontroladores (R4).

15/07/2021 15/07/2021 Comunicação serial nos microcontroladores.

22/07/2021 22/07/2021 Práticas com a comunicação serial nos microcontroladores (R5).

29/07/2021 29/07/2021 Aplicações dos microcontroladores no controle e automação de processos.

05/08/2021 05/08/2021 Práticas com os microcontroladores no controle e automação de processos.

12/08/2021 12/08/2021 Práticas com os microcontroladores no controle e automação de processos (R6).

19/08/2021 19/08/2021 Não Haverá Aula Carga horária completa

26/08/2021 26/08/2021 Não Haverá Aula Carga horária completa

Avaliações

Data Hora Descrição

20/05/2021 15:30 Relatório do experimento 1

10/06/2021 15:30 Relatório do experimento 2

24/06/2021 15:30 Relatório do experimento 3

08/07/2021 15:30 Relatório do experimento 4

22/07/2021 15:30 Relatório do experimento 5

12/08/2021 15:30 Relatório do projeto final

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro MIYADAIRA, Alberto Noboru.. Microcontroladores PIC18: aprenda e programe em linguagem C.. 4. Érica. 2013

Livro PEREIRA, Fábio.. Microcontroladores PIC: programação em C.. 7. Érica. 2007

Livro SOUZA, David José de; LAVINIA, Nicolás César.. Conectando o PIC: recursos avançados.. 4. Érica. 2007

Livro OLIVEIRA, André Schneider de; ANDRADE, Fernando Souza de. Sistemas embarcados: hardware e firmware na
prática. 2 ed. Érica. 2010

Livro PEREIRA, Fábio. Tecnologia ARM: microcontroladores de 32 bits. 1 ed. Érica. 2007

Livro SOUZA, David José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para o PIC16F628A. 6 ed. Érica. 2003

Livro SOUSA, Daniel Rodrigues de, SOUZA, David José de; LAVINIA, Nicolás César. Desbravando o microcontrolador
PIC18: recursos avançados. 1 ed. Érica. 2012

Livro SOUSA, Daniel Rodrigues de, SOUZA, David José de. Desbravando o microcontrolador PIC18: ensino didático. 1
ed. Érica. 2012
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