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EMENTA
Sinais e sistemas. Sistemas lineares invariantes no tempo. Séries de Fourier. Transformada de Fourier.
Transformada de Laplace. Transformada z.

PROGRAMA
1. Sinais de tempo contínuo: tipos de sinais, sinais básicos, operações com sinais.
2. Análise de Fourier no tempo contínuo: séries de Fourier e propriedades, transformada de Fourier e
propriedades.
3. Sinais de tempo discreto: amostragem, sinais básicos, operações com sinais.
4. Análise de Fourier no tempo discreto: transformada de Fourier e propriedades.
5. Transformada de Laplace: transformada direta, propriedades, transformada inversa, aplicação em circuitos
elétricos.
6. Sistemas de tempo contínuo: tipos de sistemas, sistema linear e invariante no tempo, resposta ao impulso,
função de transferência e resposta em frequência, representação no espaço de estados.
7. Transformada z: transformada direta, região de convergência, propriedades.
8. Sistemas de tempo discreto: tipos de sistemas, sistema linear e invariante no tempo, função de transferência e
resposta em frequência, representação no espaço de estados, transformação bilinear.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver e aplicar técnicas de cálculo diferencial e integral avançadas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o estudante para resolver problemas envolvendo circuitos elétricos lineares, circuitos elétricos
chaveados, modulação de sinais, processamento de sinais digitalizados e sistemas de controle.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os
conteúdos curriculares teóricos e mediante a resolução de exercícios em sala de aula. Não será permitido o
uso de equipamento de informática nem de telefone celular durante as aulas. Serão utilizados os seguintes
recursos: quadro branco.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Realização de duas provas escritas durante o semestre valendo 80 pontos cada prova e realização 20
exercícios práticos em sala de aula valendo 2 pontos cada exercício. A média semestral será dada pelo
somatório dos pontos dividido por 2. Provas: primeira prova escrita sobre os conteúdos dos capítulos 1 a 4,
segunda prova escrita sobre os conteúdos dos capítulos 5 a 8, prova de segunda chamada sobre os
conteúdos da prova perdida, exame final: sobre os conteúdos dos capítulos 1 a 8. Para cada prova parcial,
será fornecida antecipadamente ao estudante uma folha A4 com o enunciado parcial, sendo que o espaço
restante pode ser acrescido de informações para consulta durante a prova. As duas folhas fornecidas serão
utilizadas no exame final. Será permitido apenas o uso de lápis, caneta e calculadora durante as provas
escritas.
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