
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Escola de Engenharia 

 

 

Campus Higienópolis � Escola de Engenharia � Rua da Consolação, 930 � Prédio 6 � Consolação � São Paulo – SP � CEP 01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553 � site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/ � e-mail: engenharia@mackenzie.br 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia 
Curso: 
Engenharia Elétrica 

Núcleo Temático: 
Sistemas Computacionais 

Disciplina: 
Programação e Desenvolvimento de Interfaces 
 

Código da Disciplina: 
ENEX00443 
 

Professor(es): 
Antonio Newton Licciardi  

DRT: 
115107-4 

Etapa: 3ª 

Carga horária: 2 
 

(0) Teórica 
(2) Prática 
 

Semestre Letivo: 
2º / 2017 
 

Ementa: 
 
Projeto, programação e desenvolvimento de interfaces digitais e analógicas com 
microcontroladores e computador pessoal. 
 
Objetivos:  
 
Oferecer oportunidades para o desenvolvimento das três dimensões abaixo: 
 
Conceitos  
 

• Conhecer os conceitos e 
ferramentas básicas de 
projeto e de programação 
de interfaces digitais e 
analógicas. 

• Utilizar de forma intensiva a 
linguagem de programação 
em alto nível para 
implementação das 
interfaces digitais e 
analógicas utilizando 
microcontroladores e 
computador pessoal. 

• Relacionar os conceitos 
teóricos adquiridos com a 
prática da Engenharia 
Elétrica. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 

• Revisar conceitos 
estudados em disciplinas 
anteriores que possam 
auxiliar no bom 
aproveitamento do curso. 

• Identificar situações reais 
nas quais o conteúdo da 
disciplina possa ser 
aplicado. 

• Identificar os dados 
necessários para a 
resolução dos problemas 
propostos.  

• Desenvolver análise crítica 
e o raciocínio lógico. 

• Aplicar as ferramentas 
estudadas de forma 
integrada e multidisciplinar 
na elaboração de modelos 
físicos e solução de 
problemas em engenharia. 

 

Atitudes e Valores  
 

• Dedicar um tempo extra-
aula para estudo dos 
conceitos teóricos 
abordados e 
desenvolvimento de 
atividades práticas de 
montagem e simulação. 

• Procurar fontes diversas de 
informação, tais como livros 
e artigos técnico-científicos. 

• Cumprir com pontualidade e 
ética as tarefas indicadas 
pelo professor. 

• Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de 
aprendizado.  

• Utilizar de forma ética os 
conhecimentos adquiridos 
com o necessário 
comprometimento 
profissional. 

• Apresentar uma postura 
educada e pró-ativa em sala 
de aula e no relacionamento 
com o professor. 

 
Conteúdo Programático: 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Escola de Engenharia 

 

 

Campus Higienópolis � Escola de Engenharia � Rua da Consolação, 930 � Prédio 6 � Consolação � São Paulo – SP � CEP 01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553 � site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/ � e-mail: engenharia@mackenzie.br 

 
1. Introdução à Programação e desenvolvimento de interfaces Digitais e Analógicas. 
2. Estudo básico do microcontrolador, seus dispositivos de entrada e saída e conversores A/D e 

D/A.  
3. Estudo das estruturas básicas da linguagem C. 
4. Estudo do ambiente de desenvolvimento integrado IDE para projetos. 
5. Programação e implementação de uma interface para acionamento de LEDs. 
6. Programação e implementação de uma interface para leitura de chaves elétricas. 
7. Programação e implementação de uma interface para leitura de um sensor de luz. 
8. Programação e implementação de uma interface para acionamento de transistores. 
9. Programação e implementação de uma interface para acionamento de relés. 
10. Programação e implementação de uma interface para acionamento de motor CC. 
11. Programação e implementação de uma interface para escrita de caracteres em um display 

LCD. 
12. Programação e implementação de uma interface para leitura de um sensor de temperatura. 
13. Programação de uma interface de armazenamento de dados em cartão SD. 
14. Projeto utilizando as interfaces estudadas anteriormente. 
 
 
Metodologia: 
 
Aulas práticas: Aulas expositivas, com auxilio data-show, computador pessoal com ambiente de 
desenvolvimento integrado IDE Arduino e microcontrolador, destinados à implementação das 
interfaces digitais e analógicas. 
 
Elaboração de Relatórios praticos para entrega na aula seguinte. 
 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75% o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
 
Bibliografia Básica: 
 

• MCROBERTS, Michael; Arduino Básico, Ed. Novatec  1ª Edição, 2011. 

• BANZI, Massimo; Primeiros Passos com o Arduino, Ed. Novatec, 2011. 

• SILVEIRA, João Alexandre da; Experimentos com Arduino, Ed. Ensino Profissional. 
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Bibliografia Complementar: 
 

• WALKER, Chris; Primeiros Passos com o Netduino, Ed. Novatec,2012. 

• SOUZA, Vitor Amadeu; Programação Em C Para o AVR - Fundamentos, Ed. Ensino 
Profissional. 

• PURDUM, Jack; Beginning C for Arduino Learn C Programming for the Arduino, Ed. 
Apress. 

• PAMBOUKIAN, Sergio Vicente D.; ZAMBONI, Lincoln César; BARROS, Edson de A. R. 
Aplicações Científicas em C++: da Programação Estruturada à Programação 
Orientada a Objetos, Ed. São Paulo: Páginas & Letras, 2010. 

• PAMBOUKIAN, S.V.D.; ZAMBONI, L.C.; BARROS, E.A.R. C++ Builder para 
Universitários. 2. ed., Ed. São Paulo: Páginas e Letras, 2003. 

 
 
 


