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Etapa: 5ª 
 

Carga horária: 4 
 

(2) Teórica 
(2) Prática 
 

Semestre Letivo: 
2º / 2017 
 

Ementa: 
 
Estudo de sinais de tempo contínuo no domínio do tempo e da frequência. Convolução.  Séries e 
Transformadas de Fourier de tempo contínuo. Estudo de sinais e sistemas de tempo discreto no 
domínio do tempo e da frequência. 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Contextualizar e relacionar 

os conceitos da matemática, 
com a Física dos sinais e 
sistemas, considerando os 
diferentes domínios dessa 
ciência. 

• Exemplificação do 
conhecimento em situações 
reais, descrevendo uma 
ferramenta fundamental 
para as aplicações nas 
diversas áreas da 
Engenharia Elétrica. 

 
 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Utilizar a matemática dos 

sinais como linguagem de 
comunicação e formação de 
modelos;  

• Utilizar análise crítica, 
raciocínio lógico, intuição e 
criatividade na resolução de 
problemas, integrando 
conhecimentos de outras 
disciplinas e viabilizando o 
estudo de modelos 
abstratos e suas extensões 
genéricas a novos padrões 
e técnicas de resolução;  

• Identificar e resolver 
problemas práticos de 
engenharia. 

 
 

Atitudes e Valores  
 
• Ponderar sobre a utilização 

dos sinais e sistemas como 
linguagem e ferramenta para 
auxiliar a modelagem e 
resolução de problemas de 
engenharia elétrica;  

• Agir com ética na tomada de 
decisões que envolvam 
aspectos financeiros, 
econômicos, sociais etc.;  

• Ter iniciativa, independência 
e responsabilidade no 
aprendizado;  

• Realizar, com consciência e 
de forma ética, trabalhos e 
listas de exercícios 
propostos, cumprindo os 
prazos determinados;  

• Conscientizar-se de um 
estudo contínuo e 
sistemático da disciplina 
durante o curso, para o 
aproveitamento do mesmo, 
com o auxílio dos livros 
indicados na bibliografia;  

• Manter uma postura correta 
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quanto à frequência, 
participação e atenção às 
aulas, evitando conversas 
paralelas e mantendo o foco 
no conteúdo;  

• Respeitar os horários de 
início e fim de aula 

 
 

Conteúdo Programático: 
 
1. Sinais de tempo contínuo e discreto (exemplos e representações) 
2. Sinais senoidais e exponenciais 
3. Funções impulso unitário e degrau unitário 
4. Sistemas de tempo contínuo e tempo discreto 
5. Propriedades básicas de sistemas 
6. Sistemas lineares invariantes no tempo de tempo discreto e de tempo contínuo 
7. Propriedades dos sistemas  
8. Sistemas causais descritos por equações diferenciais e de diferenças 
9. Representação de sinais periódicos em Séries de Fourier  
10. Transformada de Fourier de tempo contínuo. 
11. Transformada de Fourier de tempo discreto. 
12. Caracterização de sinais no tempo e na frequência  
13. Transformada de Laplace 
14. Transformada Z 
 
 
Metodologia: 
 
As 4 aulas semanais estão divididas em 2 aulas teóricas e 2 aulas teórico-práticas. As aulas 
teóricas serão expositivas e nas aulas teórico-práticas os alunos desenvolverão atividades, 
individuais ou em pequenos grupos, de resolução de exercícios. Como atividade extra sala de aula 
serão propostos aos alunos, no decorrer do semestre letivo, exercícios retirados ou não do livro 
texto. 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) 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. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
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Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• OPPENHEIN, Alan V.; WIILLSKY, Alan S.; NAWAB, Hami. Sinais e Sistemas, 2ª edição, 
São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2010. 

• HAYKIN, Simon S.; VAN VEEN, Barry. Sinais e Sistemas. Porto Alegre: Bookman, 2001.  
• LATHI, Bhagwandas Pannalal. Signal Processing and Linear Systems. California: 

Berkeley, c1998. 
 
Bibliografia Complementar: 
 

• GIROD, Bernd; RABENSTEIN, Rudolf; STENGER, Alexander. Sinais e Sistemas. Porto 
Alegre: LTC - Livros Técnicos e Científicos, c2003. 

• CARLSON, Gordon E. Signal and Linear System Analysis. 2nd ed. New York: John 
Wiley, c1998.  

• HANSELMAN, Duane C; LITTLEFIELD, Bruce. MATLAB 6: Curso Completo. São Paulo: 
Prentice Hall, c2003.  

• HAYES, M. H. Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing. 
New York: McGraw-Hill, c1999.  

• MATSUMOTO, Élia Yathie. Simulink 5. São Paulo: Érica, 2003.  
• MITRA, Sanjit K. Digital Signal Processing Laboratory using Matlab®. New York, 

McGraw-Hill, 1999. 
 
 


