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CONTEÚDO 

 

UNIDADE I 
Introdução a telecomunicações e principais elementos de um sistema de 
telecomunicação. 
Objetivos de aprendizado (competências e habilidades): Conhecer principais elementos 
de um sistema de telecomunicação. Entender conceitos sobre a cadeia de Transmissão 
digital (modulação, codificação de fonte e codificação de canal). Diferenciar um sistema 
de transmissão analógico e um sistema digital (conceitos, vantagens e desvantagens). 
Conhecer e discutir as métricas para medir qualidade de um sistema de comunicação. 
Rever conceitos de sinais e classificação de sinais, Fourier e Análise Espectral. 
 
UNIDADE II 
Modulação AM (análise no tempo e em frequência) 
Objetivos de aprendizado (competências e habilidades): Aprender conceitos e aplicações 
da modulação AM (conceito de portadora, largura de banda, e modulação em geral). 
Conhecer a teoria e aspectos de implementação dos moduladores AM-DSB, AM-DSB-SC, 
AM-SSB e AM-VSB. Comparar os diferentes moduladores em termos de potência, largura 
de banda e complexidade  
 
UNIDADE III 
Modulação angular, ruídos em comunicações analógicas, transição do analógico para o 
digital e esquemas de modulação pulsados e aplicações (PAM/PWD/PDM/PCM) 
Objetivos de aprendizado (competências e habilidades): Aprender conceitos e aplicações 
da Modulação Angular (análise no tempo e em frequência) e Modulação Pulsada. 
Aprender teoria e aplicações das modulações FM banda estreita e FM banda Larga. 
Aprender conceitos e consequências do ruído em comunicação analógica (comparação de 
desempenho AM, FM e modulações pulsadas). Conhecer os fundamentos de transição do 
analógico para o digital (teorema da amostragem). Conhecer os fundamentos de 
esquemas de modulação pulsadas (PAM/PWD/PDM/PCM).  
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METODOLOGIA  
 

1. Aulas remotas síncronas (via videoconferência) duas vezes por semana (seguindo 
horários da disciplina); as aulas serão gravadas e compartilhada com os alunos; 

2. Aulas invertidas síncronas (nos horários da disciplina, via videoconferência) para 
acompanhamento do conteúdo da disciplina, servindo como ferramenta 
complementar a construção do conhecimento; 

3. Estudo dirigido baseado em leitura e vídeos disponibilizados pelo docente (como 
complemento e auxílio a aulas remotas); 

4. Fóruns no SIGAA para discussão do assunto, compartilhamento de material 
didático, resposta a dúvida dos alunos via e-mail e whatsapp. 

  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

1. Três provas via SIGAA/Multiprova; 
2. Avaliação oral em aulas invertidas (o docente trará questionamentos a serem 

compartilhados com os alunos, os quais tem respostas passíveis de pontuação); 
3. Avaliação interativa via ferramenta Slido nas aulas invertidas (o docente trará 

questionamentos a serem compartilhados com os alunos, os quais tem respostas 
passíveis de pontuação). 

  
DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

1. Os alunos precisarão ter computador (ou celular) com acesso à internet, 
microfone e câmera; 

2. As aulas síncronas (via videoconferências) serão feitas via Google Meet; 
3. As aulas invertidas usarão a ferramenta Slido, a qual pode ser acessada de um 

browser via slido.com (gratuitamente) ou via app do celular (gratuitamente); 
4. Hands-on autocontidos disponibilizados via Github com conteúdo experimental. 

Cada hands-on é composto de parte teórica, parte de prototipagem e avaliação; 
5. O SIGAA será a ferramenta principal de comunicação e acompanhamento da 

turma. 
  
CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E VALIDAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS DISCENTES 

1. A turma terá quatro aulas semanais em dois encontros por semana (duas aulas 
por encontro), no horário 35N34; 

2. A assiduidade será contabilizada por meio de chamada oral, print da tela com os 
participantes dos encontros síncronos ou recurso do Meet Attendance do Google 
Meet; 

3. Avaliação 1: as atividades da turma serão validadas em um dos encontros síncrono 
semanal (presença virtual obrigatória), sendo atribuída uma pontuação para cada 
aluno (perguntas pelo professor e outras atividades, e.g., seminários, entregas de 
questionários, aula invertida, quis via slido). Essa avaliação é planejada a 
acontecer a cada três aulas; 

4. Avaliação 2: cada UNIDADE é validada em um dos encontros síncrono semanal por 
meio de uma avaliação virtual via Multiprova (multiprova.ufrn.br) ou SIGAA, sendo 
atribuída uma pontuação para cada aluno. 
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CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDO RECURSOS DIDÁTICOS 

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

 Introdução a telecomunicações; 

 Principais elementos de um sistema de 

telecomunicação - sistemas 5G, cadeia de 

transmissão digital (modulação e codificação); 

 Principais conceitos e modelos (canal sem fio, 

área de cobertura, interferência co-canal, 

duplexação, multiplexação e múltiplo acesso); 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone  

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 01 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

 Comunicação analógica e digital;  

 Comunicação banda-base vs banda-passante;  

 Principais parâmetros de desempenho de um 

sistema de telecomunicações; 

 Fourier e Análise Espectral;  

 Dilema da Largura de Banda. 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone  

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 02 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Avaliação da UNIDADE I 
Google Meet e 

Computador com 

microfone e câmera 

8 aulas (4 
encontros 
síncronos 

 Modulação AM-DSB (análise temporal, 

fasorial e espectral - circuitos transmissores e 

receptores); 

 Limitações do AM-DSB e Modulação AM-

DSB-SC (análise temporal, fasorial e espectral - 

circuitos transmissores e receptores); 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 03 Google Meet e 

Leitura Técnica de 
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Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone  

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

 AM-SSB-SC (análise temporal, fasorial e 

espectral - circuitos transmissores e receptores); 

 AM-VSB (análise temporal e espectral);  

 Recepção super-heteródina; 

 Comparação entre receptores e aplicações. 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 04 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Avaliação da UNIDADE II 
Google Meet e 

Computador com 

microfone e câmera 

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

 Introdução a Modulação/Demodulação em 

Ângulo;  

 Modulação FM (análise temporal e espectral);  

 Geração e demodulação de ondas FM;  

  

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 05 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

 Ruído em modulação AM e FM;  

 Transformação analógico-digital (teorema da 

amostragem e quantização);  

 Modulações pulsadas: PAM, PWM e PCM. 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 06 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 
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Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Avaliação da UNIDADE II 

Google Meet e 

Computador com 

microfone e câmera 
 
 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

2ª 

h 

3ª 

h 

4ª 

h 

5ª 

h 

6ª 

h 

A qualquer momento via e-mail e/ou whatsapp. 
 
 

Observação: Cumpre-se salientar que estes horários são previsões de realização das 

atividades, podendo ser alterados em decorrência de características específicas e demandas 

dos alunos matriculados. 
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