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CONTEÚDO 

Unidades I e II 
Modelos de canais e ruídos. Amostragem de sinais analógicos. Detecção de sinais binários. 
Cálculo da probabilidade de erro. Interferência intersimbólica. Equalização. Modulação em 
banda base (códigos de linha). 
Unidade III 
Representação vetorial de sinais. Técnicas de modulação digital. Detecção coerente e não 
coerente. Avaliação de eficiência dos sistemas de comunicação digital. 
 
METODOLOGIA  
As competências e habilidades esperadas do discente egresso deste curso serão 
integralmente desenvolvidas por meio de ensino remoto. 
O curso será lecionado por meio de: 

 

 Audiovisual síncrono 

Presença de docente e discentes em sala virtual audiovisual, online, comunicando-
se em tempo real. Os encontros ocorrerão exclusivamente nos horários de aula 
cadastrados no SIGAA, a menos de situação excepcional, neste caso, com 
concordância de toda a turma. São destinados à discussão de: aulas assíncronas, 
estudos dirigidos, resultados de provas e de trabalhos e apresentação dos 
seminários da Unidade III. 
 

 Audiovisual assíncrono 

Material audiovisual gravado pelo docente. Apresenta conteúdo de maneira similar 
ao que se faria presencialmente, usando slides, e voz e imagem do docente. São as 
aulas expositivas propriamente ditas, assistidas autonomamente pelos discentes, 
em horário de aula do curso. 
Para assegurar a adequada execução da metodologia, é fundamental que os 
discentes não deixem de assistir o material assíncrono antes do encontro síncrono 
destinado às discussões a respeito do material, conforme as datas no calendário do 
curso. 
 

 Estudo dirigido 

Recurso de estudo autônomo para cobrir assunto não apresentado em vídeos 
assíncronos. Material de estudo individualizado será indicado pelo docente e/ou 
pesquisado pelo discente, para desenvolvimento autônomo. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade I 
- Avaliação individual escrita, por meio da plataforma online Multiprova. 

 
Unidade II 

- Trabalhos em dupla; 
- Listas de exercícios; 
- Avaliação individual escrita, por meio da plataforma online Multiprova. 

 
Unidade III 

- Listas de exercícios; 
- Seminário (grupos de dois ou três discentes). 

 
Nas três unidades, bonificação adicional será concedida mediante entrega, facultativa, de 
resolução de exercícios de revisão/fixação de conteúdos e de fichamento (tanto dos 
estudos dirigidos como do material de aula do docente). 
  
DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 
Audiovisual síncrono será implementado por meio de sala virtual no Google Meet, somado 
a alguns plugins: são ativados recursos de gravação completa da aula e lista automática de 
presença. Permite que docente e discentes compartilhem o mesmo ambiente virtual, em 
tempo real, com imagem e áudio. Além da possibilidade de compartilhamento da tela de 
qualquer participante, bem como o uso de chat por texto. Para controle de acesso 
automático às salas de aula virtuais, os discentes se cadastrarão na plataforma Google 
Classroom, usando sua conta Google for Education (domínio .edu, disponibilizado 
gratuitamente pela UFRN). 
As aulas síncronas são gravadas, sendo os links para as gravações disponibilizados aos 
discentes. 
 
Audiovisual assíncrono será viabilizado por intermédio de gravação de áudio e vídeo do 
docente, simultâneo à gravação da exibição de slides no computador do docente. O 
produto disto é compartilhado com os discentes via YouTube, o que os permitirá assistir a 
aula de forma independente, com elevadas qualidades de áudio e vídeo (1080p). 
Cada vídeo apresenta descrição resumida dos conteúdos com hiperlinks, possibilitando que 
o discente acesse diretamente o ponto no vídeo em que cada tópico de aula é explicado. 
Os slides apresentados no material assíncrono são também disponibilizados aos discentes, 
posteriormente, em formato pdf. 
 
Estudos dirigidos serão textos de livros, artigos, sites da Internet, slides (do autor ou de 
outros), de livre acesso, a serem estudados de forma autônoma pelos discentes. 
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Destaca-se que o SIGAA será ferramenta central, com finalidade de: 
- Concentrar material didático: pdfs das aulas e de estudos dirigidos; 
- Controle de frequência; 
- Comunicação formal com alunos (somado à comunicação via ferramenta 

Whatsapp); 
- Disponibilizar e atualizar o plano do curso e os links para os audiovisuais assíncronos 

bem como da gravação dos momentos síncronos; 
- Fórum de discussão. 

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

Audiovisuais assíncronos estarão disponíveis para acesso conforme cronograma a seguir. 
 
Audiovisuais síncronos ocorrerão exclusivamente nos dias de aula cadastrados no SIGAA 
(incluindo aulas extras, principalmente devido a feriados, quando houver), conforme 
cronograma a seguir. 
 
Estudos dirigidos terão tema detalhado e material fornecido (quando não for o caso de 
pesquisa integralmente autônoma, realizada pelo próprio discente), conforme cronograma 
a seguir. 
 
Assiduidade será comprovada pela composição de: 

 Participação nas atividades síncronas; 
 Planilha individual preenchida pelo discente ao longo do curso, onde informa 

atividades cumpridas/não cumpridas; 
 Realização das avaliações no Multiprova. 

 
 

CRONOGRAMA 
DATA CONTEÚDO RECURSOS DIDÁTICOS 

18/10 
Apresentação do professor e do curso 

Audiovisual assíncrono 
seguido de síncrono 

Estudo dirigido "Material base de revisão" Estudo individual discente 

20/10 Vídeo "Introdução e canal de comunicação" Audiovisual assíncrono 

25/10 
Estudo dirigido "Amostragem do sinal analógico" Estudo individual discente 

Sessão de discussão de aula e de estudos dirigidos Audiovisual síncrono 

27/10 Vídeo "PCM e suas variantes - 1" Audiovisual assíncrono 

01/11 Vídeo "PCM e suas variantes - 2" Audiovisual assíncrono 

03/11 Sessão de discussão de aulas e de estudos dirigidos Audiovisual síncrono 

08/11 Sessão de dúvidas para avaliação da Unidade I (P1) Audiovisual síncrono 

10/11 Avaliação da Unidade I (P1) Multiprova 

17/11 
Sessão de resolução/discussão da avaliação da 
Unidade I (P1) 

Audiovisual síncrono 

22/11 
Divulgação de temas de trabalhos e critérios de 
pontuação 

- 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE   

CENTRO DE TECNOLOGIA   

Estudo dirigido "Probabilidade e processos 
estocásticos" 

Estudo individual discente 

Vídeo "Banda base: filtro casado" Audiovisual assíncrono 

24/11 Sessão de discussão de estudo dirigido e de aula Audiovisual síncrono 

29/11 
Vídeo "Banda base: probabilidade de erro, canal 
AWGN" 

Audiovisual assíncrono 

01/12 
Vídeo "ISI e critérios de Nyquist para 
eliminação/controle de ISI - 1" 

Audiovisual assíncrono 

06/12 Sessão de discussão de aulas Audiovisual síncrono 

08/12 

Vídeo "ISI e critérios de Nyquist para 
eliminação/controle de ISI - 2" 

Audiovisual assíncrono 

Vídeo "Equalização e equalizador TDL forçado a 
zero" 

Audiovisual assíncrono 

13/12 Sessão de discussão de aulas Audiovisual síncrono 

15/12 
Vídeo "Banda base: códigos de linha - 1" Audiovisual assíncrono 

Divulgação de temas de seminários da Unidade III Arquivo pdf 

10/01 
Sessão de discussão de aula e dos temas de 
seminários da Unidade III – retomada após recesso 

Audiovisual síncrono 

12/01 
Vídeo "Banda base: transmissão M-ária e códigos 
de linha - 2" 

Audiovisual assíncrono 

17/01 
Sessão de discussão de aulas e dúvidas para 
avaliação da Unidade II (P2) 

Audiovisual síncrono 

19/01 Avaliação da Unidade II (P2) Multiprova 

24/01 

Vídeo "Banda passante: introdução à modulação 
digital (ASK, FSK e PSK)" (parcial) 

Audiovisual assíncrono 

Sessão de resolução/discussão da avaliação da 
Unidade II (P2) 

Audiovisual síncrono 

Estudo dirigido "Detecção coerente e não 
coerente" 

Estudo individual discente 

26/01 

Vídeo "Banda passante: introdução à modulação 
digital (ASK, FSK e PSK)" (finalização) 

Audiovisual assíncrono 

Vídeo "Banda passante: detecção FSK coerente e 
PSK" 

Audiovisual assíncrono 

31/01 Sessão de discussão de estudo dirigido e de aulas Audiovisual síncrono 

02/02 Vídeo "DPSK e modulação digital" Audiovisual assíncrono 

05/02 
(extra) 

Vídeo "Desempenho de esquemas de modulação 
digital - 1" 

Audiovisual assíncrono 

07/02 Sessão de discussão de aulas Audiovisual síncrono 

09/02 
Vídeo "Desempenho de esquemas de modulação 
digital - 2" 

Audiovisual assíncrono 

12/02 
(extra) Sessão de apresentação de seminários Audiovisual síncrono 

14/02 Sessão de apresentação de seminários Audiovisual síncrono 
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16/02 Sessão de discussão de aula e dúvidas de exercícios Audiovisual síncrono 

 

Caso necessária, a avaliação de reposição (P4) é prevista para ser aplicada na semana situada 
entre as consolidações parcial e final da turma. Ou seja, na semana que se inicia no dia 
21/02/22. 
 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

Todas as tardes, via email, fórum do SIGAA e Whatsapp 
 
 

O aplicativo Whatsapp não é incentivado para uso massivo com objetivo de tirar dúvidas. 
Facilmente, a informação se perde ou se mistura e o resultado é que alunos poderão não ser 
atendidos adequadamente. 
Por ordem decrescente de preferência, o canal para se tirar dúvidas/fomentar discussão fora 
de aula síncrona deve ser: 

- Fórum no SIGAA: permite o compartilhamento da questão com todos e promove 
debate; 

- Email: apesar de individualizado, não permitindo debate, é organizado e permite que 
o docente divulgue a todos uma resposta individual que considerar pertinente a toda 
a turma; 

- Whatsapp. 
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As referências acima são as cadastradas no SIGAA. 
Também compõe a bibliografia material suplementar indicado pelo docente, tanto em substituição aos livros 
(até certa medida) como para os estudos dirigidos. 
Tal material é composto basicamente por apostilas e vídeos, todos de domínio público e, eventualmente, 
livros em formato digital, disponibilizados gratuitamente por editoras. 

 


