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60 h 
DOCENTES PROPONENTES 
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Junior 

QUANTIDADE DE VAGAS  
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CONTEÚDO 

 

UNIDADE I 
Canal radio-móvel: efeitos da mobilidade e de multipercursos. Desvanecimento lento, 
desvanecimento rápido, desvanecimento plano e desvanecimento seletivo em frequência 
(teoria e modelagem).  
Objetivos de aprendizado (competências e habilidades): desenvolver a habilidade de 
aprendizagem autônoma; conhecer mecanismos e modelos (tipos e parâmetros) do 
desvanecimento de larga escala; conhecer mecanismos e modelos (tipos e parâmetros) 
do desvanecimento de pequena escala; distinguir entre situações de coerência e 
seletividade do canal, suas causas e consequências, e cenários possíveis de ocorrência. 
Conhecer como modelar desvanecimento seletivo e coerente; desenvolver protótipos em 
software relacionados a modelagem de canal sem fio. 
 
UNIDADE II 
Introdução a sistemas de comunicações móveis; Padronização e sistemas de 
comunicações móveis comerciais: objetivos de um sistema de comunicação móvel, tipos 
de sistemas de comunicação móvel, evolução, gerações e padrões (ITU, 3GPP e IEEE); 
Aspectos de camada PHY e MAC de sistemas de comunicações móveis emergentes; 
Sinalização e protocolos de sistemas de comunicação móvel (arquitetura lógica; 
configuração da pilha de protocolos). 
Objetivos de aprendizado (competências e habilidades): desenvolver a habilidade de 
aprendizagem autônoma; conhecer conceitos sobre sistemas de comunicações móveis 
(codificação de canal, codificação de fonte, duplexação, multiplexação, múltiplo acesso, 
métricas de desempenho – SNR, SINR, BER); conhecer os órgãos de padronização (ITU, 
3GPP e IEEE) e saber a importância de padronizar sistemas de comunicações móveis; 
saber ordenar cronologicamente a família de sistemas do 3GPP; discutir padronização de 
sistemas Wi-Fi (IEEE e Wi-Fi Alliance); entender o que são sistemas 3G, 4G e 5G para o 
ITU; entender as premissas (system capabilities) do 3GPP para os sistemas 3G, 4G e 5G; 
Saber o calendário do ITU e do 3GPP para a padronização do 5G; diferenciar os sistemas 
em termos de arquitetura; diferenciar rede de sinalização de controle; entender 
procedimentos clássicos de um sistema de comunicação (paging, acesso aleatório, acesso 
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escalonado); entender a composição desde o quadro do LTE até do símbolo OFDM que o 
compõe; entender a numerologia do LTE; diferenciar canais físicos, canais de transporte e 
canais lógicos do LTE; conhecer sinalização específica do LTE (MIB, SIB, DCI) e como é seu 
uso no processo de alocação de recursos de transmissão do LTE; conhecer a sinalização de 
referência do LTE (incluindo sistemas MIMO); entender como o CQI é usado para definir a 
taxa do enlace no LTE; desenvolver protótipos em software relacionados a modelagem da 
camada física de sistema de comunicação móvel. 
 
UNIDADE III 
Gerência de Recursos de Rádio (RRM) em sistemas de comunicações móveis; novas 
funcionalidades de sistemas de comunicações móveis emergentes. 
Objetivos de aprendizado (competências e habilidades): desenvolver a habilidade de 
aprendizagem autônoma; conhecer quais são os tipos de handover existem no 3GPP; 
saber exemplificar o conjunto de sinalização envolvida no handover; conhecer o 
procedimento de handover no intra-LTE; saber discutir sobre a frequência e o delay do 
handover entre sistemas 3GPP; saber o que é QCI e como ele é usado no controle de 
admissão; saber a relação do QCI e os parâmetros de QoS no LTE; saber como é feito o 
escalonamento de recursos (scheduling) no LTE e como ele está relacionado com a 
adaptação de enlace (link adaptation); Conhecer como é feito o controle de potência no 
LTE e qual sua relação com o ICIC; saber o que é flexibilidade de numerologia de camada 
física e qual sua importância no 5G-NR; o que é sinalização adaptativa (Adaptive 
Reference Signals) do 5G e quais seus benefícios; o que é Network Slicing e sua 
importância para o 5G; ter uma visão geral sobre o componentes tecnológicos do NR-5G. 
Desenvolver protótipos em software relacionados a modelagem da capacidade de 
sistemas de comunicação móvel.  

  
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. Hands-on autocontidos disponibilizados via Github com conteúdo experimental. 

Cada hands-on é composto de parte teórica, parte de prototipagem e avaliação; 
4. 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). 
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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. Os alunos precisarão ter computador para realização de protótipos em software 

(por exemplo, em linguagens interpretadas como Python ou similar); 
5. O aluno usará repositórios Github e o Jupyter Notebook; 
6. 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 35N12; 

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. 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDO RECURSOS DIDÁTICOS 

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

• Apresentação da disciplina  

• Introdução a comunicações móveis; 

• Desvanecimento de larga escala: perda de 

percurso e sombreamento; 

• Prototipagem de sistemas celulares com 

desvanecimento de larga escala. 

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 
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4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

• Desvanecimento de pequena escala: conceitos 

de coerência e seletividade; coerência e 

seletividade na frequência (multipercursos); 

coerência e seletividade no tempo (efeito 

doppler); 

• Desempenho de sistemas digitais sujeitos a 

canais com desvanecimento; 

• Prototipagem de canais com desvanecimento 

seletivo. 

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 

• Comunicações móveis: perspectiva de uma 

única célula (single-cell network); 

• Introdução da sistemas de comunicações 

móveis; Padronização e evolução sistemas de 

comunicações móveis comerciais (ITU, 3GPP e 

IEEE). 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 03 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone  

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

• Procedimentos e arquitetura dos sistemas de 

comunicação móvel; Aspectos de camadas 

PHY de sistemas de comunicações; 

• Sinalização e protocolos de sistemas de 

comunicação móvel (arquitetura lógica). 

• Prototipagem de funcionalidades de sistemas de 

comunicações modernos. 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 
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2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 04 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

 

• Sinalização e protocolos de sistemas de 

comunicação móvel (Configuração da pilha de 

protocolos de redes móveis); 

• Canais de comunicação e o fluxo de dados em 

uma comunicação baseada em quadros. 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

 
Aula invertida 05 

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) 

• Gerência de Recursos de Rádio (Controle de 

potência, escalonamento e adaptação de 

enlace); 

• Gerência de mobilidade (handover, soft e 

softer-handover). 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

Aula invertida 06 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone 

4 aulas (2 
encontros 
síncronos) 

• Ciclos de seminários e projeto final da 

disciplina 

Google Meet, Slido, 

Computador com 

microfone 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

• Ciclos de seminários e projeto final da 

disciplina 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 
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Indicado pelo 

professor, 

Computador com 

microfone e câmera 

2 aulas (1 
encontro 
síncrono) 

• Ciclos de seminários e projeto final da 

disciplina 

Google Meet e 

Leitura Técnica de 

Material Didático 

Indicado pelo 

professor, 

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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