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Justificativa: as técnicas de processamento de sinais em suas diversas mais aplicações 
(bioengenharia, meteorologia, sensoriamento remoto, telecomunicações, processamento de 
sinais, biomédica, etc.) têm sido objeto de estudo e contribuído para o avanço científico e 
tecnológico nas respectivas áreas do conhecimento. Assim, faz-se necessário que o conteúdo 
abordado nesta disciplina esteja presentes na formação de profissionais que atuem nas mais 
diversas áreas relacionadas às engenharias: elétrica, eletrônica, mecatrônica, biomédica, de 
telecomunicações, em particular, à engenharia de computação. Nesta, encontram-se presentes 
nos diversos sistemas embarcados, em robótica, automação industrial, segurança, dentre outras, 
em que seu conteúdo é básico e de fundamental importância.
Objetivos da Disciplina:

1. Tornar o aluno capaz de reconhecer os principais conceitos envolvidos na caracterização 
de sinais e modelagem de sistemas contínuos e discretos. 

2. Capacitar o aluno na utilização adequada de modelos matemáticos que descrevam 
sistemas físicos reais contínuos e discretos.

3. Tornar o aluno capaz de utilizar ferramentas matemáticas e de simulação prática que 
permitam a análise de sinais, contínuos e discretos, nos domínios do tempo e da 
frequência. 

4. Desenvolver, com base nas ferramentas matemáticas estudadas, a capacidade do aluno na
solução de problemas de sinais e de sistemas lineares.



Descrição do Conteúdo:
Ementa: 
Introdução aos sinais e sistemas; Sistemas LTI; Série de Fourier; Transformada de Fourier 
contínua; Transformada de Fourier discreta; Transformada de Fourier discreta; Amostragem de 
sinais; Caracterização de sistemas no tempo e na frequência; Transformada de Laplace; 
Transformada z.
Programa:

1. Introdução  aos  sinais  e  sistemas: representação  matemática  de  sinais  contínuos  e  discretos,  sinais
periódicos e aperiódicos. Sinais contínuos e discretos básicos. Propriedades dos sistemas. 

2. Sistemas  LTI: sistemas  LTI  contínuos  e  discretos  no  tempo,  representação  de  sinais  em  termos  de
impulsos, resposta impulsional e integral de convolução de sistemas LTI contínuos no tempo, soma de
convolução de sistemas LTI discretos no tempo. Propriedades dos sistemas LTIs. Sistemas descritos por
equações diferenciais e a diferenças. Modelagem de sistemas elétricos, mecânicos e térmicos. 

3. Série de Fourier: analogia entre vetores e sinais, exemplos de funções ortogonais, representação de uma
função periódica pela série de Fourier, o espectro complexo de Fourier.

4. Transformada  de  Fourier  contínua: representação  de  sinais  aperiódicos  pela  TF,  convergência,
propriedades da transformada de sinais contínuos no tempo, transformada inversa, sistemas descritos por
equações  diferenciais  lineares  de  coeficientes  constantes,  introdução  à filtragem linear  no domínio da
frequência. 

5. Transformada  de  Fourier  discreta: representação  de  sinais  aperiódicos  pela  TF,  convergência,
propriedades da transformada de em tempo discreto, transformada inversa, sistemas lineares descritos por
equações  a  diferenças  de  coeficientes  constantes,  introdução  à  filtragem linear  de  sinais  discretos  no
domínio do tempo e da frequência. 

6. Amostragem de sinais: representação de um sinal  contínuo no tempo por suas  amostras:  teorema da
amostragem, reconstrução de sinais, aliasing, amostragem no tempo e na frequência. 

7. Caracterização  de  sistemas  no  tempo  e  na  frequência: representação  em  amplitude  e  fase  da
transformada de Fourier, representação em amplitude e fase da resposta em frequência de sistemas LTI,
fase linear, fase não linear, atraso de grupo, representação pelo logaritmo da amplitude.

8. Transformada de Laplace: região de convergência, determinação geométrica da transformada a partir do
traçado  de  polos  e  zeros,  propriedades  da  transformada,  transformada  inversa,  solução  de  equações
diferenciais lineares de coeficientes constantes. 

9. Transformada  z: transformada  bilateral,  região  de  convergência,  propriedades  da  transformada,
transformada inversa, representação de sistemas no domínio z, solução de equações a diferenças. 
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