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DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA horas) 

Introdução à Microeletrônica EL6EB OPT  
AT AP APS Total 

34 34 4 72 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas. 
 

PRÉ-REQUISITO EL66H – Sistemas Microcontrolados 

EQUIVALÊNCIA  
 

OBJETIVOS 

Propiciar ao aluno conhecimentos básicos sobre microeletrônica, incluindo noções sobre o processo de 
fabricação em tecnologia CMOS, conhecimento das regras de projeto (layout), conhecimento de ferramenta 
básica de layout, conhecimento do verificador de erros e do extrator de esquemático, assim como conhecimento 
relativo à ferramenta de simulação utilizando SPICE. 
 

EMENTA 

Tecnologia MOS. Principais arquiteturas lógicas. Ferramenta para layout de circuitos integrados. Ferramenta 
para simulação de circuitos integrados. Estudo dos principais subsistemas digitais. Estudo dos principais 
subsistemas analógicos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Tecnologia MOS 
Transistores bipolar e MOSFET. Modelagem do MOSFET. 
Processos de fabricação de circuitos integrados. Exemplos de 
estruturas físicas de circuitos (vistos em corte). 

2 Principais arquiteturas lógicas 
Lógica CMOS. Portas digitais básicas utilizando lógica CMOS. 
Outras arquiteturas lógicas (pseudo-nMOS, domino, BiCMOS, etc.). 

3 Ferramenta para layout de circuitos integrados 

Descrição das regras de projeto (layout). Descrição da ferramenta 
para layout de circuitos integrados full-custom a ser utilizada nos 
projetos em laboratório (Tanner LEdit Pro ou equivalente). Atividade 
de laboratório: Execução do tutorial da ferramenta acima, incluindo o 
layout de uma porta lógica básica. 

4 
Ferramenta para simulação de circuitos 
integrados 

Descrição da linguagem SPICE. Descrição do simulador SPICE 
(PSpice ou equivalente) a ser utilizado nos projetos. Atividade de 
laboratório: Execução do tutorial da ferramenta acima, incluindo 
simulações DC, AC e transitória de circuitos básicos. 

5 Estudo dos principais subsistemas digitais 

Circuitos combinacionais (multiplexadores, codificadores, 
somadores, multiplicadores, etc.). Registradores (latches e flip-flops). 
Circuitos sequenciais (shift registers, contadores, divisores de 
frequência, etc.). Descrição da ferramenta LVS (layout versus 
schematics) para extração do esquemático a partir do layout. 
Atividade de laboratório: Projeto completo (simulação + layout + 
extração/comparação) de um subsistema digital. 

6 Estudo dos principais subsistemas analógicos 

Referências de tensão e corrente. Amplificadores operacionais. 
Conversores D/A e A/D. Atividade de laboratório: Projeto completo 
(simulação + layout + extração/comparação) de um subsistema 
analógico. 
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Sistema de Avaliação: Conforme previsto no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos 

de Graduação da UTFPR, capítulo VII, artigo 34, parágrafo 4º: “Considerar-se-á aprovado na disciplina, o aluno 
que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e Nota Final igual ou superior a 6,0 
(seis), consideradas todas as avaliações previstas no Plano de Ensino”. 

 


