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Informações de Contato 
Professor: Eduardo Esteves Vale 
Telefone: (22) 2622-9016 
E-mail:  eduardo.esteves@marinha.mil.br 

 
Objetivos da Disciplina 
Abordar tópicos sobre a teoria, projeto e operação de sistemas analógicos e digitais de 
comunicação; envolvendo a conversão analógico/digital, modulação, demodulação de sinais 
AM e FM. Apresentar conceitos e ferramentas para o estudo desses tipos de sinais  
buscando ressaltar aplicações em acústica submarina. 

 
Descrição 
Curso voltado para mostrar o funcionamento de sistemas AM, FM e digitais. Os 
conhecimentos a serem adquiridos serão importantes para a aplicação prática em projetos 
de acústica submarina que os alunos venham a trabalhar. Nesse contexto, serão abordados, 
por exemplo, modulação AM-DSB-SC, AM-SSB, AM-VSB, entre outras, modulação e 
demodulação FM, modulação e demodulação digital, e desempenho em presença de ruído. 

 

Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

- compreender o funcionamento dos sistemas AM; 
- compreender o funcionamento dos sistemas FM; 
- compreender à nível básico o funcionamento de sistemas digitais. 

 

Regras 
Mantenho-me à disposição diariamente durante o período de expediente. Poderei ser 
encontrado no IEAPM; e sugiro contato prévio via telefone ou email para combinarmos um 
agendamento. 

 

Pré-requisitos 
Ter cursado a disciplina P-3000 Análise de Sinais e Sistemas Lineares. 
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Bibliografia e Livros de Apoio 
1. Haykin, Simon; and Moher, Michael; An Introduction to Analog and Digital 

Communications, John Wiley & Sons, 2007. 
2. Brandão, João Célio; Alcaim, Abraham; e Neto, Raimundo; Princípios de 

Comunicações, Editora PUC-Rio Interciência, 2014. 
 

Política de Notas 
As listas de exercício valerão 1,0 (um) ponto a ser acrescido à nota da prova, não excedendo 
o total de 10,00 pontos da prova. As listas recebidas serão corrigidas e devolvidas. 
Esta disciplina será composta por três provas e a nota final será a média aritmética das 
notas obtidas. 
O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 

 
 

A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 
B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0 
C (Regular) equivale a 6,0<= nota < 7,0; 
D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 

 
Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e com 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 


