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Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares) 

 
Introdução, sistemas analógicos, séries trigonométricas, série de Fourier, 
Transformadas de Fourier, Z e de Laplace. Respostas de sistemas (impulso, 
amplitude e fase), Análise de filtros, Aplicações à geofísica. 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
A disciplina será ministrada em modo remoto com conteúdos idênticos ao 
modo presencial, com aulas expositivas teoria e pratica com apresentação de 
slides, listas de exercícios, discussões, material de internet, leituras e 
apresentação de seminários .  
As atividades práticas serão desenvolvidas  de acordo com as instruções 
fornecidas pelo professor indicando as ferramentas "on line"  de livre acesso  
e/ou caso seja necessário utilizar acesso remoto à maquinas no laboratório de 
informática no Dgef.  
As atividades serão realizadas de forma assíncrona  e quando necessário serão 
realizados encontros  síncronos em dias previamente agendados com a turma, 
sempre respeitando o horário da turma (34M34). 
As aulas síncronas serão realizadas através de videoconferência (Google 
Hangouts, Meet ou Zoom). 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação 
da aprendizagem) 
Avaliação:Prova Escrita/Digital (avaliação 1 e 2) e 
Apresentação de Seminário (avaliação3) 
 
Número de Avaliações:3 (três) 



  . 

 Cronograma e critérios para a 
realização das atividades e 

validação da assiduidade dos 
discentes 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o 
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: 
“A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de 
acordo com o acompanhamento das atividades propostas, 
conforme plano de curso.” 

 
A assiduidade será contabilizada e diretamente 
proporcional ao acesso do aluno às atividades 
registradas através do Relatório de acesso no SIGAA  
e entrega de atividades. 
O conteúdo será ministrado conforme descrito a 
seguir. 

Retomada de conteúdo ministrado 
presencialmente (24/08 a 14/09) 
Introdução - apresentação  
Sinais e Sistemas - Propriedades  
Convolução - propriedades- Correlação 
cruzada - Autocorrelação - Autoconvolução 
Lista de Exercícios  
Exercícios práticos 
 
1a Avaliação (16/09) 
 
 
Séries: (21-28/09)Conceitos, tipos, teste de 
convergência;Trigonométrica,Série Taylor,Maclaurin 
 
Série de Fourier-SF (30/09 - 05/10) 
Conceitos:propriedades;exemplos;lista de exercícios; 
 
Transformada de Fourier, Z e Laplace 
(07/10 - 28/10)Introdução;Conceitos; 
Trasnformada Direta & Transformada 
InversaPropriedades; Pares de Transformada das 
principais funções: caixa , sinc, exponencial, trem de 
impulsos 
ExemplosExercícios 
Aula prática: aplicar a TF num sinal sintético 
criado a partir da soma de funções senos e/ou cossenos   
 
2a. Avaliação  (04/11) 
 
Sorteio dos Temas dos seminários-3a 
avaliação -Instruções (09/11) 
  
Teorema da amostragem- Filtros - 
conceitos fundamentais (09 - 
16/11)Teorema da amostragem; Análise de Filtros- 
filtros ideais, não ideais (trapezoidais), F-K ; Resposta 
ao impulso,Pulso,Função refletividade,traço sísmico, 
Filtragem de dados Sísmicos. 
Filtros Deconvolução - Exemplo filtro EXATO - Filtro 
exato suas premissas e limitações;Exemplos de 
aplicações em dados sintéticos e reais. 



Aula prática: com o auxílio de programas executáveis 
fornecidos ao aluno gerar diferentes pulsos de fase 
mínima, mista e máxima e analisar os resultados 
obtidos considerando a deconvolução do pulso com o 
filtro exato e suas limitações mediante a violação da 
premissa do pulso ser de fase mínima. 
 
Aplicações na Geofísica -Exemplos 
(18/11 - 30/11)Exemplos de processamento de 
sinais nas áreas de Sísmica, Magnetometria e 
Gravimetria, sismologia e outros. 
 
3a. Avaliação - prova (60%) (02/12) 
 
3a. Avaliação - seminários (40%) 
(07/12) 
 
caso seja necessária REPOSIÇÂO 
(09/12) 
 
Será Agendado pelo menos um 
encontro extra para Orientação 
seminários - reunião com grupos 
(11/11 - 30/11) 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Plataformas de virtualização de uso acadêmico 

permitido e gratuito, tais como Google Meet (conta 
de usuário docente UFRN), SIGAA (Turma Virtual) ou 

assemelhados 
 

. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o 
do Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes, 
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os 
dias e horários registrados para a turma no SIGAA.” 
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Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 

 
 

 


