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Plano de Ensino 
 Vamos analisar o Plano de Ensino da disciplina, 

que está disponível na página. 
 

 Cabe destacar que a versão disponibilizada na página é 
apenas para consulta, não possuindo validade legal! 

 

 Contatos relacionados à disciplina deve ser feitos 
pelo endereço eletrônico ss@renatomaia.net.  
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Página da Disciplina 
 Vamos analisar o Plano de Ensino da disciplina, 

que está disponível na página. 
 

 Cabe destacar que a versão disponibilizada na página é 
apenas para consulta, não possuindo validade legal! 

 

 Contatos relacionados à disciplina deve ser feitos 
pelo endereço eletrônico ss@renatomaia.net.  
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Para quem Ainda Foge do Inglês... 
http://www.pearson.com.br/livro.asp?isbn=9788576055044 
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Ferramentas Computacionais 
Matlab – http://www.mathworks.com 
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Ferramentas Computacionais 
Octave – http://www.gnu.org/software/octave 
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Ferramentas Computacionais 
Scilab – http://www.scilab.org 
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Ferramentas Computacionais 
Python(x,y) – http://www.pythonxy.com 
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Ferramentas Computacionais 
 As ferramentas computacionais não são impor-

tantes apenas no contexto acadêmico. A seguir 
estão apresentados alguns exemplos de empre-
sas que utilizam o Matlab: 

 

 Vale do Rio Doce. 
 Embraer. 
 Renault do Brasil. 
 Motorola do Brasil. 
 Petrobrás. 
 BankBoston. 
 Banco do Brasil. 
 Banco Central do Brasil... 
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Ferramentas Computacionais 
 As ferramentas computacionais apresentadas co-

mo exemplos são similares em tempos de inter-
face, capacidades e programação. 
 

 A maior diferença reside no fato de que o MATLAB é um 
software proprietário, enquanto os demais são livres. 

 

 A Facit possui 25 licenças do Matlab, com as tool-
boxes de Matemática Simbólica, Redes Neurais, 
Fuzzy, OPC, Processamento de Sinais, Controle, 
além do Simulink. 
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Ferramentas Computacionais 
 É interessante ressaltar que o Octave busca ser 

compatível com o Matlab, de modo que as fun-
ções disponíveis tenham a mesma interface e as 
linguagens de programação sejam similares. 
 

 O Octave é fornecido para ser utilizado num ter-
minal/console, mas há interfaces gráficas (front-
ends) disponíveis, dentre as quais destaco: 

 

 QtOctave. 
 GUI Octave. 
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Ferramentas Computacionais 
QtOctave – http://qtoctave.wordpress.com/what-is-qtoctave/ 
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Ferramentas Computacionais 
GUI Octave – https://sites.google.com/site/guioctave/ 
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Ferramentas Computacionais 
 Vamos ver rapidamente a interface de cada uma 

das ferramentas computacionais apresentadas... 
 

 Na página da disciplina há links para outras fer-
ramentas computacionais. 

Os trabalhos da disciplina envolverão a utilização de 
ferramentas computacionais! 
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Ferramentas Computacionais 

Ah, meu Deus! 
Eu não sei 

implementar... 
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Ferramentas Computacionais 
 Se você não é bom com implementação, você 

tem um motivo para se dedicar muito e não um 
motivo  para não tentar e desistir de fazer...   

 

 Aproveitem a oportunidade, discutam com os co-
legas, contem com a minha ajuda.  

 

 Sejam pessoas interessadas e não copiem os tra-
balhos para apenas ter os pontos e PASSAR, pois 
os aspectos de implementação farão parte dos 
conteúdos das provas! 
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Pré-requisitos (além dos formais) 
 Curiosidade.   
 

 Paciência.  
 

 Perseverança. 
 

 Respeito. 
 

 Responsabilidade. 
 

 Honestidade (Acadêmica). 
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Aspectos Importantes 
“Um dos maiores problemas da Matemática é explicar o que 
ela é. Vamos começar pelo que ela não é. Matemática não é 
sobre símbolos nem cálculos. Símbolos são ferramentas e as-
sim como a música não é uma sequência de notas, a Mate-
mática não é sobre símbolos. Matemática também não é so-
bre cálculos. Cálculos são processos que levam a algum re-
sultado. De fato, atualmente, quase todos os cálculos ficam 
para as máquinas. Genericamente podemos dizer que a Mate-
mática é sobre ideias.” 
 

JANOS, M. Matemática e Natureza. 1. ed. São Paulo: Edito-
ra Livraria da Física, 2009. 
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Aspectos Importantes 
 Peço a todos que não se esqueçam que tudo o 

que foi discutido na disciplina Introdução à Enge-
nharia de Controle e Automação será muito im-
portante! 
 

 Caso você não tenha cursado a disciplina Intro-
dução à Engenharia de Controle e Automação 
(comigo), consulte os materiais disponíveis na 
minha página! 
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Aspectos Importantes 
 Na página da disciplina há um link para uma pa-

lestra que fiz no início de 2010, na recepção aos 
calouros dos cursos de Administração e Engenha-
ria de Alimentos do Instituto de Ciências Agrárias 
da UFMG, cujo título é “Ensino, A-prendizagem e 
a Vida Acadêmica: Um Bate-Papo com os Calou-
ros”... Leiam e reflitam! 

Renato Dourado Maia – Sinais e Sistemas 24/02/2014 20/29 



Atitudes Corretas 
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Comentários Finais 
 A minha abordagem como professor é centrada 

nas ideias: 
 

 Não trabalharemos com grandes quantidades de exercí-
cios durante as aulas! 

 Tirar dúvidas é diferente de “ficar vendo o professor re-
solver questões no quadro”! 

 Não estamos fazendo um curso de interpretação: por-
tanto, as provas não serão a encenação de uma peça 
ensaiada durante as aulas, ou seja, não espere encon-
trar nas provas apenas “versões” das questões sugeri-
das nas listas e trabalhadas em sala! 

 A frequência mínima é de 75%! Caso você precise de 
tratamento especial, solicite-o ao Colegiado! 
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Comentários Finais 
“A Matemática, da forma que é ensinada nas escolas, não 
desperta o interesse da maioria dos alunos pela simples razão 
de que o que se ensina não são ideias. Para os estudantes é 
ensinada uma série de habilidades para resolver problemas 
práticos e dicas para passar nas provas vestibulares, ou seja, 
um treinamento e não uma educação em Matemática. Estes 
são memorizados sem uma real apreciação dos conceitos e 
um perfeito entendimento. São premiados o conhecimento 
bruto, memorização e a velocidade, no lugar das ideias. Te-
diosos cálculos e manipulações de fórmulas produzem em 
muitas crianças inteligentes o desejo de se livrar da Matemá-
tica logo nos primeiros anos das escolas.” 
 

JANOS, M. Matemática e Natureza. 1. ed. São Paulo: Edito-
ra Livraria da Física, 2009. 
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Alguém Pode Estar Pensando... 

E por que toda 
essa reflexão 

sobre Matemática? 
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Respondendo... 

Estudar Sinais e Sistemas é estudar 
Matemática! 

x 
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Estação Zoológica de Nápoles 
“Não era uma fábrica (como são hoje todas as ins-
tituições acadêmicas). Era uma forja, porque a ci-
ência ali crescia sozinha, ou melhor que em qual-
quer outro lugar, como crescem as flores em uma 
estufa bem cuidada...” 
                 de uma carta de PIETRO DOHRN   
                          (neto de Anton Dohrn) 
A Emoção e a Regra: os grupos criativos na Europa de 1850 a 
1950. Domenico de Masi (organização). Tradução de Elia Ferreia E-
del. 9ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. 
 

http://www.szn.it – site da Estação Zoológica de Nápoles 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Dohrn 
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Fechando com Chave de Ouro! 
Convido-os a me ajudarem a transformar a sala de 
aula numa forja! E lembrem-se que a sala de aula 

é muito mais do que um quadrilátero! 
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Leituras Recomendadas 
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 Leiam os textos disponíveis no link leituras reco-
mendadas, disponível na página da disciplina. 
 

 Os artigos do Stephen Kanitz vocês já devem ter 
lido, mas há dois textos novos e eu sugiro forte-
mente que vocês os leiam: 

 

 Telling the Truth. 
 Teaching at University Level. 

28/29 



Acabou... Obrigado pela Atenção!!! 
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