
Desde os anos 80 a produção de hardware para diversos propósitos vem 

aumentando a cada ano. O surgimento e a padronização de linguagens de 

descrição de hardware foi uma das principais causas desse avanço.  Dentre as 

linguagens mais conhecidas e usadas na produção de hardware está a VHDL 

(VHSIC Hardware Description Language).  Em 1986 a linguagem VHDL se tornou 

um padrão IEEE e isso encorajou muitas empresas a utilizá-la para desenvolver e 

documentar seus circuitos. Nos dias atuais, há várias ferramentas para auxiliar no 

processo de produção do hardware, que utilizam como entrada um modelo dos 

circuitos descrito em VHDL. Assim, é possível usar VHDL durante todo o processo 

da produção de hardware, desde simulação do modelo até a geração do layout final 

do hardware. Este curso introduz a linguagem VHDL,  mostrando sua estrutura e 

funcionamento através de exemplos e exercícios.  

Organ i z a t i o n  

Promoção: 

Apoio: 
 

Curso de Introdução a 
Linguagem de Descrição 

de Hardware VHDL 

 - Aprender a programar circuitos utilizando VHDL    
 - Compilar os modelos utilizando GHDL  

 - Utilizar TestBenches para aplicar estímulos ao circuito    
 - Simular utilizando GtkWave  

- História da linguagem VHDL  
- Entidades e arquiteturas  
- Exemplos básicos de entidades   
- Modificação dos exemplos  

- Implementação de circuitos como exercício   
- Tipos básicos e exemplos da utilização de processos  

- Sentenças condicionais e loops    
- Utilização de TestBenches para gerar estímulos externos ao circuito  
- Utilização de delays na transferência de valores para sinais  

- Análise dos arquivos utilizando GHDL  

- Simulação e visualização dos resultados utilizando GHDL/GtkWave  
 

 
Público: Alunos de graduação BCC interessados em pesquisa na área de redes 
de computadores, particularmente em dispositivos como celular, sensor, e PDAs 
Requisitos: Conhecimento em circuitos combinacionais e seqüências e noções 
de programação orientada a objetos. É necessário ter cursado as disciplinas 
CI068 - Circuitos Lógicos, e CI056 - Algoritmos e Estruturas de Dados II.  

Público Alvo e Requisitos: 

Assuntos Abordados: 

Objetivos: 

 

Realização: NR2 e 
Depto. de Informática 
 

Inscrições: 01/03/2010 - 
05/03/2010  por  email 
nr2@inf.ufpr.br 
 

Número de Vagas: 8 

Organização NR2 
http://www.nr2.ufpr.br 

 

Coordenação Geral: 
Prof. Aldri L. dos Santos 
 

Instrutor:  
Marco Caetano Lazarine 
Bontorin 

Curso de 6 horas, 4hs de aulas expositivas com exemplos práticos e 2hs de exercícios realizados  pelos alunos. 

Local e Datas:  Lab. 4 - 
10, 12, e  15 de março 
das 9:30hs às 11:30hs 


