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Resumo:  Organização e Arquitetura de Computadores é uma disciplina complexa por
tratar  do  projeto  de  sistemas  computacionais,  considerando  as  novas  tendências
tecnológicas. A literatura científica tem optado pelo uso de ferramentas de simulação, nas
práticas pedagógicas, em função do alto custo para criação e manutenção de laboratórios
especializados. Porém, devido às aulas puramente teóricas e/ou ao uso de ferramentas
de  simulação  muito  abstratas,  surgem lacunas  no  processo  de  ensino-aprendizagem
desses conceitos.  Cabe ressaltar  que é fundamental,  em algum ponto da abordagem
metodológica, os estudantes terem contato com hardware real pois, além de aumentar a
motivação para estudos avançados em projetos de sistemas computacionais, devem lidar
com ele durante o exercício da profissão. É nessa problemática que surgiu o CompSim,
uma ferramenta de aprendizagem que alia simulação a interações com dispositivos físicos
e de baixo custo, para estabelecer cenários completos de projetos de hardware.  Este
trabalho  tem  então,  como  objetivo  principal,  a  implementação  em  hardware  dos
componentes virtuais do simulador CompSim para que os estudantes tenham acesso a
um fluxo completo de projeto de sistemas computacionais. Recentemente, o CompSim foi
integrado às plataformas abertas de prototipação Arduino UNO e MEGA, e, atualmente,
avalia-se sua integração com circuitos eletrônicos reconfiguráveis, tais como, Dispositivos
Lógicos Programáveis Complexos (CPLD) e Field Programmable Gate Array (FPGA). 
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