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Ot “ándt Workshopt ont Rõt andt Microwavet Technology”t ét
organizadot pelot Laboratóriot det Radiofrequênciat dat
UniversidadetõederaltdetSantat(atarinat–tUõS(jtemtconjuntot
comtot(apítulotTécnicot9888t9MSE(4SE(OMMSO(tetotRamot
8studantiltdot9888tnatUõS(jtetserátrealizadotnostdiastá7jtáNt
etá0tdetNovembrotdetá/A7tnatUõS(jtemtõlorianópolisjtSantat
(atarinajt GrasilIt Ot objetivot dot workshopt ét compartilhart
conhecimentot técnicot nast áreast det Radiofrequênciat et
Microondast entret estudantesjt pesquisadorest et membrost dat
indústriat dast engenhariast elétricaEeletrônicat et ciênciast
relacionadasIt 4lémt dissot ot eventot tambémt permitet quet umt
amplot públicot acadêmicot et profissionalt possat estart emt
contatotcomtidéiastinovadorastetpalestrantestdistintostdestast
áreasIt Ot Workshopt tambémt visat promovert et criart
oportunidadest det pesquisat et parceriast entret at academiat et
empresast locaisIt õlorianópolist et regiãot têmt potencialt parat
tornaríset umt dost principaist centrost det tecnologiat dot Grasiljt
localt det umt númerot cadat vezt maiort det empreendedoresjt
startíupstetincubadorastdetempresasI
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4st ferramentast dat (adencet sãot extensamentet utilizadast nat
indústriat et nat academiat parat ot projetot det circuitost integradost
digitaisjtanalógicosjtdetsinaistmistostetdetradiofrequênciajtcobrindot
todast ast etapast det projetojt dot esquemáticot aot layoutt parat
fabricaçãoIOt cursot oferecidot terát 6ht det duraçãot et cobrirát ot fluxot
básicot det projetot det circuitost integradost det radiofrequênciat emt
tecnologiat Dõt C9GM–t A1/nmt usandot ast ferramentast (adenceIt
Serãotabordadostaspectostdetdimensionamentotdost transistoresjt t
criaçãotdetconfiguraçãotdettestestdostcircuitosjttipostdetsimulaçãojt
layouttdetcircuitosjtextraçãotdetparasitastpósílayoutjtsimulaçõestdet
Montet(arlotetcornersI

Ot 4dvancedt )esignt Systemt dat Veysightt ét umat ferramentat
computacionalt parat análiset et projetot det circuitost et sistemast det
microondasjt radiofrequênciat et digitaist det altat velocidadeIt Ot
programatpermitetumt fluxotcompletotdetprojetojtquetvaitdesdetat
especificaçãot dot sistemat Caltot nível–t atét ot layoutjt contandot comt
umtconjuntotvastotdetsimulaçõesjtincluindototimizaçãotetavaliaçãot
estatísticaIt Nestet minicursojt serát projetadat umat antenat dipolot
parat operaçãot emt tornot det B//t MKzjt at qualt passarát port
simulaçõest eletromagnéticasjt bemt comot at suat implementaçãot
comtumtamplificadortdetpotênciaIt4otfinaljtumtprotótipotdatantenat
serátmedidotemtumtanalisadortdetespectrotettambémtemtumtVN4It
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JoséILuísIp0IGüntzel

PracticalIIssuesIinIRF:MicrowaveIMeasurementsIUsingI
VectorINetworkIpnalyzers
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VictorIRochaIPusch

ÉS graduadoS emS VngenhariaS ÉletricaS pelaS
UniversidadeS deS TerãS eS temS mestradoS emS
VngenhariaSFiomédicaSpeloSinstitutoSdeSTecnologiaS
deS 3mirkabiráS TambémLS éS mestreS eS doutorS emS
VngenhariaS VlétricaS pelaS UniversidadeS deS
MichiganáS SeS associouS aoS /nstitutoS deS TecnologiaS
daS 6eórgiaS emS wunhoS deS íxxzS eS atualmenteS éS
ProfessorS3ssociadoSeS:iretorSdoS6TôFionicsSLabSS
daS mesmaáS SeusS interessesS sãoS dispositivosS
microeletrônicosS implantáveisLS interfaceS neuralLS
engenhariaS deS reabilitaçãoLS microS sistemasS bioô
inspiradosLS instrumentaçãoS médicaS eS circuitosS
integradosSdeSbaixoSconsumoáS

ÉS graduadoS emS VngenhariaS VletrônicaS pelaS
UniversidadSdelSQuindíoSôSUN/QU/N:/OLSRolômbiaáS
TemS mestradoS eS doutoradoS emS eletrônicaS peloS
/nstitutoS NacionalS deS 3strofísicaLS ÓpticaS eS
VletrônicaLS/N3OVLSMéxicoLScomSespecializaçãoSemS
análiseLS modelagemS eS caracterizaçãoS deS compoô
nentesS deS placaS circuitoS impressoS eS dispositivosS
semicondutoresS emS altasS freqüênciasáS 3tualmenteS
éS professorS doS :epartamentoS deS VngenhariaS daS
UniversidadS NacionalS deS RolombiaáS SeusS tópicosS
deS interesseSsãoS /ntegridadeSdeSsinalLSmodelagemS
elétricaS deS dispositivosS deS altaS velocidadeS eS
interconexõesLS projetoS deS veículosS deS testeS paraS
validaçãoS emS altaS frequênciaLS simulaçãoS
eletromagnéticaSdeScircuitosLSR3:LSTR3:á

PossuiS graduaçãoS emS VngenhariaS VlétricaPQüüxfLS
mestradoSeSdoutoradoSemSRiênciaSdaSRomputaçãoS
PQüüNS eS íxxxLS respectivamentefLS todosS pelaS
UniversidadeS &ederalS doS RioS 6randeS doS SuláS
3tualmenteS éS ProfessorS doS :epartamentoS deS
/nformáticaS eS VstatísticaS daS UniversidadeS &ederalS
deS SantaS RatarinaáS TemS experiênciaS nasS áreasS deS
VngenhariaS VlétricaS eS RiênciaS daS RomputaçãoLS
atuandoS principalmenteS nosS seguintesS temasêS
projetoS SoRsS deS altaS eficiênciaS energéticaLS
ferramentasS computacionaisS paraS projetoS eS
verificaçãoS deS SoRsLS arquiteturasS VLS/S paraS
codificaçãoS deS vídeoS eS processamentoS deS sinaisS
digitaisLSprojetoSdeSsistemasSdigitaisScomS&P63sá

HassanIpboushady
VleS éS graduadoS emS VngenhariaS VlétricaS pelaS
UniversidadeS doS RairoáS PossuiS mestradoS eS
doutoradoSemSVngenhariaSVlétricaSeSdeSRomputaçãoS
pelaS UniversidadeS deS PierriS 0S MarieS RurieLS &rançaLS
alémSdeSumScertificadoSparaSsupervisãoSdeSpesquisaS
daS mesmaáS 3tualmenteS éS ProfessorS 3ssociadoS daS
UniversidadeS deS PierriS 0S MarieS RurieáS SeusS
interessesS incluemSmodulaçãoSSigmaô:eltaLS projetoS
deS circuitosS integradosS emS RadiofrequênciaS eS
conversãoS analógicoôdigitaláS VleS éS autorS eS coôautorS
deSmaisSdeSÓxSpublicaçõesSnessasSáreasáS

FirstPlace7IaIFastIandIEffectiveIIncrementalITiming-DrivenI
PlacementIFlow
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EfficientIPowerIandIWidebandIDataITransmissionIinI
NearIField
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RFISigma-DeltaIpDC7IRealizingItheICognitiveIRadioIDream
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IoT7ISerãoIEItrilhãoIdeIsensoresIemISóSó0IMasIonde?I
FazendoIoIque?
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FlashITalk7IHumanIñodyICommunication
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FlashITalk7IWirelessIPowerITransferIforIMiniaturizedI
Implants
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ÉS graduadoS emS VngenhariaS VletrônicaS pelaS
UniversidadeS /ndustrialS deS SantanderS ôS U/SLS
RolômbiaS PíxxÓfSeS recebeuSoS títuloSdeSmestreSemS
VngenhariaSVlétricaSdaSUnivesidadeSdeSSãoSPauloS
ôS USPS PíxQxfáS TrabalhouS naS :esignS HouseS
LS/TVRçUSPS entreS íxxüS eS íxQíáS :esdeS íxQíS éS
estudanteS deS doutoradoS noS LaboratórioS deS
RadiofrequênciaSPLR&SôSU&SRfáSSeusSinteressesSdeS
pesquisasS sãoêS projetoS deS circuitosS integradosS deS
R&LStransferênciaSdeSenergiaSsemSfioSeScircuitosSdeS
baixaSpotênciaáTêmS graduaçãoS emS VngenhariaS VlétricaS PíxxÓfS

pelaS UniversidadeS &ederalS deS SantaS RatarinaS
PU&SRfLS eS mestradoS PíxxüfS pelaS mesmaS
universidadeS comS ênfaseS naS áreaS deS circuitosS
integradosáS VntreS íxxüS eS íxQíS trabalhouS comoS
projetistaSdeScircuitosSintegradosSanalógicosçR&SnoS
RentroS deS TecnologiaS deS /nformaçãoS RenatoS
3rcherS PRT/ôRampinasLS SPfáS :esdeS íxQíS éS alunoS
deS doutoradoS noS LaboratórioS deS RadiofrequênciaS
PLR&S ôS U&SRfáS TemS interesseS nasS áreasS deS
circuitosS integradosS analógicosçR&S eS sistemasS deS
comunicaçãoSsemSfioá

FabianILeonardoICabreraIRiaño

MaiconIDIPereira

RoôfundadadorS eS :iretorS deS TecnologiaS naS
SensorwebSPwwwásensorwebácomábrfáS
VngenheiroSdeSRontroleSeS3utomaçãoSgraduadoSnaS
U&SRáS 3tuouS comoS desenvolvedorS deS softwareS eS
integradorS deS plataformasS deS hardwareLS comS
ênfaseS emS sistemasS deS mediçãoLS eS emS
coordenaçãoS deS programasS deS PesquisaS 0S
:esenvolvimentoáS 3utorS doS sistemaS deS
supervisórioS openôsourceS ScadaFRS
PwwwáscadabráorgábrfLSplataformaSdeSsoftwareSlivreS
paraS automaçãoS atualmenteS maisS difundidaS noS
paísá

ViníciusIdosISantosILivramento
PossuiS graduaçãoS emS RiênciasS daS computaçãoS
PíxxqfS eS mestradoS PíxQNfS emS ProgramaS deS PósS
6radáS emS RiênciasS daS RomputaçãoS ambosS pelaS
UniversidadeS &ederalS deS SantaS RatarinaS PU&SRfáS
TemS experiênciaS naS áreaS deS RiênciaS daS
RomputaçãoLS comS ênfaseS emS 3rquiteturaS deS
SistemasS deS RomputaçãoLS atuandoS principalmenteS
nosS seguintesS temasêS relaxaçãoS lagrangeanaLS
circuitosSartificiaisLSautomaçãoSdeSprojetoSeletrônicoS
PV:3fLS gateS sizingS eS timingôdrivenS placementáS S
3tualmenteS éS alunoS deS doutoradoS noS ProgramaS
Pósô6raduaçãoS emS VngenhariaS deS 3utomaçãoS eS
SistemasSdaSU&SRá
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