
 

STUDENT BRANCH IEEE UNISINOS 

 

O presente documento tem por propósito registrar os objetivos do Student 

Branch IEEE Unisinos e o seu programa de eventos para o ano de 2019.  

 

Missão   

O Student Branch foi criado para os alunos e pelos alunos, para que exista a 

promoção de atividades complementares a graduação, visando o desenvolvimento 

técnico e profissional destes. Com objetivos de divulgar e representar o IEEE dentro da 

universidade, afim de colaborar com o fomento da área tecnológica, oferecendo 

visibilidade e oportunidades aos membros dentro e fora da Unisinos, por meio da 

organização de eventos técnicos e sociais de âmbito acadêmico e tecnológico; 

 

Com esta missão, estamos propondo as respectivas atividades para o ano de 2019. 

 

 

 

Summer School: Uma série de minicursos e palestras a ser realizado entre os dias 20 

e 22 de fevereiro, onde abordaremos sobre Linux Embarcado, Semicondutores 

(mercado e tendências), COMSOL, Matlab aplicado a RF e Redes para IoT. 

 

 

Palestra e Desafio Robótica: A palestra abordará sobre o mercado de robótica no 

brasil e tendências, enquanto o desafio trata-se uma competição para alunos de 

graduação da Unisinos e de outras universidades. Ambas atividades visam a criação de 

um grupo de pesquisa para futuros projetos e competições nesta área. 

 



Palestra e Desafio Aeroespacial: A palestra abordará sobre o desenvolvimento 

aeroespacial no brasil, mercado e tendências, enquanto o desafio trata-se uma 

competição para alunos de graduação da Unisinos. Ambas atividades visam a criação 

de um grupo de pesquisa para futuros projetos e competições nesta área. 

 

 

Hackathon IEEE: Competição entre alunos da Unisinos, que visa o desenvolvimento 

de um projeto de hardware e firmware, promovendo o desenvolvimento do trabalho em 

equipe entre os alunos. Ocorrerá entre os dias 03 e 05 de maio. 

 

 

Semana Acadêmica: Uma série de minicursos e palestras a ser realizado no mês de 

outubro, onde abordaremos diversas temáticas visando os alunos dos cursos de 

engenharia do eixo eletroeletrônica. 

 

 

Desafio Higra: Um Hackathon entre alunos da Unisinos a ser realizado na empresa 

Higra, em comemoração aos 18 anos da empresa, fruto da parceria entre o IEEE 

Unisinos e desta empresa patrocinadora de nossos eventos. 

 

 

 

Desde já agradecemos sua atenção e desejamos muito firmar uma parceria entre 

o Student Branch e sua Empresa. Quaisquer dúvidas ou propostas de atividades, entre 

em contato. 

 

 

 

Gabriel Silveira 

Presidente do IEEE Unisinos 

 


