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Engenharia debate temas importantes para
o crescimento do Brasil e de Santa Catarina
INTERNET DAS COISAS
Os engenheiros catarinenses estão convidados para participar
de workshop sobre assuntos como internet das coisas, cidades
inteligentes, realidade virtual reúnem a engenharia
dia 15/08 às 8h30min na Fiesc
Os desafios da engenharia brasileira na sociedade do conhecimento.
Esse será o tema do 3º workshop do Gestão de Valor, promovido pelo
Diário Catarinense com a parceria do Sindicato dos Engenheiros no
Estado de Santa Catarina (Senge-SC) nesta segunda-feira, dia 15 de
agosto, a partir da 8h30min no auditório da Fiesc, em Florianópolis.
O painel reunirá profissionais da engenharia para debater temas como
internet das coisas, cidades inteligentes, realidade virtual, enfim, assuntos que fazem parte da vida da população e necessitam que os engenheiros brasileiros criem
condições para melhorar a vida das pessoas.
O evento terá como protagonista o professor Marcelo Knörich Zuffo da USP, como único
palestrante. A palestra tem o objetivo de apresentar as tendências tecnológicas que estão mudando a humanidade e os desafios para os quais engenheiros devem estar preparados. Os debatedores serão André Pierre Mattei, diretor do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados;
Otávio Ferrari Filho, diretor de Projetos de Telecomunicações da Sucesu-SC e Victor Rocha Pusch,
diretor da empresa SensorWeb.
Marcelo Knörich Zuffo é professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da
Escola Politécnica da USP, engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, atua
junto ao Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) coordenando pesquisas e desenvolvimentos na
área de meios eletrônicos interativos, com foco nos seguintes temas: engenharia de meios interativos, saúde digital, computação de alto desempenho, realidade virtual, computação gráfica e
visualização.

Os engenheiros estão convidados a participar dessa discussão, contribuindo no
debate sobre temas importantes para o crescimento do Brasil e de Santa Catarina.
Inscrições: bit.ly/workshopfloripa

Curta a nosssa página
no Facebook

FILIE-SE AO SENGE-SC PELA ENGENHARIA UNIDA
Filiado à

Jornalista Responsável: Denise Christians - DRT 5698
Diagramação: Acerte Comunicação

