
duração 
40 horas 

 
datas de realização 

6 a 10 fevereiro ‘17 
horário 

09h00-13h00 
14h00-18h00 

preço de inscrição 
990 € 

792€ com 20% desconto 

 
este valor inclui: 

. documentação 
. certificado de formação 

 
valores isentos de IVA 

 
a inscrição só fica completa 

após o pagamento 
 

Descontos 
20%  de desconto para quem 
efetivar (pagar) inscrição até 

20 de Janeiro 2017 
.  

nota: os descontos não são 
acumuláveis 

 
local de realização 

instalações da UNAVE/UA 
laboratórios do departamento 

de eletrónica,  
telecomunicações e 

informática  
 
 
 

inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 

www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
As comunicações sem fios (wireless), nomeadamente as comunicações via rádio 
frequência tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, tipicamente devido 
ao facto de se pretender levar o conceito da internet para a internet das coisas, ou a 
internet de tudo. 
Desta forma novas áreas de interesse começaram a ser importantes na indústria, 
quer sejam a área da internet das coisas (IoT – Internet of Things) as comunicações 
de baixo consumo e longo alcance, (NB (Narrow Band) communications), e as 
comunicações totalmente passivas na qual o sistema mais completo é o RFID. 
Nesse sentido este curso cobre não só a temática do projeto de rádio frequências 
destas tecnologias, como cobre ainda alguns aspetos protocolares de diversas 
normas que começam a aparecer no mercado. 
 
objetivos gerais  
Os principais objetivos deste curso é fornecer aos formandos os conceitos teóricos e 
práticos necessários para desenvolver e tomar decisões de aquisição e projetos de 
sistemas de rádio comunicações para os novos paradigmas de IoT, NBC e RFID. 
 
objetivos específicos  
O curso abordará conceitos de projeto e desenvolvimento de antenas, circuitos de RF 
narrow band, sistemas de software defined radio e ainda interligação dos mesmos 
com toda a camada MAC e de comunicações necessária para implementar uma rede 
de baixo consumo e longo alcance. 
 
destinatários 
Os destinatários deste curso são Engenheiros de Electrónica e Telecomunicações, 
Eletrotecnia e Computadores ou afins. 
 
metodologia 
O curso será dividido em sessões teóricas (20h) e práticas em laboratório (20h), nas 
sessões teóricas serão apresentados os conceitos fundamentais assim como 
demonstrações da tecnologia enquanto na componente prática o formando será 
confrontado com um projeto de um sensor NB. 
 
conteúdos programáticos 
Os conteúdos programáticos estão divididos em módulos: 
Módulo 1- Conceitos Gerais de IoT/NB/RFID  
 Sistemas de IoT - Lora, SigFOX, Weigtheless 
 Sistemas de RFID  - Longo alcance e curto alcance, NFC 
 Sistemas de NB – NB LTE, Future 5G 
 Casos Práticos 
  Cenários em medicina 
  Tecnologias veiculares  
  Agricultura 
  Logística 
 Projectos de circuitos RF - componente analógica  
 Conceitos básicos de Sistemas de Rádio 
 Projecto e desenvolvimento de antenas de RF para sistemas RF 
 Projecto e desenvolvimento de sistemas de acoplamento magnético  
 Familiarização com componentes de RF, Amplificadores de Baixo Ruído  
 Amplificadores de Potência, Misturadores, Osciladores 

 IoT - Communications 

       



conteúdos programáticos 
 Trans-receptores analógicos 
 Conversores analógico-digital e digital analógico 
Laboratório tarde 
Módulo 2 - Projectos de circuitos de rádio - componente digital  
 Software Defined Radio 
  Conceitos e arquiteturas 
  Tecnologias de implementação com enfoque nas FPGAs e SoCs 
  Fluxo e ferramentas de projeto 
  Linguagens de especificação e modelação 
 Projeto da camada física 
  Blocos fundamentais e cadeias de processamento 
  Interface com o domínio analógico 
  Interface com a camada de controlo de acesso ao meio 
  Software embedded para configuração e controlo 
Laboratório tarde 
Módulo 3 - Camada Física e correspondente Processamento de Sinal  
 Noções elementares sobre canais wireless 
 Modulações para canais wireless 
  OFDM 
  Equalização do canal 
 Partilha do canal 
  TDMA 
  FDMA 
  CDMA 
 Sistemas MIMO e Massive MIMO 
 Sistemas IoT Ultra Narrow Band 
Laboratório tarde 
 

Prof Nuno Borges Carvalho  - Professor Universidade de Aveiro 

Nuno Carvalho Doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de 
Aveiro em 2000, Atualmente é Professor Catedrático no Departamento de Ele-
trónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro e Investi-
gador Sénior no Instituto de Telecomunicações. A sua atividade de Investiga-
ção está focada na área de sistemas/circuitos de Rádio Frequência. É ainda 
Fellow do IEEE. 
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Prof José Neto Vieira - Professor da Universidade de Aveiro  

José Vieira doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de 
Aveiro em 2000.  Atualmente é Investigador no Instituto de Eletrónica e Enge-
nharia Informática de Aveiro, no Instituto de Telecomunicações – Pólo de Avei-
ro e Professor Auxiliar no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e 
Informática da Universidade de Aveiro, onde ensina, desde 2001, processa-
mento digital de sinal e sistemas multimédia. 
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Prof. Arnaldo Oliveira  - Professor Universidade de Aveiro  

Arnaldo Oliveira doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade 
de Aveiro em 2007.  Atualmente é Investigador no Instituto de Telecomunica-
ções – Pólo de Aveiro e Professor Auxiliar no Departamento de Eletrónica, 
Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, onde ensina, des-
de 2001, sistemas digitais, arquitetura de computadores e sistemas de rádio 
definidos por software. 
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