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curso de extensão

ARDUÍNO
a quem se destina:
todas as pessoas interessadas em criar suas 
próprias coisas a partir deste incrível universo de 
tecnologia maker, mesmo que tenha ou não 
alguma noção de eletrônica ou de programação. 

o que será abordado:
• microcontroladores x microprocessadores
• configuração e instalação do Arduino IDE
• introdução à eletrônica analógica e digital
• sinais digitais, analógicos e PWM
• fluxogramas e AFD’s
• lógica de programação e linguagem C
• sensores, atuadores, shield’s e módulos
• métodos de prototipação rápida
• criação de brinquedos inteligentes
• execução prática de automação residencial 

(domótica) e industrial
• autoconhecimento, desenvolvimento 

pessoal e profissional
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ARDUÍNO
como será o curso:

aulas expositivas com o 
uso de metodologias 

ativas e material 
instrucional próprio

todas as aulas serão 
práticas, com a 
automação de 

diferentes artefatos

poderão ser abordados 
problemas e projetos 

propostos pelos 
próprios participantes

Instrutor
Prof. MSc. Herbert Schäfer

Professor e Consultor de empresas. Mestre em Informática na área de
Inteligência Artificial (UFPR, 2000), Bacharel em Análise de Sistemas (UFPR,
1995) e Técnico em Eletrotécnica (CEFET/PR, 1985); Sócio fundador da
Deutsch Komp Sistemas de Informação e Automação Ltda. Atua a 20 anos na
área acadêmica e a 30 anos no desenvolvimento de soluções customizadas
para a indústria, com maior ênfase em sistemas que necessitem tanto de
software quanto de hardware embarcado. Na TELEPAR desenvolveu e
implantou o sistema de gerenciamento de eventos e serviços do Centro
Estadual de Gerência de Redes (CEGR). Este sistema, operado
simultaneamente em 5 centros regionais e um estadual em ambiente 24x7 foi
agraciado com o 2º Lugar Nacional no Prêmio Nacional de Software para
Telecomunicações oferecido pela ADETEC, pelo SOFTEX 2000 e pelo CNPq no
ano de 1.999.

CV: http://lattes.cnpq.br/3543434351295203

http://lattes.cnpq.br/3543434351295203
http://lattes.cnpq.br/3543434351295203
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ARDUÍNO
sobre o curso
turmas com no máximo 18 participantes
Duração: 60 horas

segunda à sábado 08:00h às 18:00h

TURMA I – (T-C101-1) DIAS DE AULAS
OUTUBRO: 01, 02, 03, 04, 05, 06

TURMA III – (T-C101-3) DIAS DE AULAS
NOVEMBRO: 19, 20, 21, 22, 23, 24

segunda à quinta 19:00h às 22:45h

TURMA II – (T-C101-2) DIAS DE AULAS
OUTUBRO: 29, 30, 31
NOVEMBRO: 01, 05, 06, 07, 08

19, 20, 21, 22
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SO Coffee-break, material 
didático e certificado

(entregue mediante 
75% de participação).

Garantia 
de acompanhamento 
de um 
Coach no período de 
realização do curso
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R$ 357,00

Pagamento até 10 
vezes sem juros ;

Condições especiais 
paragrupos de 5 
alunos, consulte-nos;

Para turma in 
company, consulte-
nos.
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Limitado: As vagas 
serão preenchida de 
acordo com a ordem 
de pagamento das 
inscrições.

Máximo 18 alunos por 
turma.

Inscrições abertas
http://www.ibeds.com.br/index.php/c101-inscricao/

http://www.ibeds.com.br/index.php/c101-inscricao/


porque estudar no 
IBEDS

seja a diferença:

Em um mundo globalizado e em constante mudança, para que um 
profissional se destaque, ele necessita adquirir competências que hoje 

vão além dos conhecimentos e habilidades convencionais.

Um profissional deste século que deseja fazer a diferença, em 
quaisquer atividades pessoais e profissionais que desempenhe, 

necessita também reconhecer suas aptidões e de maneira simplificada, 
saber potencializá-las para ser a diferença.

Além de professores especialistas, mestres e doutores e com ampla 
experiência nas diversas áreas do saber e de turmas com número 

reduzido de participantes, o IBEDS contempla em todos os seus cursos 
o acompanhamento de um profissional coach que irá auxiliar, 

individualmente, todos os alunos a identificarem suas aptidões e, junto 
com nossos professores, fornecerá a orientação necessária para 

potencializar o que cada participante, como indivíduo, tem na essência:
“saber do que gosta, gostar do que faz e fazê-lo com 

excelência”

Profa. Dra. Patrícia Sottoriva
Diretora-presidente

acesse o site 
http://www.ibeds.com.br/index.php/arduino/

e-Mail: contato@ibeds.com.br
ou ligue (41) 9 9588-7707 

http://www.ibeds.com.br/index.php/arduino/

