
11º workshop do grupo ICONE



WICONE• Emilio Del Moral Hernandez

• Francisco Javier Ropero (UFABC)/Mariana A. Aguiar-Furucho (UTFPR)

• Fernando Itano (POLI – USP / Banco Votorantim)

• Eder Urbinate (POLI – USP)

• Mark Cappello Ferreira de Sousa (POLI – USP)

• Eduardo Nottolini (POLI – USP)

• Miguel Angelo de Abreu de Sousa (POLI – USP / IFSP)

• Grupo de segurança da informação (LSI – IPT) e demais colaboradores

manhã

tarde



ICONE – EPUSP:  Grupo de Inteligência Computacional, 
Modelagem e Neurocomputação Eletrônica

Website do Grupo: www.lsi.usp.br/ICONE

Alguns dos tópicos de atuação do grupo:

- Aprendizado de Máquina e Inteligência Computacional
- Brain Computer Interfaces e Interpretação e Classificação de 

Sinais Biológicos
- Inteligência Embarcada em FPGAs e Circuitos Integrados

Dedicados a Aplicações Específicas
- Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais para imagens, 

informações sonoras e Internet das Coisas
- Mapas autorganizáveis e Redes Neurais diversas para a 

Categorização, o Reconhecimento de Padrões, a Regressão
Linear Multivariada e a fusão de multissensores



Site do PPGEE-EPUSP com infos do programa de pós 
Graduação em Engenharia Elétrica --- http://ppgee.poli.usp.br/



Site do PSI-EPUSP com infos da nova ênfase de graduação 
em Eletrônica e Sistemas ---- http://sites.usp.br/psi/



Um parênteses importante para a nova 
graduação na EPUSP ...

• Flexibilização do currículo e de maior 
personalização do trajeto individual

• Maior presença de optativas e eletivas 
• Modernização de temáticas do 4º ano 
• Possibilidade de migração ou composição 
de áreas no 5º ano

• Possibilidade de composição com a pós 
graduação no 5º ano

• Módulos interdepartamentais (Engenharia 
biomédica por exemplo) 



Site do PSI-EPUSP com infos da nova ênfase de graduação 
em Eletrônica e Sistemas ---- http://sites.usp.br/psi/



Site do PSI-EPUSP com infos da nova ênfase de graduação 
em Eletrônica e Sistemas ---- http://sites.usp.br/psi/



Cinco Linhas de Formação ...

•Sistemas Eletrônicos Embarcados, 

•Sistemas Eletrônicos Inteligentes, 

•Processamento de Sinais, 

•Micro e Nanoeletrônica e 

•Sistemas Ópticos e de Micro-ondas 



Sistemas Eletrônicos Inteligentes ...

• A linha de formação em Sistemas Eletrônicos 
Inteligentes enfoca elementos de inteligência de 
máquina, aprendizado automático e 
adaptabilidade, que são hoje partes integrantes 
dos sistemas eletrônicos modernos. 

• Reconhecimento e Classificação de Padrões, 
Aprendizado de Máquina, Redes Neurais, 
Tratamento e Reconhecimento de Imagens, Fusão 
de Informações Heterogêneas e Técnicas de 
Otimização, abordados de forma integrada a 
sistemas eletrônicos reais envolvendo 
informações sonoras, visuais e 
multissensoriamento. 



Sistemas Eletrônicos Inteligentes ...

• O grande leque de sistemas e cenários atuais que se 
beneficiam dessa linha de formação configura sua 
grande importância para a sociedade, para o ensino de 
engenharia, para o mercado de trabalho e para a 
inovação em Eletrônica e Sistemas. 

• Fundamentos de Sistemas Eletrônicos Inteligentes 
(no 4º ano, 7º semestre)

• Concepção e Implementação de Sistemas Eletrônicos 
Inteligentes (8º semestre)

• No 5º ano ... Um elenco amplo de disciplinas eletivas 
avançadas, incluindo disciplinas de pós graduação e a 
possibilidade do pré-mestrado



Site do PSI-EPUSP com infos da nova ênfase de graduação 
em Eletrônica e Sistemas ---- http://sites.usp.br/psi/



Site do PSI-EPUSP com infos da nova ênfase de graduação 
em Eletrônica e Sistemas ---- http://sites.usp.br/psi/



Site do PPGEE-EPUSP com infos do programa de pós 
Graduação em Engenharia Elétrica --- http://ppgee.poli.usp.br/



Site do Grupo ICONE --- http://www.lsi.usp.br/ICONE/
... e facebook: //www.facebook.com/ICONE.EPUSP/
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• Francisco Javier Ropero (UFABC)/Mariana A. Aguiar-Furucho (UTFPR)
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• Mark Cappello Ferreira de Sousa (POLI – USP)

• Eduardo Nottolini (POLI – USP)

• Miguel Angelo de Abreu de Sousa (POLI – USP / IFSP)

• Grupo de segurança da informação (LSI – IPT) e demais colaboradores
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tarde



Inserções entre as palestras ...

•Estudantes de pós graduação 

•De doutores formados no grupo 

•De colegas de outras instituições e 
outros grupos de pesquisa 

•Anúncios de eventos e iniciativas

• ... 


