
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
 

Proposta do Prof. Dr. Marco Roberto Cavallari para o Edital IMEA no 11  1 

Proposta com justificativa e demonstração das formas utilizadas para difusão do 
conhecimento 
 

Pesquisador: Prof. Dr. Marco Roberto Cavallari 

 

Instituto: Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATIT) 

 

1. Justificativa 
 

O evento intitulado “35ᵗʰ Symposium on Microelectronics Technology” ocorrerá de 23 

a 27 de agosto de 2021 em Campinas, São Paulo. O simpósio SBMicro é um fórum 

internacional dedicado à fabricação e modelagem de microssistemas, circuitos 

integrados e dispositivos, realizado anualmente no Brasil. O objetivo do simpósio é reunir 

pesquisadores das áreas de processamento, materiais, caracterização, modelagem e 

TCAD de circuitos integrados, microssensores, microatuadores e MEMS. Esta 

conferência internacional de microeletrônica serve como uma grande conferência para a 

discussão da pesquisa interdisciplinar em todo o mundo por meio de uma variedade de 

formatos, como apresentações orais, sessões de pôsteres, exposições, painéis de 

discussão e sessões tutoriais . Todos os artigos aprovados serão publicados no 

IEEEXplore. Os melhores trabalhos apresentados no simpósio serão convidados a 

reenviar uma versão estendida que será considerada para publicação no JICS - Journal 

of Integrated Circuits and Systems. 

 

Este pesquisador é coordenador de um projeto de pesquisa na área do evento: 

 

• PID2140-2019 Dispositivos eletrônicos flexíveis a partir de filmes finos 
orgânicos, cujo principal objetivo deste projeto é o desenvolvimento de 

componentes eletrônicos a base de Transistores de Filmes Finos Orgânicos 

(OTFTs, do inglês Organic Thin-Film Transistors). A principal inovação consiste, 

principalmente, na aplicação em eletrônica de novos materiais desenvolvidos por 
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colaboradores. Justifica-se pela demanda por sensores pequenos, portáteis e 

baratos, principalmente com aplicações em diagnósticos médicos in-situ, 

monitoramento ambiental e de alimentos, aplicação de fármacos, detecção de 

armas químicas e biológicas, e para confecção de línguas e narizes eletrônicos. 

Envolve professores doutores da UNILA, tais como Oswaldo Hideo Ando Junior e 

Jorge Javier Gimenez Ledesma do curso de Engenharia de Energia, além de 

professores doutores externos, tais como Fernando Josepetti Fonseca da 

Universidade de São Paulo (USP), Cléber Alexandre De Amorim da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) e Leonardo Giordano Paterno da Universidade de 

Brasília (UnB).  

 

Além disso, colabora com o Prof. Dr. Fernando J. Fonseca da USP no projeto: 

• ACQUA-ONLINE - Análise da qualidade da água on line, financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e em 

parceria com empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP), com o objetivo de analisar a água de Estações de Tratamento 

de Água (ETA) quanto ao teor de geosmina e 2-metilisoborniol. Estas substâncias 

são responsáveis por causar gosto e odor à água. 

 

A participação neste evento permitirá a comunicação com outros especialistas da 

área de microeletrônica, a realização de reuniões com colaboradores científicos e a 

aprendizagem das últimas técnicas de fabricação e caracterização elétrica 

desenvolvidas para dispositivos eletrônicos a partir de materiais orgânicos. 

 

Serão cinco dias de conferência, portanto, são necessárias cinco diárias no valor de 

RS$ 177,00 por dia para servidor público de nível superior (ou seja, um total em diárias 

de RS$ 885,00). Baseado nas últimas edições desta conferência, a inscrição para o 

evento como Professor do Magistério Superior e membro da sociedade IEEE deverá 

custar em torno de US$ 800,00 (aproximadamente RS$ 4275,28). Devido ao valor limite 
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de RS$ 5000,00 apresentado no edital em questão, estão sendo solicitados somente 

RS$ 4115,00 para inscrição. 

 

2. Meios para difusão do conhecimento 
 

O conhecimento adquirido poderá ser transmitido através da realização de: 

• Reuniões entre os integrantes dos dois projetos de pesquisa mencionados 

anteriormente; 

• Seminário científico virtual ou presencial para membros da comunidade 

acadêmica da UNILA, assim como externos, das áreas de Engenharias, Física e 

Química; e  

• Relatório com um resumo dos trabalhos de maior interesse na área dos projetos 

mencionados acima para ser difundido entre os pesquisadores das áreas 

mencionadas anteriormente na UNILA, assim como para membros externos 

colaboradores. 

 

 


