
  

Guia Floripa
Saiba como o Guia 
Floripa fez para
transformar-se num 
dos sites mais 
interessantes da
internet catarinense 
em entrevista com os 
idealizadores:
Maurélio César
Pereira e Leonardo
Gomes de Oliveira.

PortalQualidade
Saiba como a 
Conectt, sob a batuta
da sua diretora de
Operações, gerencia
um dos projetos mais
complexos e 
interessantes da web 
brasileira: o 
PortalQualidade.com
do Programa Gaúcho
da Qualidade e 
Produtividade.

"Chip in the Pampa" reunirá
especialistas de seis países
15/08/2002

Especialistas de seis países estarão em Porto Alegre de 09 a
14 de setembro para debater tendências da computação
eletrônica no "Chip in the Pampa". O evento, que foi lançado
nesta quarta-feira, no Sheraton, contará com dois simpósios
específicos da área de componentes e circuitos eletrônicos:
Simpósio de Concepção de Circuitos e Sistemas Integrados
(SBCCI) promovido pela SBC (Sociedade Brasileira de
Computação) e Simpósio de Tecnologia em Microeletrônica e
Dispositivos promovido pela SBMicro (Sociedade Brasileira 
de Microeletrônica).

Os dois eventos são reconhecidos internacionalmente por
publicações como IEEE Design & Test of Computers,
JICS-Journal of Integrated Circuits and Systems e o IEEE 
Computer Society Press. Os principais artigos apresentados 
em Porto Alegre serão publicados nos Estados Unidos e
Europa, tornando-se referência mundial para novos avanços
tecnológicos em produtos de computação e microeletrônica.
A organização é da UFRGS (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul) e da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul). O "Chip in the Pampa" tem como 
co-promotores a Federação Internacional de Informática
(IFIP-International Federation for Information Processing), 
com sede na Áustria, a EDS (Electron Device Society) e a
Eletrochemical Society, além da ACM (Association for
Computer Machinary, ambas com sede nos Estados Unidos.

Site relacionado: SBC 

 Terceira Terça será na Montreal do Bourbon Country
 Diretor Comercial da Colombo é o Homem de Marketing do

R S
 Procempa lança conexão RDSI
 Meta ataca na área de portais corporativos
 Plug In será primeiro data center credenciado Intelig
 Alfamídia distribui gratuitamente apostilas Linux
 Gestão para unidades de alta tecnologia
 Cinqüenta empresas participam do profissionais do futuro
 Curso de marketing em telecomunicações na Pucrs
 Famecos vai sediar congresso mundial de mídia
 Webmotors tem 75% de audiência no setor automotivo
 Módulo ensina como desenvolver aplicações criticas com

segurança
 Sun lança servidor entry level LX50
 Lan Professional mantém dólar em R$2,49

Assine a newsletter do 
Baguete e receba
diariamente as principais
notícias do mercado de TI.
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Descadastrar

Faça uma busca no banco
de notícias do Baguete.
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