
Workshop em programação de microcontroladores usando a placa Arduino 

 
 Title and an acronym:  

Workshop em programação de microcontroladores usando a placa Arduino - WPMA 

 

 Brief description:  

O workshop visa introduzir os participantes nas tecnologias das placas 

microcontroladas as quais são cada vez mais utilizadas numa grande variedade de 

projetos, substituindo outras tecnologias com vantagens técnicas e económicas. Como 

exemplos podemos ter projetos em IoT (Internet of Things), Smart Cities (Cidades 

Inteligentes) , electrodomésticos inteligentes, sistemas de aquisição de sinais médicos, 

etc. Uma área também em franca expansão é a dos projetos artísticos e também do 

vestuário interativo.  

De entre uma grande variedade de oferta no mercado, neste workshop serão 

utilizados kits de placas Arduino contendo diversos componentes como sensores e 

atuadores.  Embora com certas limitações, estes kits permitem treinar muitas técnicas 

de programação e ao mesmo tempo realizar uma grande variedade de projetos. 

 

 Intended audience and its expected size:  

O WPMA constitui-se como uma acção de iniciação ou de aprofundamento de 

conhecimentos na área dos microcontroladores e dirige-se a três tipos de 

participantes. Os primeiros são técnicos de manutenção em empresas de qualquer 

ramo, uma vez que estas tecnologias são cada vez mais utilizados em todo o tipo de 

maquinaria; os segundos são alunos dos vários graus de ensino que se sintam atraídos 

por esta área da informática; o terceiro grupo é o dos artistas que desejem introduzir 

efeitos especiais nas suas obras (foi esta a ideia que deu origem ao Arduino). 

O laboratório aonde decorrerá o workshop tem lugar para 24 participantes no 

máximo. 

 

 A list of invited speakers:  

Não estão previstos oradores. 

 
 Format of the workshop:  

O workshop terá a duração de 8h, decorrendo entre as 9h-13h, seguido de intervalo 

para almoço e continuando das 14h30-18h30. A participação é gratuita. Apresenta-se 

com o formato de um mini-curso, com uma exposição teórica dos principais conceitos 

ligados às tecnologias da electrónica, quer analógica quer digital, sendo depois 

propostos exercícios práticos para consolidação das matérias abordadas. Os exercícios 



são realizados em grupos constituídos por dois participantes, usando kits do Arduino 

financiados por empresas patrocinadoras. 

 Invited contributions:  

Não se aplica. 

 

 Expected benefits of participating in the workshop:  

Espera-se que no final do workshop os participantes passem a dominar as principais 

técnicas associadas aos sistemas microcontrolados, o que lhes permitirá entender os 

sistemas com que se deparem, podendo reparar avarias ou efetuar ajustes/alterações. 

Terão também obtido conhecimentos que lhes permitem projetar os seus próprios 

sistemas. 

 

 Contact information: 

Pedro José Guerra de Araújo – paraujo@di.ubi.pt  

Doutorado em Informática (Sistemas de Informação) pela Universidade da Beira 

Interior e Bacharel em Eletrónica e Telecomunicações pelo ISEL. Os seus interesses 

incluem o desenvolvimento de soluções integradas de hardware/software para 

utilização no sector têxtil e do vestuário, bem como em aplicações médicas. 

Responsável por lecionar as unidades curriculares de Arquitetura de Computadores I e 

II, Sistemas de Informação, Telemedicina e Interfaces Hardware/Software na UBI. 

 

 Technical requirements:  

O workshop decorrerá no Laboratório de Tecnologia dos Computadores (sala6.15) 

pertentencente ao Depto. de Informática da UBI, o qual se encontra devidamente 

equipado para o efeito. 
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