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No último dia 4 de outubro  de 2016 o IEEE 

completou 132 anos e mais de 430.000 membros ao 

redor do mundo comemoraram a 7ª edição do IEEE 

Day (http://www.ieeeday.org/). O IEEE Day celebra 

a primeira vez na história em que os engenheiros de 

todo o mundo e membros do IEEE reuniram-se para 

compartilhar as suas ideias técnicas no ano de 1884. 

O tema do IEEE Day em 2016 foi: 

"Aproveitando a tecnologia para um futuro 

melhor". Enquanto o mundo se beneficia do que é 

novo, o IEEE está focado no que virá em seguida. 

O Conselho Brasil do IEEE gostaria de agradecer 

e parabenizar a proatividade de todos os 

embaixadores voluntários do IEEE Day no Brasil por 

ajudarem na organização e na promoção dos eventos 

do IEEE Day a nível nacional. 

 

Neste ano tivemos 519 eventos realizados por 

membros no mundo para comemorar o IEEE Day de 

acordo com o mapa oficial do IEEE do Day 

http://www.ieeeday.org/2016-events-map/. Na 

Região 9 do IEEE, tivemos 66 eventos cadastrados, 

ou seja, 12,72% dos eventos do IEEE Day no 

mundo. No Conselho Brasil do IEEE, realizaram-se 

15 eventos no IEEE Day. Os eventos foram 

organizados por Ramos Estudantis, Capítulos das 

sociedades e Seções do IEEE. 

 
No ano de 2016 o Brasil bateu recorde de 

atividades realizadas no IEEE Day, conforme 

apresentado o gráfico a seguir. 

 

Dentre as Seções do IEEE no Conselho Brasil, a 

Seção Bahia foi a que apresentou maior crescimento 

de atividades nos últimos anos no IEEE Day, 

conforme apresentado no gráfico a seguir. 

 

A tabela a seguir mostra a lista de eventos 

realizados pelas divisões do IEEE no Conselho Brasil 

em 14 cidades e 8 estados do território brasileiro. O 

público diretamente impactado pelo IEEE Day no 

Brasil foi de 875 pessoas em 2016. 

http://www.ieeeday.org/2016-events-map/


 

A seguir, as atividades realizadas no IEEE 

Day no Conselho Brasil do IEEE: 

1. IEEE UEL: Hackathon para resolver os 

problemas da universidade; 

2. IEEE UNIOESTE: Palestras sobre energias 

renováveis, inteligência artificial e Smart 

Grid. 

3. IEEE UNICAMP: Palestras, minicursos, 

grupos de discussão e atividades 

humanitárias; 

4. IEEE UFABC: Exposição sobre o IEEE e 

atividade técnica com alunos do ensino 

médio; 

5. IEEE UNEMAT-Sinop: Visita técnica em 

usina hidrelétrica; 

6. IEEE UFT: Palestras com experiências de 

profissionais membros do IEEE; 

7. IEEE Seção Centro-Norte Brasil e 

Capítulo Profissional da PES Centro-

Norte Brasil: Palestra Técnica; 

8. IEEE UnB: Exposição de atividades dos 

grupos estudantis; 

9. IEEE UFPA-Belém: Visita técnica; 

10. IEEE UFRB: Ciclo de palestras e 

minicursos para todo o meio acadêmico 

durante 2 dias; 

11. IEEE UFBA: 3 dias com palestras; 

12. IEEE UNIFACS: Palestras, workshops e 

atividades humanitárias; 

13. IEEE UNIVASF: Palestras e workshops. 

14. IEEE IFPB: Série de palestras IEEEx; 

15. IEEE UFCG: Palestras. 

 

Para ter uma visão geral dos eventos realizados 

no Brasil durante o IEEE Day, apresenta-se alguns 

momentos das atividades realizadas. 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) 

 

O evento do IEEE Day na UEL contou com 40 

participantes e foi realizado no dia 8 de outubro. 

Segundo o presidente do Ramo Estudantil IEEE 

UEL, Gabriel Fidelis, “Para comemorar o IEEE Day 

o Ramo da UEL  mobilizou uma equipe no Ramo 

para perguntar aos alunos da UEL quais os problemas 

da universidade. Conseguiu-se abordar e levantar 130 

problemas. Foi feita uma seleção dos problemas, 

posteriormente foi organizado um mini Hackathon 

para propor soluções simples e criativas. O evento foi 

um sucesso e o Ramo Estudantil da UEL repetirá nos 

anos seguintes.” 

 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) 

 

O IEEE Day na Unioeste foi realizado no dia 4 

de outubro com 100 estudantes através de um ciclo 

de palestras. De acordo com a presidente do Ramo 

Estudantil IEEE Unioeste, Josiane Gonçalves da 

Silva, “Foram sete palestras durante o dia que 

aconteceram no Parque Tecnológico de Itaipu com a 

presença de profissionais importantes da área de 

engenharia na região de Foz do Iguaçu. Houve 

sorteios de brindes da empresa de realidade virtual 

que deu uma palestras e todos os alunos participantes 

saíram do evento muito motivados e agradecendo o 

evento de alto nível organizado pelo Ramo Estudantil 

IEEE Unioeste.” 



 
 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Federal do ABC (UFABC) 

 

O Ramo Estudantil IEEE UFABC comemorou o 

IEEE Day com uma exposição sobre o IEEE durante 

a Semana das Engenharias realizada entre os 3 e 7 de 

outubro no campus UFABC de Santo André.  

 

Durante o evento foi realizada uma apresentação 

para 23 pessoas no dia 6 de outubro sobre o processo 

de recrutamento de novos estudantes da universidade 

para o IEEE e projeto “Tamanducar” que consiste em 

um carro elétrico com eficiência energética 

totalmente desenvolvido pelos membros do IEEE e 

Capítulo Estudantil do PES (Power and Energy 

Society) na UFABC. 

 

Além disso, segundo a presidente, Andressa 

Lodi, do Ramo Estudantil IEEE UFABC “para 

finalizar a celebração do IEEE Day foi realizada uma 

atividade técnica do TISP (Teacher In-Service 

Program) com 60 alunos de 2 turmas do ensino 

médio na região de Santo André durante o IEEE Day. 

O desafio do TISP foi construir uma torre de 

macarrão que levantasse um marshmallow o mais 

alto possível.” 

 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Federal do Tocantins (UFT-Palmas) 

 

O Ramo Estudantil do IEEE na UFT celebrou o 

seu primeiro ano no IEEE Day no dia 04/10 com um 

público de 15 pessoas. De acordo com o presidente 



do Ramo Estudantil IEEE UFT (Palmas), Ricardo 

Queiroz Martins, “O Ramo IEEE UFT trouxe o  

palestrante Engº Leonardo Uchôa (Membro IEEE e 

ex-presidente do Ramo Unesp de Ilha Solteira, um 

dos mais antigos do Brasil) que dividiram as suas 

experiências com todos os membros e interessados 

em participar do instituto, IEEE, mais tradicional de 

engenheiros do mundo. “ 

 

● IEEE Seção Centro-Norte Brasil e 

Capítulo Profissional da PES Centro-

Norte Brasil  

 

Para comemorar o IEEE Day, a Seção Centro-

Norte Brasil junto com o Capítulo Profissional da 

PES Centro-Norte Brasil e o Ramo Estudantil IEEE 

UnB realizaram uma palestra com o título "A Infra-

estrutura do Aterramento de Instalações de Baixa 

Tensão, de acordo com o padrão 5410", patrocinado 

pelo Capítulo IEEE PES Centro-Norte Brasil. Esse 

evento teve um público de 51 pessoas. 

 
 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade de 

Brasília (UnB) 

 

Para celebrar o IEEE Day, o Ramo Estudantil 

IEEE UnB realizou uma exposição no Instituto 

Central de Ciências (ICC) com o objetivo de 

apresentar os projetos desenvolvidos pelo Ramo 

Estudantil, Capítulos e grupos de afinidade à 

comunidade acadêmica.  

De acordo com a presidente do Ramo Estudantil 

IEEE UnB, Pamella Oliveira, “O evento despertou 

muita curiosidade e envolveu um público de mais de 

150 pessoas, além da participação de 25 membros.  

Nesse dia, conseguimos 6 novos voluntários que 

enxergaram no IEEE a possibilidade de fazer algo a 

mais pela sociedade e desenvolver suas habilidades 

técnicas. Dentro do evento houve uma pequena 

apresentação musical organizado pelo IEEE WIE 

(Women in Engineering) com o propósito de 

empoderamento feminino, transmissão de rádio FM e 

analisador de espectro com o Capítulo Estudantil de 

Comunicação. O tema realidade aumentada e virtual 

foi apresentado e os visitantes do evento foram 

convidados a tentar programar um mini jogo 

desenvolvido pelo Capítulo de Computação. Já o 

renomado projeto Electron foi exposto pela IEEE 

Education Society, além de vários outros projetos em 

desenvolvimento. Para fechar, tivemos um bolo 

comemorativo”. 

 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

 

O evento do IEEE Day do Ramo Estudantil 

IEEE UFRB contou com 147 membros e foi 

realizado nos dia 7 e 8 de outubro.  



 

De acordo com a presidente do Ramo Estudantil 

IEEE UFRB, Ana Hellen Carvalho dos Santos, “A 

partir de palestras e mini-cursos, abordaram-se os 

temas: nanotecnologia, automação de ambientes e 

cidades inteligente em suas palestras. Energia solar, 

propriedades intelectuais: patentes e gestão de 

projetos com o MS Project em seus mini cursos. O 

evento teve a participação de 147 alunos de toda 

comunidade acadêmica da UFRB nos dois dias, tendo 

como principal objetivo compartilhamento de 

conhecimento e apresentar o IEEE aos alunos e 

professores, além de trabalhar com a arrecadação de 

alimentos destinados a doação.” 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Salvador (UNIFACS) 

 

O Ramo Estudantil IEEE UNIFACS organizou 

no dia 4 de outubro cursos, grupos de discussão, 

palestras, workshops e atividades humanitárias a fim 

de atender a estudantes universitários e entusiastas de 

tecnologia. De acordo com o presidente do Ramo 

Estudantil IEEE UNIFACS, Lívio de Jesus Silva, o 

evento contou com 80 participantes. Durante o 

evento do IEEE Day foram realizadas palestras como 

computação paralela, microcontroladores, indústria 

4.0, empreendedorismo e o impacto das atividades do 

IEEE TISP realizadas pelo Ramo Estudantil IEEE 

UNIFACS nas escolas públicas da cidade de 

Salvador. Entre os worshops realizados testacam-se 

sobre empreendedorismo e negócios sociais. Os 

minicursos realizados abordaram microcontroladores 

e arduino. 

 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) 

 

A celebração do Dia IEEE Day 2016 na UFBA 

foi um evento de 3 dias entre 6 e 8 de outubro com 

palestras, debates e oficinas sobre diversos temas 

técnicos e não técnicos com um público de 100 

pessoas.  

De acordo com a presidente do Ramo Estudantil 

IEEE UFBA, Érica de Morais Cayres, “Temas 

como mulher na engenharia, internet das coisas, 

indústria 4.0, engenharia, inovação e sociedade, 

método de gerenciamento de projetos entre outros 

foram abordados durante os três dias. Nosso 

voluntariado ministraram minicursos de Excel e 

Programação WEB durante o sábado, havendo 

lotação de vagas em ambos. Também tivemos visitas 

técnicas que aconteceram às instalações do SENAI 

Cimatec e à nossa parceira com a empresa Tigre, 

onde tivemos experiências excelentes de 

aprendizado. O evento comemorou o IEEE Day 

contando com a participação de estudantes de 

diversas áreas e arrecadou alimentos de cada inscrito 

para doação a uma comunidade de apoio a mães e 

crianças em situação de risco, para que lembremos 

sempre de melhorar a sociedade a nossa volta.” 



 

● Ramo Estudantil IEEE Universidade 

Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) 

 

O IEEE Day foi comemorado pelo Ramo 

Estudantil IEEE UNIVASF através de um evento no 

dia 07/10 com 62 participantes. De acordo com a 

presidente do Ramo Estudantil da UNIVASF, Jessica 

Almeida Peixinho, o evento ocorreu com a seguinte 

programação: i) Apresentação do IEEE e experiência 

no Ramo por Uilmo Carneiro; ii) Workshop sobre 

hábitos de estudos efetivos e gerenciamento de tempo 

por Ranniery Ribeiro; iii) TISP (Construção de torre 

com canudos e clipes) por Yasmin Bárbara; iv) 

Palestra com a Innovale, empresa formada por ex 

alunos da UNIVASF, onde trouxeram as suas 

experiências no mercado de trabalho por Igo Silva e  

Felipe Gomes.” 

 

● Ramo Estudantil IEEE Instituto Federal 

da Paraíba (IFPB) – Campina Grande 

 

O Ramo Estudantil IEEE IFPB (Campina 

Grande) celebrou o IEEE Day através de uma série 

de palestras IEEEx. Toda sexta-feira de cada semana 

de 2016, estão sendo realizadas palestras sobre temas 

que comemoram o IEEE Day até o fim do ano. As 

palestras estão sendo realizadas desde o dia 23 de 

setembro até 02 de dezembro de 2016 quando será 

realizado a Reunião de Ramos Estudantis da Seção 

Bahia do IEEE. 

 

O Conselho Brasil do IEEE agradece a todos os 

voluntários que trabalharam durante o IEEE Day para 

comemorar essa data especial para todos os membros 

do IEEE ao redor do mundo relembrando as 

iniciativas de alguns dos fundadores do IEEE da 

esquerda para a direita: Nikola Tesla, Alexander 

Graham Bell e Thomas Edison. 

 


