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A cada ano o uso do espaço para a prestação 
de serviços e geração de informações 
estratégicas aumenta enormemente, a ponto 
de ser praticamente impossível conceber 
como seria a vida moderna sem que o 
homem tivesse dominado as tecnologias que 
lhe possibilitaram acesso a estes meios. 
Desde a comunicação em tempo real, de 
dados, imagem, áudio, de e para qualquer 
parte do planeta, passando pelos serviços de 
meteorologia, observação da Terra para uso 
em controle urbano, uso dos solos, serviços 
de localização (GPS), comunicação celular, 
estudo do ambiente espacial, tudo se dá por 
meio de plataformas espaciais em órbita da 
Terra. 

No entanto, para se ter acesso a estes 
serviços e dados, é necessário que os países 
dominem a tecnologia necessária tanto de 
acesso (por meio de foguetes), quanto de uso 
do espaço (por meio de satélites). O Curso de 
Inverno do INPE, oferecido desde 2005, tem 
como objetivo principal apresentar a 
estudantes de nível superior das várias áreas 
de conhecimento noções básicas de 
engenharia e tecnologia espaciais, 
abordando temas como os vários 
subsistemas que compõem um satélite 
(estrutura, controle, comunicações, geração 
de energia, diferentes tipos de cargas úteis, 
etc.), engenharia de sistemas, projeto, 
montagem, testes e operação de satélites, 
noções sobre veículos lançadores de 
satélites, bem como as várias tecnologias 
envolvidas (controle térmico, novos 
materiais, computadores e softwares de 
bordo, etc.). 

Compõem ainda a ementa do Curso, noções 
básicas sobre as diferentes aplicações de 
satélites (câmeras de imageamento, 

detectores de partículas, radares e sistemas 
de comunicação para uso em serviços de 
georreferenciamento, previsão do tempo, 
prevenção de desastres naturais, agricultura 
de precisão, dentre outros), bem como uma 
introdução sobre a história do Homem na 
conquista pelo espaço no mundo e no Brasil, 
analisando os reflexos destas tecnologias 
sobre a sociedade. 

Por fim, um dos objetivos do Curso de 
Inverno do INPE consiste em apresentar os 
vários cursos de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) que a instituição 
oferece, abordando as formas de ingresso, 
disponibilidade de bolsas, bem como as áreas 
de concentração e linhas de pesquisa 
disponíveis. 

O Curso de Inverno do INPE possui duração 
de três semanas, sendo duas semanas de 
palestras teóricas, e uma semana de 
atividades práticas (visitas e miniestágios). 

Em 2018, o Curso de Inverno será realizado 
no período de 10 a 26 de julho, em período 
integral (segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h30), na sede do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos 
Campos-SP. 

Além das palestras e miniestágios, serão 
realizadas visitas técnicas a diferentes 
laboratórios e facilidades do instituto. 

O aluno que obtiver índice de presença 
mínimo de 80% (oitenta por cento) nas 
atividades do curso e conceito mínimo 
"Suficiente" nos testes de múltipla escolha a 
serem aplicados ao final de cada semana de 
palestras receberá um Certificado de 
Participação emitido pelo INPE. 
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Profissional com 
formação em 
engenharia química 
pela Universidade 
de Mogi das Cruzes 
(2000) com 
especialização em 

Engenharia da Qualidade pela FEG-Unesp 
(2003) e Sistemas de Gestão Integrados pela 
FAAP (2007). Possui mestrado em Engenharia 
Aeronáutica e Mecânica pelo ITA (2007) e 
Doutorado em Engenharia e Tecnologias 
Espaciais pelo INPE (2014). Participou do 
Space Studies Program – SSP15 da 
International Space University-ISU em Ohio, 
Estados Unidos (2015). 

Profissional com 
bacharelado (1981) 
e mestrado (1985) 
em Física pela 
Universidade de São 
Paulo (USP) e 
doutorado em Física 

de Semicondutores pela Johannes Kepler 
Universitaet, Áustria (1997). Participou do 
Summer Space Program-SSP07 da 
International Space University-ISU, em 
Pequim, China (2007) e do MBA-FGV em 
Gestão Estratégica da C&T em Instituições 
Públicas de Pesquisa - IPP’s (2010). Ingressou 
no INPE em 1985 tendo atuado nas áreas de 

tecnologia, pesquisa e gestão. Após sua 
aposentadoria no INPE em 2018, passou a 
colaborar com as atividades de apoio ao 
Gabinete da Direção e à Coordenação-Geral 
de Engenharia e Tecnologia Espacial.

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica (1993), 
com mestrado em 
Vibrações de 
Sistemas 

Mecânicos (1997) e doutorado em Radiação 
Térmica pela Universidade Federal de 
Uberlândia (2004), participante do Space 
Studies Program - SSP10 da International 
Space University-ISU em Estrasburgo, França 
(2010). Ingressou no INPE em 2002, atuando 
inicialmente na área de estruturas espaciais e 
atualmente na área de Controle Térmico de 
Satélites. Assumiu a coordenação do Curso 
de Inverno de Introdução às Tecnologias 
Espaciais da CGETE/INPE a partir de 2018. 

Profissional 
graduado em 
Engenharia de 
Controle de 
Automação pela 
UnB (2008) com 
doutorado (2012) e 

pós-doutorado (2013) pelo ITA. Atua como 
Engenheiro de Sistemas Espaciais no INPE 
desde 2013.
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ADALBERTO COELHO DA SILVA JR. 

Profissional 
graduado em 
engenharia 
eletrônica pela USP 
(1979) com 
especialização em 
testes sistêmicos 

pelo Communication Research Center no 
Canadá (1987) e Integração e Testes de 
Satélites pela Hughes Communication 
Internacional (Boeing Aerospace – Los 
Angeles) em 1992. Concluiu seu programa de 
Doutorado em Engenharia Aeronáutica e 
Mecânica no ITA (2011) e atualmente é 
docente da área de concentração de 
Gerenciamento de Sistemas Espaciais da Pós-
graduação do INPE e professor convidado do 
curso de Engenharia Aeroespacial do ITA. A 
partir de 2015 tornou-se responsável pela 
coordenação das atividades de Verificação do 
Programa CBERS 4A. Tecnologista sênior do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), desde 1985 até 2017 atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
desenvolvimento integrado de sistemas 
espaciais, projeto e desenvolvimento de 
satélites, montagem, integração e testes 
(AIT) de satélites em nível de sistema, 
garantia da qualidade para AIT e verificação 
de sistemas espaciais. 

PALESTRA: Montagem, integração e testes 
de sistemas espaciais. 

O desenvolvimento de sistemas espaciais 
complexos – satélites (especificidades; fases 
do desenvolvimento de um satélite: fases de 
integração e testes). Montagem, integração e 
testes de sistemas espaciais: planejamento, 
organização e controle das atividades de AIT 
(documentação e fluxograma macro/geral); 
atividades pré-AIT; montagem e integração 
mecânicas; integração e testes funcionais 
elétricos; atividades de testes ambientais; 
atividades da campanha de lançamento 
(atividades pré-campanha de lançamento; 
integração e testes funcionais pós-
transporte; integração satélite-lançador e 
testes na torre de lançamento). 

 

AGNALDO VIEIRA DIAS 

Profissional 
graduado em 
engenharia elétrica 
pela Unicamp 
(2002), onde cursou 
mestrado (2012) e 
atualmente é aluno 

de doutorado. Tem experiência no projeto de 
fontes chaveadas e moduladores de pulso. 
Participou do projeto dos radares do Centro 
de Lançamento de Alcântara e do Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno. 
Participou no projeto do subsistema MWT 
dos satélites CBERS 3 e 4. É servidor do INPE 
desde 2013, atuando no grupo de 
suprimento de energia. 

PALESTRA: Sistemas de suprimento de 
energia 

O sistema de suprimento de energia é um 
equipamento crítico dentro de uma missão 
espacial. Esse sistema costuma ser volumoso 
e contribui significativamente na massa total 
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do satélite. Sendo assim, seu 
dimensionamento tem grande impacto no 
desempenho geral da missão. A palestra 
apresentará uma visão geral do sistema de 
suprimento de energia, dando enfoque na 
experiência do INPE e nas soluções utilizadas 
nas missões já realizadas pelo instituto. Os 
principais tópicos serão: a arquitetura básica 
do sistema de suprimento de energia; os 
geradores de energia (painéis solares); as 
características das células solares; os tipos de 
painel (fixo e móvel); os elementos 
armazenadores de energia (baterias); as 
tecnologias de baterias; os sistemas de 
regulação, controle e distribuição de energia 
(PCU, PDU e PCDU); os sistemas de proteção 
de distribuição de energia (chaves LCL). 

 

AMANDA ROMÃO DE PAIVA 

Profissional 
graduada em Física 
pela Universidade 
Federal de Itajubá e 
Mestrado em 
Geofísica Espacial 
pelo INPE. 

Atualmente é doutoranda em Geofísica 
Espacial pelo INPE na área de Eletricidade 
Atmosférica. Sua ênfase é em física dos 
relâmpagos, especificamente no processo de 
conexão dos relâmpagos em edifícios 
comuns. Além da pesquisa, atua como 
professora da Universidade de Taubaté e é 
voluntária em alguns projetos de divulgação 
científica. 

PALESTRA: Relâmpagos 

A partir de vídeos feitos com 100 mil imagens 
por segundo será mostrado como se 
comportam os diferentes tipos de raios 
(positivos, negativos, descendentes e 
ascendentes) e como atuam os  

para-raios. Será mostrado o modo como se 
formam as nuvens de tempestade e como 
elas se eletrificam, além do procedimento 
correto para se proteger dos raios e as mais 
recentes descobertas feitas nesta área de 
pesquisa. 

 

ANA MARIA AMBRÓSIO 

Profissional com 
graduação em 
Ciência da 
Computação pela 
Universidade 
Federal de São 
Carlos (1984), 

mestrado (1988) e doutorado (2005) em 
Computação Aplicada pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais. Atuou como 
tecnologista sênior no INPE (1985-2017), e 
desde 2008 é pesquisadora do Curso de Pós-
graduação em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais do INPE. Participou das missões 
espaciais: Missão Espacial Completa 
Brasileira (MECB), French Brasilian Micro-
satellite (FBM), China-Brazil Earth Resources 
Satellites (CBERS). Coordenou a área de 
concentração em Engenharia e 
Gerenciamento de Sistemas Espaciais (2012-
2014) e o curso de pós-graduação em 
Engenharia e Tecnologia Espaciais (2016-
2017). Tem experiência na área de 
engenharia aeroespacial, com ênfase em 
simulação de satélites, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
simuladores de satélite, sistemas espaciais, 
model-based testing. É autora da 
metodologia COFI, a qual atualmente vem 
sendo aplicada em empresas para verificação 
de software automobilístico. 
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PALESTRA: Simulação de satélites 

Serão abordados os tipos de simuladores 
desenvolvidos e ferramentas de análise 
usados ao longo do desenvolvimento de uma 
missão espacial. Será realizada uma 
demonstração do simulador SIMCBERS e 
discutidos aspectos da criação de modelos 
desenvolvidos/usados em um simulador 
operacional. 

 

ANDREIA FATIMA SORICE GENARO 

Profissional com 
formação em 
engenharia química 
pela Universidade 
de Mogi das Cruzes 
(2000) com 
especialização em 

Engenharia da Qualidade pela FEG-Unesp 
(2003) e Sistemas de Gestão Integrados pela 
FAAP (2007). Possui mestrado em Engenharia 
Aeronáutica e Mecânica pelo ITA (2007) e 
Doutorado em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais pelo INPE (2014). Participou do 
SSP15 – Space Studies Program da 
International Space University e atualmente 
cursa especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho na Escola Politécnica 
da USP. 
É a responsável pelo grupo de Segurança de 
Sistemas Espaciais do Serviço de Engenharia 
da Qualidade da Coordenação Geral de 
Engenharia e Tecnologia Espacial do INPE. Na 
sua carreira teve atuação nos projetos CBERS 
1&2, SATEC, SACI 1&2, CBERS 3&4, 
Amazônia-1, SAC-D/Aquarius, ARSAT e 
SAOCOM durante atividades de engenharia, 
integração e testes 

PALESTRA: Segurança de sistemas espaciais: 
melhores práticas para o sucesso da missão 

A necessidade de segurança do sistema na 
área espacial nasceu junto com a corrida 
espacial entre URSS e EUA durante a guerra 
fria, onde os primeiros foguetes e sistemas 
tripulados estavam sendo desenvolvidos, e 
foi neste momento que o homem se deparou 
com uma complexidade de sistemas até 
então desconhecida. A palestra visa 
apresentar uma visão sobre o escopo das 
atividades de segurança de sistemas na área 
espacial, passando pelas definições mais 
importantes, normalização e regulamentos 
existentes, ferramentas e técnicas de análise 
de condições perigosas e riscos, assim como 
discorrer sobre como as atividades de 
segurança que devem ser realizadas dentro 
do ciclo de vida de um projeto espacial. Por 
fim são apresentadas algumas das melhores 
práticas para o sucesso de uma missão 
baseadas em lessons learned de agências 
espaciais como NASA e ESA. 

 

ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE 
ALMEIDA PRADO 

Profissional 
graduado em 
Engenharia Química 
pela Universidade 
de São Paulo (1985), 
graduado em Física 
pela Universidade 

de São Paulo (1986), mestrado em 
Engenharia Aeroespacial - University of Texas 
System (1991), mestrado em Ciência Espacial 
Mecânica Orbital pelo INPE (1989) e 
doutorado em Engenharia Aeroespacial - 
University of Texas System (1993). 
Atualmente é consultor ´ad-hoc´ - bolsista 
(pq) do CNPq e tecnologista sênior do INPE. 
Tem experiência na área de Engenharia 
Aeroespacial, com ênfase em trajetórias 
espaciais, atuando principalmente nos 
seguintes temas: astrodinâmica, manobras 
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orbitais, trajetórias espaciais, astrodinâmica 
e swing-by. Editor-chefe do periódico Journal 
of Aerospace Technology and Management. 

PALESTRA: Cursos de pós-graduação stricto 
sensu no INPE 

Explanação sobre os cursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) disponíveis no INPE, abordando 
as diferentes áreas de concentração e linhas 
de pesquisa, critérios de admissão, dentre 
outras informações importantes para quem 
deseja aprofundar seus conhecimentos em 
nível de pós-graduação na área espacial. 

 

ANTONIO LOPES FILHO 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Eletrônica pelo 
Instituto 
Tecnológico de 
Aeronáutica (1979), 

mestrado em Eletrônica e Telecomunicações 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(1983) e doutorado em Engenharia Eletrônica 
e Computação pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (2013). Atualmente é 
tecnologista sênior do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (MCTIC). Tem experiência 
na área de Engenharia Eletrônica, com ênfase 
em circuitos elétricos, magnéticos e 
eletrônicos, atuando principalmente nos 
seguintes temas: eletrônica embarcada, 
testes eletroeletrônicos, imageadores de 
sensoriamento remoto, compressão de 
imagens, FPGAs, injeção/mitigação de erros e 
linguagens de programação. 

PALESTRA: Sensor de estrela autônomo 

A apresentação irá abordar um dos sensores 
de atitude mais precisos existentes - os 

sensores de estrelas - enfatizando o projeto 
de desenvolvimento de um sensor de 
estrelas dentro do INPE. O projeto e 
desenvolvimento de um sensor de estrelas é 
uma tarefa multidisciplinar, envolvendo 
áreas como eletrônica, computação, 
astronomia, óptica, mecânica e 
gerenciamento. Itens como especificações 
básicas, princípio de funcionamento e 
principais usos serão abordados, assim como 
testes realizados em observatórios 
astronômicos e a infraestrutura laboratorial 
montada para se calibrar e testar um sensor 
de estrelas. O projeto deste sensor de 
estrelas resultou em várias teses de 
mestrado e doutorado dentro do instituto. 
Também será feita uma breve apresentação 
de outras atividades desenvolvidas pelo 
grupo de eletro-óptica da Divisão de 
Eletrônica Aeroespacial do INPE. 

 

ANTONIO YUKIO UETA 

Profissional com 
bacharelado (1981) 
e mestrado (1985) 
em Física pela 
Universidade de São 
Paulo (USP) e 
doutorado em Física 

de Semicondutores pela Johannes Kepler 
Universitaet, Áustria (1997). Participou do 
Summer Space Program-SSP07 da 
International Space University-ISU, em 
Pequim, China (2007) e do MBA-FGV em 
Gestão Estratégica da C&T em Instituições 
Públicas de Pesquisa - IPP’s (2010). Ingressou 
no INPE em 1985 tendo atuado nas áreas de 
tecnologia, pesquisa e gestão. Após sua 
aposentadoria no INPE em 2018, passou a 
colaborar com as atividades de apoio ao 
Gabinete da Direção e à Coordenação-Geral 
de Engenharia e Tecnologia Espacial. 
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PALESTRA: Visão geral sobre economia na 
área espacial “Space Economy” 
 
Na palestra será apresentada uma visão geral 
do tema “Space Economy”. Durante a Corrida 
Espacial, os projetos nesse setor foram 
financiados basicamente pelos governos que 
se enfrentavam na Guerra Fria. Superado 
esse período, e com o decorrer dos anos, a 
dinâmica do setor comercial espacial atingiu 
maturidade suficiente para que diversas 
empresas pudessem se firmar de forma mais 
consistente no mercado. No cenário 
internacional, mesmo antes dos anos 2000 já 
era nítida tanto a retração dos 
financiamentos públicos na área espacial, 
quanto uma maior participação de empresas 
privadas buscando estabelecer seus 
negócios. Atualmente o setor espacial 
internacional movimenta em torno de 330 
bilhões de dólares por ano, inclusive 
possibilitando um considerável volume de 
negócios de atores que não pertencem à 
área espacial propriamente dita. A inovação 
tecnológica desempenha um importante 
papel para os avanços do setor. Novas 
propostas de acesso ao espaço vão gerar 
planos de negócios que atuarão inclusive no 
turismo espacial. Há uma previsão de que na 
próxima década deverão ser lançados por 
volta de 16.000 novos satélites, 
considerando-se os micro e nanossatélites de 
interesse de vários países. Enfim, um futuro 
promissor de negócios no segmento espacial 
pode ocorrer em diversas áreas. 

PALESTRA: Benefícios das atividades 
espaciais para a Humanidade 

Na palestra será mostrado de que forma as 
atividades espaciais, científicas e 
tecnológicas, podem contribuir para o 
desenvolvimento sustentável econômico, 
social e ambiental. Nos últimos 60 anos, 
milhares de satélites foram colocados em 

diferentes órbitas, o que proporcionou uma 
vasta diversidade de benefícios diretos e 
indiretos para a humanidade. Os principais 
tipos de satélites e suas aplicações serão 
discutidos, incluindo alguns exemplos da 
participação do INPE neste contexto. Na 
parte final serão apresentadas, de forma 
sucinta, as principais fases necessárias desde 
a ideia da fabricação de um satélite até a sua 
aplicação/exploração propriamente dita. 

 

AURO TIKAMI 

Profissional com 
graduação em 
Engenharia Elétrica-
Eletrônica pela 
Escola de 
Engenharia de São 
Carlos-USP (1982), 

especialização em Mecânica Fina pela mesma 
escola (1983) e mestrado em Engenharia e 
Gerenciamento de Sistemas Espaciais pelo 
INPE (2016). Atualmente é tecnologista 
sênior do INPE, na Divisão de 
Desenvolvimento de Sistemas de Solo 
atuando no desenvolvimento de 
equipamentos de estações terrenas do INPE, 
e colaborador do projeto UbatubaSat, com 
participação no desenvolvimento do 
picossatélite Tancredo-1. 

PALESTRA: Projeto UbatubaSat 

Apresentação geral do projeto UbatubaSat, 
da Escola Municipal Tancredo Neves, de 
Ubatuba-SP, que teve início em 2010 com 
professores e alunos do 6º ano utilizando kit 
de satélite miniaturizado de baixo custo. O 
INPE, através de um acordo de parceria 
estabelecido em 2011, presta suporte técnico 
à escola no desenvolvimento de sistemas 
espaciais. 
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Será apresentado o desenvolvimento do 
primeiro satélite do projeto, denominado 
picossatélite Tancredo-1, mostrando os 
requisitos, subsistemas, cargas úteis e etapas 
cumpridas para seu lançamento e operação 
em 2017. Serão apresentados os primeiros 
sinais e dados adquiridos do Tancredo-1 em 
órbita por radioamadores em diferentes 
localidades no mundo, assim como a 
continuação do projeto com o 
desenvolvimento do próximo satélite. 

 

CHRISTOPHER SHNEIDER CERQUEIRA  

Profissional com 
graduação em 
Engenharia da 
Computação pela 
Universidade 
Federal de Itajubá 
(2010), mestrado e 

doutorado em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (2014 e 2018, respectivamente). 
Atualmente é professor adjunto do curso de 
Engenharia Aeroespacial do ITA. 

PALESTRA: Engenharia de sistemas baseada 
em modelos v.4.0 

Será feita uma introdução à engenharia de 
sistemas e as implicações do uso intensivo de 
sistemas computacionais nos processos da 
engenharia espacial diante do contexto da 
Indústria 4.0. Serão abordados os seguintes 
tópicos: motivação - mudanças na indústria 
da engenharia espacial e Espaço 4.0, visão 
sistêmica e organização da engenharia de 
produtos complexos – engenharia de 
sistemas, papel da computação – engenharia 
dirigida por modelos, engenharia de sistemas 
baseada em modelos, novas interfaces de 
software para manusear modelos durante o 
ciclo de vida – artefatos e outras realidades. 

DANILO PALLAMIN DE ALMEIDA 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecatrônica pela  
Universidade de São 
Paulo - EESC-USP 
(2016). Atualmente 
é aluno de mestrado 

do curso de Engenharia e Gerenciamento de 
Sistemas Espaciais no INPE. Durante a 
graduação foi bolsista pelo programa Ciência 
sem Fronteiras, estagiou na MDA Space 
Missions no Canadá em 2013, liderou o grupo 
extracurricular Zenith de estudos espaciais 
entre 2014 e 2016, fez Iniciação Tecnológica 
no INPE em 2016, e em 2016/2017 foi chefe 
de engenharia na startup Rentbrella onde 
desenvolveu um sistema de economia 
compartilhada para compartilhamento de 
guarda-chuvas. Atua na equipe de 
desenvolvimento do nanossatélite NanosatC-
Br2 do INPE. 

 

MARCELO HENRIQUE ESSADO DE MORAIS 

Profissional 
graduado em 
Sistemas de 
Informação pela 
Universidade de 
Franca (2004) e 
mestrado em 
Engenharia e 

Tecnologia Espaciais (2011). Desenvolve 
atividades de planejamento estratégico e 
gestão técnica de projetos. Coordena 
parcerias estratégicas e projetos 
tecnológicos, educacionais e sociais junto a 
instituições governamentais e privadas. 
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PALESTRA: O Programa NanosatC-Br 

A palestra cobrirá o desenvolvimento, 
integração, testes, lançamento e operação 
nanossatélite NanosatC-Br1, discorrendo 
sobre suas cargas úteis e resultados obtidos 
até aqui com os dados enviados pelo 
cubesat. Abordará também aspectos mais 
específicos do software de solo e da 
operação do cubesat por alunos da 
Universidade Federal de Santa Maria, com a 
estação localizada no Centro Regional Sul do 
INPE em Santa Maria, RS. Mostrará também 
o estado atual de desenvolvimento do 
nanossatélite NanosatC-Br2, seus 
experimentos, software de bordo e 
integração. Por fim falará sobre perspectivas 
e o desenvolvimento de outros cubesats no 
âmbito do programa. 

 

DANTON J. F. VILLAS BOAS 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Industrial Mecânico 
pela Escola de 
Engenharia 
Industrial de São 
José dos Campos-SP 

com mestrado em Técnicas Aeronáuticas e 
Espaciais pela Escola Nacional Superior de 
Aeronáutica e Espaço, na França, com 
especialização em Motores de Propulsão 
Líquida pelo Instituto de Aviação de Moscou. 
Atua desde 1985 no Instituto de Aeronáutica 
e Espaço em projetos de veículos espaciais, 
como os foguetes de sondagem das famílias 
Sonda e VS, no VLS-1 e na plataforma orbital 
recuperável SARA. É membro da Comissão 
Organizadora da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e de Astronáutica (OBA). 

PALESTRA: Foguetes de sondagem e veículos 
lançadores de satélite 

Foguetes são veículos destinados ao 
transporte de cargas e pessoas ao espaço e 
podem ser classificados quanto ao tipo 
(foguetes de sondagem e veículos lançadores 
de satélites), propelente (sólido, líquido, 
híbrido), número de estágios (mono, bi e 
multiestágios) e aplicação. A palestra 
apresenta os conceitos utilizados no 
desenvolvimento dos foguetes e mostra os 
principais foguetes desenvolvidos no 
Programa Espacial Brasileiro. 

DIOGO MERGUIZO SANCHES 

Profissional com 
bacharelo em Física 
pela UNESP Rio 
Claro (2007), 
mestrado em Física 
Aplicada com ênfase 
em Astrodinâmica 
pela UNESP Rio 

Claro (2009), doutorado em Engenharia e 
Tecnologia Espaciais com ênfase em 
Mecânica Espacial e Controle pelo INPE 
(2015). Foi bolsista BEPE da Fapesp na 
Purdue Univesity School of Aeronautics and 
Astronautics (2016). Atualmente é bolsista 
FAPESP de pós doutorado no INPE.  

PALESTRA: Astrodinâmica 

Na primeira parte da palestra serão 
apresentados a definição de astrodinâmica e 
sua contextualização histórica, bem como os 
fundamentos do movimento orbital. 
Transferências orbitais do tipo Hohmann e 
transferências orbitais interplanetárias 
também serão apresentadas, com exemplos 
de algumas missões reais e outras em fase de 
planejamento, tal como a missão Aster. Na 
segunda parte será apresentado o trabalho 
do Grupo de Astrodinâmica e Mecânica 
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Celeste da Divisão de Mecânica Espacial e 
Controle do INPE.  

 

FABIANO LUIS DE SOUZA 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
Universidade de 
Brasília (1990), 
mestrado em 

Engenharia Mecânica / Aeronáutica pelo ITA 
(1993), doutorado em Computação Aplicada 
pelo INPE (I2002) e MBA em Gestão 
Estratégica da Ciência e Tecnologia em 
Institutos de Pesquisa Públicos pela 
Fundação Getúlio Vargas (2010). É 
tecnologista sênior do INPE, atuando na 
Divisão de Sistemas Espaciais, atualmente 
como seu chefe interino. É docente no curso 
de pós-graduação em Tecnologia e 
Engenharia Espacial do INPE. Suas áreas 
atuais de interesse em pesquisa incluem 
principalmente algoritmos evolutivos, 
otimização de projeto multidisciplinar e 
engenharia de sistemas. 

PALESTRA: Centro de Projeto Integrado de 
Missões Espaciais (CPRIME) 

Nesta palestra será apresentado o Centro de 
Projeto Integrado de Missões Espaciais 
(CPRIME). O Centro é uma instalação 
pertencente à Divisão de Sistemas Espaciais 
do INPE, que tem como principal atividade a 
análise de viabilidade e projeto conceitual de 
sistemas espaciais. Suas características foram 
inspiradas em instalações similares existentes 
na NASA e ESA, que implantaram ambientes 
integrados de projeto utilizando uma 
abordagem de engenharia simultânea, de 
forma a acelerar o processo de construção de 
soluções candidatas ao sistema, 

concomitantemente ao aumento da 
qualidade destas soluções. Na palestra será 
feita uma descrição da história do CPRIME, 
suas características físicas e operacionais e 
técnicas utilizadas. Ao final da palestra será 
feita uma breve visita ao Centro. 

PALESTRA: Introdução à engenharia de 
sistemas espaciais 

Nesta palestra será apresentado um 
panorama sobre a engenharia de sistemas 
aplicada ao desenvolvimento de sistemas 
espaciais. A palestra aborda os conceitos 
fundamentais da disciplina, sua origem, 
relação com outras áreas do conhecimento, e 
sua aplicação no desenvolvimento de 
satélites e espaçonaves. São abordados 
também aspectos relacionados às 
características e atuação do(a) engenheiro(a) 
de sistemas e é feita uma breve exposição 
das atividades da Divisão de Sistemas 
Espaciais (DIDSE) do INPE. 

 

FABRÍCIO DE NOVAES KUCINSKIS 

Profissional 
graduado em 
Engenharia de 
Computação pela 
Universidade de 
Mogi das Cruzes 
(2003), mestrado 
em Computação 

Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (2007) e doutorado em Engenharia 
e Tecnologia Espaciais pelo INPE (2012). 
Participou de processos de transferência de 
tecnologia em controle de atitude e órbita na 
empresa argentina INVAP SE e em 
plataformas para satélites geoestacionários 
de telecomunicações na ítalo-francesa Thales 
Alenia Space. Atualmente é tecnologista 
sênior do INPE, alocado na Divisão de 
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Eletrônica Aeroespacial da Coordenação 
Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial. 

PALESTRA: Supervisão de bordo de satélites: 
do que se trata, de onde veio e para onde 
está indo 

A palestra trata do papel do subsistema de 
supervisão de bordo em satélites, um 
histórico (com foco nos projetos nacionais) 
de sua evolução e perspectivas futuras. Serão 
abordados temas como restrições à 
computação de bordo, cuidados a serem 
tomados para eletrônica espacial e 
características do desenvolvimento de 
software embarcado. 

 

GERMANO DE SOUZA KIENBAUM 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Aeronáutica no 
Instituto 
Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) 

em 1983, mestrado em Matemática Aplicada 
pelo INPE em 1989. Como assistente de 
pesquisa e doutorando foi bolsista do CNPq 
na Universidade de Passau, Alemanha (1991-
1992) e na Universidade de Brunel, Reino 
Unido (1992-1995), onde obteve o título de 
PhD em 1995. Trabalhou como pesquisador 
visitante do Programa Ciência sem Fronteiras 
do CNPq na Universidade de Loughborough, 
Reino Unido, tendo concluído pós-doutorado 
em Ciência da Computação em 2014. 

PALESTRA: C&T de processos e seu uso para 
o desenvolvimento de sistemas de gestão do 
ciclo de vida de produtos 

A palestra visa apresentar um framework 
transdisciplinar orientado a processos, 
denominado CT2P (Ciência e Tecnologia 

Transdisciplinares de Processos), que utiliza 
os conceitos e técnicas chaves encontrados 
nas disciplinas de Engenharia de Sistemas, 
Gerenciamento de Projetos, Gestão de 
Processos de Negócios e Simulação de 
Sistemas, como base para a criação e 
implementação de sistemas de apoio PLM 
genéricos para uso por empresas de pequeno 
e médio porte ou instituições acadêmicas no 
desenvolvimento de projetos envolvendo 
Engenharia Concorrente de Sistemas, como 
alternativa a sistemas do tipo PLM e BPMS de 
grande porte, que são mais complexos, caros 
e difíceis de customizar e integrar, sendo por 
isso inadequados ao uso por esta categoria 
de empresas. 

 

HADLER EGYDIO DA SILVA 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
Universidade 
Federal de Itajubá 
(2005) e mestrado 

em Engenharia e Tecnologia Espaciais (2012). 
Atualmente é doutorando do curso de 
Engenharia e Tecnologia Espaciais. Atua no 
grupo de Garantia do Produto do Serviço de 
Engenharia da Qualidade do INPE, tendo 
atuado nos últimos doze anos nos projetos 
CBERS 2B, CBERS 3&4, SGDC, Amazônia-1 e 
Equars.  

PALESTRA: Noções básicas sobre garantia do 
produto em programas espaciais, sua missão 
e atuação 

A palestra terá foco na contextualização, 
papel, missão e atuação da Garantia do 
Produto (GP) em programas espaciais do 
INPE. Serão apresentadas as disciplinas da 
Garantia do Produto tal como distribuídas 
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segundo a European Cooperation for Space 
Standardization (ECSS) e seu desdobramento 
no INPE. A palestra terá como objetivo 
apresentar a sistemática e espectro de 
atuação do grupo de Garantia do Produto e 
sua fundamental importância na construção 
de projetos de produtos espaciais robustos. 
Também serão abordados conceitos básicos 
sobre: formação do profissional de GP; 
garantia do produto x ciclo de projeto; 
responsabilidades, importância e alcance da 
GP; noções de qualidade e custos da 
qualidade; requisitos de qualidade/garantia 
de produto; não conformidades, waivers e 
desvios; auditorias e referência normativa da 
garantia do produto. 

 

ING HWIE TAN 

Profissional com 
graduação (1980) e 
mestrado (1984) em 
Física pela 
Universidade de São 
Paulo e doutorado 
em Física pela 
University of 

Wisconsin, EUA (1992). Possui pós-doutorado 
pelas seguintes instituições: University of 
Wisconsin, EUA (1993); Instituto de Física da 
USP (1995); Faculdade de Ciências 
Agronômicas da UNESP Botucatu (1998); 
Escola Politécnica da USP (2000) e INPE 
(2003). É pesquisadora titular no Laboratório 
Associado de Plasmas do INPE e possui 
experiência na área de fusão termonuclear 
controlada, tratamento superficial de 
materiais por plasmas e trabalha atualmente 
em plasmas espaciais com a construção de 
experimentos embarcáveis em satélites 
científicos. 

 

PALESTRA: Missão EQUARS: Aspectos 
científicos e instrumentação embarcada 

O satélite científico EQUARS (Equatorial 
Atmosphere Research Satellite) será lançado 
pelo INPE com a missão de investigar os 
processos de acoplamento entre a baixa e a 
alta atmosfera e a ionosfera equatorial, com 
especial atenção para a região da Anomalia 
Magnética do Atlântico Sul. A atmosfera 
equatorial afeta significativamente o balanço 
energético do planeta. Sistemas convectivos 
e distúrbios climáticos da baixa atmosfera 
transportam energia e momentum na forma 
de ondas ascendentes, alterando a circulação 
global dos ventos da média e alta atmosfera. 
Na ionosfera, parte deste espectro pode 
gerar campos elétricos (mecanismo do 
dínamo) redistribuindo o plasma e alterando 
os gradientes de TEC, causando degradação 
nos sinais de comunicação e navegação. As 
ondas de pequena escala podem gerar 
instabilidades ionosféricas, podendo evoluir 
em depleções de plasma de larga escala 
(bolhas ionosféricas). Além dos aspectos 
científicos, serão descritos os cinco 
instrumentos a serem embarcados. 

 

JOÃO PAULO ESTEVAM DE SOUZA 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
UNESP-FEG (2009) 
com mestrado 
(2012) e doutorado 

(2015) em Engenharia Mecânica e 
Aeronáutica pelo ITA. Vencedor do Early 
Career Researchers Mentoring Award da 
International Foundation for Production 
Research (2017). Trabalha como engenheiro 
de Garantia do Produto no INPE, atuando no 
setor de P&D e Aeroespacial desde 2002 nas 
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organizações: FUNDACENTRO, com gestão de 
SST; DCTA, como auditor aeroespacial, 
coordenador de cursos e professor. Invited 
Lecturer na Upper Austria University of 
Applied Sciences - Áustria. Especialista em 
sistemas integrados de gestão, 
sustentabilidade, Lean Manufacturing. 

PALESTRA: O Sistema de gestão da qualidade 
aeroespacial 

A palestra tem por objetivo apresentar um 
panorama geral sobre sistemas de gestão da 
qualidade no setor aeroespacial 
apresentando sua importância e suas 
peculiaridades para o setor aeroespacial. 
Para cumprir tal objetivo serão utilizados 
recursos multimídia para apresentar os 
seguintes tópicos: definição de qualidade; 
contexto histórico da qualidade; 
padronização; sistemas de gestão da 
qualidade; indústria aeroespacial; sistema de 
gestão da qualidade aeroespacial e estudo de 
caso. 

 

JOSÉ BEZERRA PESSOA FILHO 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
Universidade 
Federal do Espírito 
Santo (1985), com 

mestrado em Engenharia Aeronáutica e 
Mecânica pelo ITA (1988) e doutorado em 
Engenharia Mecânica pela Pennsylvania State 
University, EUA (1995). Atualmente é 
tecnologista sênior do Instituto de 
Aeronáutica e Espaço (IAE) do Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). 
Em 2011 participou do Programa de Estudos 
Espaciais promovido pela International Space 
University (ISU). É membro da Comissão 

Organizadora da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA). 

PALESTRA: O contexto histórico da corrida 
espacial 

EUA e URSS, aliados de conveniência durante 
a II Guerra Mundial, adotaram o espaço 
como novo campo de batalha militar, 
econômico e ideológico.  Para tanto, fizeram 
uso do espólio alemão, representado pelos 
mísseis V-2 e os engenheiros que o 
desenvolveram. Esse novo tempo, conhecido 
como Guerra Fria, levou à Corrida Espacial.  
Os soviéticos dispararam à frente com o 
Sputnik (1957), o envio de espaçonaves não 
tripuladas à Lua (1959) e o voo de Yuri 
Gagarin à órbita terrestre (1961).  Estava 
lançada a Corrida Espacial, onde o prêmio foi 
a Lua. Coube aos americanos pousar no 
satélite natural da Terra em julho de 1969. 

PALESTRA: O espaço ao seu redor 

Por muitos séculos acreditamos que a Terra 
era o centro do Universo e que tudo mais 
girava ao seu redor.  Com o desenvolvimento 
da Ciência essa perspectiva foi alterada.  A 
tecnologia espacial permitiu obter imagens 
da Terra contra a escuridão do espaço 
sideral.  Ciência e Tecnologia, aliadas à 
curiosidade humana, permitiram descobrir 
mais de 3.700 planetas fora do Sistema Solar.  
Entretanto, até o presente, não foi 
identificada vida em nenhum lugar que não a 
Terra.  Estaria a sobrevivência de nossa 
espécie ameaçada?  A tecnologia e o sistema 
capitalista vigente proverão respostas a essas 
ameaças, ou serão as razões de nossa ruína?  
Qual o seu papel na definição de nosso 
destino como civilização globalizada? 

PALESTRA: O mundo espacial 

Com o lançamento do Sputnik pelos 
soviéticos nascia, em 1957, a Era Espacial. 
Desde então quase oito mil satélites foram 
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colocados em órbita da Terra.  Para além das 
comunicações, eles são utilizados para 
monitorar o desmatamento, as queimadas, o 
processo migratório de tartarugas, além de 
determinar o posicionamento (GPS) e auxiliar 
na previsão de tempo e clima.  A Era Espacial 
também permitiu lançar espaçonaves para 
explorar o Sistema Solar, além de estabelecer 
uma estação espacial tripulada em órbita da 
Terra. O próximo desafio é estabelecer uma 
colônia humana em Marte, mas será isso 
possível? 

 

JOSÉ WILLIAMS DOS SANTOS VILAS BOAS 

Profissional 
graduado em 
Astronomia pela 
UFRJ (1978) com 
mestrado (1982) e 
doutorado (1998) 
em Astrofísica pelo 

INPE e pós-doutorado pela Harvard 
University (1993).  

PALESTRA: Radioastronomia 

Breve introdução sobre a história da 
radioastronomia e discussões do por quê a 
radioastronomia é uma importante 
ferramenta para explorar o Universo. Será 
apresentado o que se pode explorar no 
Universo utilizando essa técnica e também 
como a evolução das tecnologias de 
telecomunicação tem comprometido as 
pesquisas realizadas em radioastronomia e 
em outras áreas, devido às interferências 
indesejáveis. Ao final serão apresentados os 
grandes projetos de radiotelescópios em 
andamento no mundo e serão abordadas 
algumas das grandes questões científicas que 
podem ser exploradas com esses 
instrumentos. 

 

LEONEL FERNANDO PERONDI 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica 
Aeronáutica pelo 
ITA (1980), com 
mestrado em 

Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE 
(1986) e doutorado em Theoretical Physics 
pela University of Oxford (1993). É 
pesquisador do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais. Desenvolveu estudos de 
fratura e plasticidade em metais no 
Laboratoy of Computational Engineering, da 
Helsinki University of Technology, em Espoo 
(Finlândia), (1998 a 2000). Foi coordenador 
geral de Engenharia e Tecnologia Espacial do 
INPE, gerente geral do programa Sino-
Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS) e 
diretor do INPE. Tem experiência nas áreas 
de física, engenharia e gerenciamento de 
sistemas espaciais, com ênfase em fratura, 
plasticidade, propriedades de transporte, 
modelagem e simulação de sistemas 
espaciais, gestão de projetos, gestão da 
qualidade e política industrial para a área 
espacial. É docente do curso de pós-
graduação em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais do INPE, ministrando cursos nas 
áreas de gerenciamento de projetos e gestão 
da qualidade. 

PALESTRA: Desafios e oportunidades na área 
espacial no Brasil 

Como outros setores de alta tecnologia, o 
setor espacial vem, na última década, 
atraindo grande atenção em nível mundial. 
Governos e investidores privados têm 
tratado o setor como potencial fonte de 
crescimento econômico e inovação. A partir 
de um panorama atual da indústria espacial 
mundial será mostrado que a "economia do 
espaço" vem se tornando um domínio de 
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grande interesse estratégico e comercial, 
proporcionando grandes oportunidades, em 
níveis nacional e internacional, tanto em 
termos de inovação, quanto comerciais. Em 
seguida, a partir de um balanço atualizado 
das inciativas nacionais na área espacial, 
procuraremos responder à questão: “O Brasil 
apresenta as condições necessárias para vir a 
ser um ator no moderno setor da Economia 
do Espaço?” 

PALESTRA: Simulações computacionais e o 
ciclo de vida de projetos na área espacial 

A crescente disponibilização de recursos 
computacionais e os avanços na engenharia 
de software têm permitido que o uso de 
simulações computacionais em projetos da 
área espacial experimente notável taxa de 
avanço. A partir de uma breve descrição do 
ciclo de vida de projetos na área espacial, 
serão apresentadas as fases em que 
simulações computacionais encontram 
grande aplicação, bem como, sucintamente, 
descrever a aplicação. Serão apresentados 
exemplos de aplicações às fases 0 e A. 

 

LUBIA VINHAS 

Profissional 
graduada em 
Ciência da 
Computação pela 
Universidade 
Federal de São 
Carlos. Doutora em 

Computação Aplicada pelo INPE. Servidora 
do INPE da carreira de pesquisa, trabalhando 
com geoinformática desde 2000. De 04/2014 
a 03/2018 foi chefe da Divisão de 
Processamento de Imagens do INPE, e 
atualmente é coordenadora-geral de 
Observação da Terra do INPE. Interesses de 
pesquisa concentram-se em Geoinformática, 

em particular nos seguintes temas: sistemas 
de informação geográfica, bancos de dados 
geográficos, software livre e processamento 
digital de imagens de sensoriamento remoto. 

PALESTRA: Geoinformática e seus 
desenvolvimentos no INPE 

Imagens de observação da Terra ao serem 
processadas usando tecnologias apropriadas 
e metodologias corretas geram informações 
de valor para a ciência, a tomada de decisão 
e a geração de negócios, produtos e serviços. 
Nessa palestra será apresentada a disciplina 
de geoinformática, entendida como ciência, e 
desenvolvimentos tecnológicos relacionados 
à informação, que possuem uma 
componente de localização dada em um 
sistema de referência geográfico. Como 
exemplo podem ser citadas as imagens de 
sensoriamento remoto; os dados coletados in 
situ; ou ainda dados adquiridos por 
mapeamentos cartográficos. Serão 
apresentados os desenvolvimentos em 
geoinformática feitos no INPE, que conectam 
pesquisa, inovação e desenvolvimento 
tecnológico, produzindo ferramenta de 
software para apoiar programas operacionais 
do INPE, para facilitar o uso dos dados 
geográficos e para formação de recursos 
humanos. 

 

MARCIA ALVARENGA DOS SANTOS 

Doutoranda em 
Direito Ambiental 
Internacional, com 
ênfase em Direito 
Espacial, na 
Universidade 
Católica de Santos. 

Investiga os impactos ambientais causados 
por pequenos satélites para propor 
regulamentações eficazes. Participou do 
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grupo de pesquisa sobre os 50 anos do 
Direito Espacial na Academia de Direito 
Internacional de Haia, Holanda, em 2017. Em 
2016 foi selecionada para um curso sobre 
Política e Direito Espacial oferecido pela 
Universidade de Beihang, em Pequim, China. 
Cursou um módulo de especialização em 
Direito Internacional na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC)/São Paulo, em 
2015. É bolsista CAPES desde 2016 e mestre 
em Gestão e Desenvolvimento Regional pela 
Universidade de Taubaté (2010), com 
graduação em Secretariado Executivo pela 
Universidade do Vale do Paraíba (2004). É 
membro da Associação Brasileira de Direito 
Espacial (SBDA). Em 2018 passou a compor a 
delegação brasileira nas reuniões do 
subcomitê jurídico do COPUOS na ONU. 

PALESTRA: Introdução ao Direito Espacial 

Nosso atual mundo interconectado baseia-se 
em atividades espaciais de maneira 
fundamental. Telecomunicações, 
sensoriamento remoto e navegação são 
exemplos de tecnologias que 
experimentaram uma verdadeira revolução 
desde o início da Era Espacial, estreitando as 
distâncias entre os Estados e as pessoas, 
enquanto assistem ao desenvolvimento 
econômico de todo o globo. No entanto, o 
espaço exterior continua sendo um ambiente 
inóspito, acessível apenas através do uso de 
veículos de lançamento incrivelmente 
poderosos, baseados em combustíveis 
perigosos e altamente voláteis, capazes de 
produzir o impulso necessário para alcançar a 
velocidade orbital. As atividades espaciais 
são extremamente perigosas por natureza, 
como reconhecido por lei. O Direito Espacial 
é fruto da Corrida Espacial, cujo início foi 
marcado pelo lançamento do Satélite 
Sputnik, em 1957. Após 50 anos dos 
primeiros tratados e convenções sobre a 
matéria, as novas tecnologias para acesso e 

uso do espaço exterior representam um 
desafio aos instrumentos acordados pela 
comunidade internacional. Novos atores 
também colocam em xeque as provisões 
datadas da Guerra Fria. O objetivo da 
palestra é revisitar tais instrumentos sem 
perder de vista as perspectivas e os desafios 
futuros, tão desejáveis para a melhoria na 
qualidade de vida na Terra. 

 

MARCO ANTÔNIO CHAMON 

Profissional 
graduado em 
Engenharia Elétrica 
pela Universidade 
Estadual de 
Campinas (1984), 
possui mestrado em 

Engenharia e Tecnologia Espacial pelo INPE 
(1989) e doutorado em Eletrônica pela École 
Nationale Supérieure de L'Aéronautique et de 
L'Espace - SUPAERO (1996). Foi coordenador 
do programa de satélites científicos do INPE, 
coordenador de Gestão Tecnológica e 
gerente da missão espacial SABIA-Mar 
(missão oceanográfica). Atualmente é 
coordenador-geral da ETE – Coordenação 
Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial. 

PALESTRA: CBERS 4A e Amazonia 1: satélites 
do Programa Espacial Brasileiro 
 
A partir do próximo ano - 2019, estará 
concluída a fabricação de dois satélites do 
Programa Espacial Brasileiro: o Satélite Sino 
Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS, na 
sigla em inglês) e o satélite Amazonia-1 
(AMZ-1). O primeiro, CBERS-04A, é um 
satélite de duas toneladas, desenvolvido para 
imageamento terrestre, em uma parceria 
entre o Brasil e a China na área espacial. O 
segundo, AMZ-1, é um satélite de 700 kg, 
com aplicações em controle de 
desmatamento e monitoramento da 
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vegetação, totalmente desenvolvido no 
Brasil. Com o desenvolvimento desses 
satélites o Brasil atinge um novo patamar de 
seu programa espacial, com sistemas de alta 
complexidade e domínio das tecnologias 
espaciais para produção, operação e 
utilização de satélites. A palestra propõe um 
panorama geral dos satélites e suas 
aplicações, e das tecnologias desenvolvidas. 

 

MARGARETE OLIVEIRA DOMINGUES 

Profissional 
graduada em 
Meteorologia pela 
UFRJ (1988) com 
mestrado em 
Meteorologia pelo 
INPE (1996) e 

doutorado em Matemática Aplicada pela 
Unicamp (2001). É pesquisadora titular do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), no Laboratório Associado de 
Computação e Matemática Aplicada 
(LabAC/COCTE) no grupo de Computação 
Científica e Processamento de Alto 
Desempenho (CC-PAD). Líder de grupo de 
pesquisa em análise wavelet e multiescala 
para resolução numérica a equações 
diferenciais parciais evolutivas e análise de 
sinais aplicada a física solar e terrestre. 
Atualmente é docente do curso de 
Computação Aplicada do INPE e participante 
do Grupo de Modelagem em Clima Espacial 
(LabAC/EMBRACE/CEA). É pesquisadora 
responsável de projetos FAPESP, possuindo 
diversas posições de pesquisador visitante e 
pós-doutorados em renomados centros da 
Europa, Estados Unidos e Japão. 

 

PALESTRA: Análise multiescala aplicada à 
ciência e tecnologia espacial 

O propósito da palestra é introduzir os 
conceitos fundamentais da teoria de análise 
multiescala, em particular as transformadas 
wavelet e suas propriedades, a alunos de 
graduação e pós-graduação. 

Além disso será dada atenção às suas 
aplicações a ciências e tecnologias espaciais. 
O conteúdo a ser abordado é a introdução à 
teoria wavelet e transformadas wavelet, 
aplicação a sinais espaciais e aplicação a 
simulação numérica adaptativa de fluidos e 
fluidos magnetizados espaciais. 

 

MARIO CESAR RICCI 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
Escola de 
Engenharia de São 
Carlos (1983); 

especialista em Mecânica Fina (mecatrônica) 
pelo Centro de Mecânica Fina da EESC-USP 
(1984); mestrado em Ciência 
Espacial/Mecânica Orbital pelo INPE (1989) e 
doutorado em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais pelo INPE (1997). É tecnologista do 
INPE com experiência em Engenharia 
Mecatrônica com ênfase em projetos eletro-
óptico-mecânicos, atuando principalmente 
na área de sistemas de controle de atitude e 
órbita, tribologia e mecanismos espaciais, 
nos temas que abrangem, mas não se 
restringem, a: controle, sistemas dinâmicos, 
motores elétricos em geral (motores de 
passo), modelagem, sensores em geral 
(sensores de horizonte), elementos de 
máquinas (mancais de rolamento e 
deslizamento) e atuadores para satélites 
(rodas de reação). Professor e coordenador 
da área de Mecânica Espacial e Controle do 
curso de mestrado e doutorado em 
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Engenharia e Tecnologia Espaciais e Controle 
do INPE.  

PALESTRA: Subsistema de controle e atitude 

Serão mostrados a arquitetura, sensores, 
atuadores e software usados em subsistemas 
de controle e atitude. Também serão 
abordadas as técnicas de estabilização. 

 

MATEUS CARLOS FERRAZ DE AGUIAR 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Eletrônica pela 
Unicamp (1984), 
Mastère Specialisé – 
Techniques 

Aéronautiques na École Nationale Supérieure 
de LÁéronautique et de I Espace (1998), 
especialização em telecomunicações, 
potência, processamento de sinais, teoria de 
detecção e estimação pelo ITA, SUPAERO, 
TAS e Orbisat, e mestrado em Engenharia 
pelo ITA (2007). Atua no INPE desde 1985, 
trabalhando no segmento solo (estações 
terrenas de TT&C e redes de dados), no 
segmento espacial (arquiteto elétrico, 
subsistema de potência, subsistema de 
telecomunicação) para missões/projetos: 
SCD-1, SCD-2. CBERS, PMM, EQUARS, 
CPRIME, estação de TT&C de Cuiabá. 

PALESTRA: Detecção de sinais e radar 

O radar é um sensor ativo que trabalha na 
faixa de frequência denominada de micro-
ondas. Por ativo, entenda-se que ele tem sua 
própria fonte de excitação, que seu 
funcionamento não depende da presença de 
iluminação externa, como por exemplo, a 
presença de luz solar. Assim, ele pode 
funcionar à noite. Por operar em micro-
ondas, ele pode trabalhar em condições 

climáticas que seriam desfavoráveis para 
sistemas óticos, mas que pouco influenciam 
na operação em micro-ondas. De maneira 
geral, pode-se afirmar que a atmosfera 
terrestre é quase que totalmente 
transparente na faixa de 1 a 10 GHz. Fora 
destes limites temos efeitos que não podem 
ser desprezíveis, e mesmo radares de micro-
ondas precisam levar isto em consideração. 
Com a evolução dos circuitos digitais, com o 
uso comum de processadores digitais e de 
técnicas de processamento digital de sinais, 
novas arquiteturas e novos modos de 
operação têm aparecido. O SAR (Synthetic 
Aperture Radar), radar de abertura sintética, 
é um dos mais avançados tipos de radares 
disponíveis. Ele tem uma operação coerente, 
ou seja, o receptor precisa estar sincronizado 
com o transmissor. 

PALESTRA: Telecom – Telemetry, Tracking 
and Command System 

O satélite precisa comunicar-se com o 
segmento solo e vice-versa. Estas funções 
básicas são padronizadas e regulamentadas. 
Isto garante compatibilidade e convivência 
com outros sistemas de comunicações. É 
preciso entender os princípios básicos destes 
sistemas e seu modo de operações. 
Apresenta-se uma visão geral do projeto do 
subsistema de telemetria, rastreamento e 
controle, as funções e os procedimentos 
gerais do subsistema. 
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MAURÍCIO GONÇALVES VIEIRA FERREIRA 

Profissional 
graduado em 
Tecnologia de 
Processamento de 
Dados pela FAI 
(1987) e em 
Administração de 

Empresas pela FMA  (1993), mestrado em 
Computação Aplicada pelo INPE (1996) e 
doutorado em Computação Aplicada pelo 
INPE (2001). Professor titular no curso de 
pós-graduação do INPE em Engenharia e 
Tecnologia Espaciais (ETE). Membro do 
comitê internacional para padronização de 
software na área espacial (CCSDS). Membro 
do comitê organizador do congresso 
internacional na área espacial - SPACEOPS. É 
pesquisador do Centro de Controle de 
Satélites do INPE desde 1988. 

PALESTRA: Centro de Rastreio e Controle de 
Satélites 

O objetivo da palestra é mostrar as 
atividades de operação de controle de 
satélites do Centro de Rastreio e Controle de 
Satélites do INPE (CRC) , toda a infraestrutura 
existente para a operação do CRC, os 
satélites que estão em operação e futuras 
missões, bem como os apoios que o CRC 
provê para outras missões internacionais. 

 

JOSÉ NIVALDO HINCKEL  

Profissional 
graduado em 
Matemática pela– 
FURB – Blumenau – 
SC (1977) com 
mestrado pelo ITA 
(1980) e doutorado 

pela RPI – Troy, NY (1984). Trabalhou no 
IEAv/CTA com laser gasdinâmico de CO2 e 

métodos de separação isotópica de Urânio 
(enriquecimento) de 1984 até 1987.  Atuou 
no INPE no desenvolvimento de propulsores 
monopropelentes e bipropelentes para uso 
espacial, análise de modelamento de 
sistemas propulsivos para foguetes e 
satélites, de 1987 a 2015.  

Atualmente trabalha na empresa Fibraforte 
no desenvolvimento de sistemas propulsivos 
de satélites e propulsores espaciais. 

PALESTRA: Propulsão: características, 
limitações, perspectivas 

A palestra tem por objetivo principal 
familiarizar os ouvintes com os conceitos, os 
fenômenos físicos e técnicas envolvidas na 
concepção, construção e operação de 
sistemas propulsivos em geral e 
especialmente na área espacial. Serão 
abordados os seguintes tópicos: propulsão 
terrestre, aérea e espacial, missões espaciais, 
propulsão de foguetes e satélites, tipos de 
propulsores e propelentes, propulsão 
química, propulsão aspirada e propulsão 
autônoma, limites e perspectivas dos 
diferentes tipos de propulsão e propelentes. 

 

ODIM MENDES JUNIOR 

Profissional 
graduado em Física 
pela Universidade 
Federal de Goiás 
(1982), mestrado 
(1985) e doutorado 
(1992) em Geofísica 

Espacial pelo INPE. É pesquisador titular do 
INPE na Divisão de Geofísica Espacial da 
Coordenação Geral de Ciências Espaciais e 
Atmosféricas no Grupo de Magnetosfera e 
Heliosfera. É líder de grupo de pesquisa em 
modelagem de fenômenos eletrodinâmicos 
espaciais e docente do curso de pós-
graduação em Geofísica Espacial do curso de 
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Computação Aplicada do INPE. Participante 
do grupo de meio interplanetário e 
magnetosfera e do grupo de modelagem em 
clima espacial (EMBRACE). É pesquisador 
responsável do projeto HPC para plasmas 
espaciais, astrofísicos e aplicações de clima 
espaciais. Realiza pesquisas em 
eletrodinâmica espacial com colaboração em 
vários grupos nacionais e internacionais de 
pesquisa.  

PALESTRA: Ambiente espacial e aplicações 
espaciais 

A palestra apresenta uma visão introdutória 
ao ambiente espacial e às importantes 
consequências deste ambiente. A abordagem 
é direcionada de forma a atender estudantes 
de graduação, como ainda propiciar 
oportunidades de pesquisa para profissionais 
na pós-graduação ou mesmo já atuando em 
pesquisas e desenvolvimentos. O conteúdo 
considera a estruturação do ambiente 
espacial, a eletrodinâmica envolvida, a 
importância para artefatos humanos no 
espaço, questões de aplicações espaciais, e 
as consequências espaciais para o cotidiano 
da sociedade. 

 

PAULO ROBERTO MARTINI 

Profissional formado 
em Geologia pela 
UFRGS, mestre em 
Sensoriamento 
Remoto pelo INPE, 
doutor (ad.hoc) pelo 
Centro Japonês de 
Sensoriamento 

Remoto e sabático (pós-doc) em Altos 
Estudos de Política e Planejamento 
Estratégico pela Escola Superior de Guerra, 
onde defendeu a tese de uma agência 
espacial sul-americana. Estuda crateras 

meteoríticas com base em imagens de 
satélites tendo identificado duas estruturas 
inéditas: Inajah, no sul do Pará, e Rio Hondo, 
no sul de Mendoza, Argentina. Colaborou no 
planejamento da Expedição Andes-Amazonas 
que definiu as novas nascentes para o rio 
Amazonas. Atualmente é gerente do Projeto 
Panamazônia, que trata de desenvolver 
métodos e produtos para o monitoramento 
de biomas sul-americanos. 

PALESTRA: Sensoriamento remoto: imagens 
e aplicações 

Serão demonstrados por imagens os 
atributos espectrais e temporais de 
vegetação e águas. Exemplos de aplicações 
dedicados ao ambiente físico serão 
apresentados tendo como cenário a América 
do Sul. Alguns indicadores de mudanças na 
paisagem detectadas por imageadores 
orbitais serão tratados dentro do contexto de 
câmbios semelhantes já ocorridos no 
Holoceno. Pretende-se firmar o conceito de 
que instrumentos sensores orbitas são 
ferramentas únicas e imprescindíveis para a 
gestão e o zelo do ambiente físico terrestre. 

 

RAFAEL LOPES COSTA 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
Universidade 
Federal de Santa 
Maria (2010), onde 

atuou como aluno de iniciação científica no 
Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais 
(CRS/INPE) e estagiário na empresa Jabil, em 
Bydgoszcz, Polônia. Possui mestrado em 
Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE 
(2012) e atualmente é doutorando do 
programa de pós-graduação do INPE. É 
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tecnologista do INPE desde 2012 atuando no 
projeto térmico dos programas 
PMM/Amazônia-1 e CBERS 3&4.  

PALESTRA: Controle térmico de satélites 

O ambiente espacial é bastante inóspito, pois 
além do vácuo quase absoluto, os satélites 
que giram em torno da Terra têm de suportar 
fortes variações de temperatura a cada vez 
que estes passam pelas regiões iluminadas e 
não iluminadas (eclipses) ao longo de sua 
trajetória, o que, dependendo da órbita, 
pode acontecer a cada 20 ou 30 minutos. 
Além disso, os satélites produzem uma carga 
térmica interna significativa, o que pressupõe 
a provisão de "caminhos" para que este calor 
seja, de alguma maneira, rejeitado para o 
espaço, evitando que os vários equipamentos 
que compõem o satélite atinjam 
temperaturas muito elevadas ou muito 
baixas. Cabe à equipe responsável pelo 
Controle Térmico de Satélites, atuar em 
todas as etapas de projeto, fabricação e teste 
do satélite, de modo a garantir que todas as 
partes do mesmo atendam aos requisitos de 
temperatura máxima e mínima, ao longo de 
todo o ciclo da missão. 

 

RODOLFO ANTONIO DA SILVA ARAÚJO 

 Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Eletrônica pela 
Universidade do 
Vale do Paraíba 
(1989) e mestrado 
em Engenharia e 

Tecnologia Espaciais pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (2016). Atualmente é 
tecnologista sênior do INPE, atuando como 
gerente e engenheiro de projetos. Tem 
experiência na área de eletrônica com ênfase 

em telecomunicações (comunicação digital, 
RF & micro-ondas), instrumentação e testes 
de satélites, atuando principalmente nos 
seguintes temas: transmissores e receptores 
em banda S e X, SSPA, transmissores de 
dados a altas taxas em banda X e Ka, Space 
Qualified Systems – antenas e equipamentos 
embarcados para satélites dos programas 
MECB, PMM/Amazonia-1 e CBERS. 

 

WALTER ABRAHÃO DOS SANTOS 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Eletrônica pelo ITA 
(1987) com 
mestrado (1992) e 
doutorado (2008) 

em Engenharia de Computação e Eletrônica 
pelo ITA. Atualmente é Tecnologista Sênior 
do INPE na Divisão de Eletrônica Aeroespacial 
do grupo de Computação de Bordo para os 
satélites CBERS-4A e Amazônia-1. Desenvolve 
atividades de P&D para Engenharia de 
Sistemas Espaciais, AIT, Arquitetura de 
Software e Estações Terrestres de Satélites. 
Coordena, leciona e orienta nos cursos de 
pós-graduação do INPE em Engenharia e 
Tecnologia Espaciais do INPE onde atua com 
engenharia de sistemas orientada a modelos 
(MBSE), rede de dados espaciais, nano-
satélites, engenharia de software com 
especial interesse em rádio cognitivo e SDR 
(Software Defined Radio), sistemas 
embarcados e de tempo real, controle 
automático, sistemas de informação, e-
Science, telemática, redes e serviços de 
informação baseados em satélite. Desde 
2010, colabora voluntariamente para 
programas de capacitação e divulgação da 
área espacial no Brasil. 
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PALESTRA: Rádios cognitivos e rádios 
definidos por software (SDR) para aplicações 
espaciais 

Um Rádios definidos por software (SDR) é 
construído em torno de software com base 
em processamento digital de sinais, 
apresenta uma plataforma de rádio genérico 
flexível, e sua camada física é composta por 
blocos implementados em software. O rádio 
cognitivo estende o conceito de SDRs e opera 
consciente do seu ambiente, de seu estado 
de configuração, de sua localização, ajusta de 
forma autônoma suas operações, possui a 
capacidade de aprender e tomar decisões 
visando otimizar uso do espectro limitado ou 
diminuir taxa de erros. 

 

RONAN ARRAES JARDIM CHAGAS 

Profissional 
graduado em 
Engenharia de 
Controle de 
Automação pela 
UnB (2008), com 
doutorado (2012) e 

pós-doutorado (2013) pelo ITA. Atua como 
engenheiro de sistemas espaciais no INPE 
desde 2013. Atualmente é arquiteto de 
missão do satélite Amazonia-1 e responsável 
pela análise de órbita e projeto de sistemas 
de controle de atitude do CPRIME. Atua 
como professor do programa de pós-
graduação PG/ETE desde 2016. 

PALESTRA: Projeto e análise de órbitas 
utilizando o software STK 

A palestra tem por finalidade apresentar a 
metodologia de projeto e análise de órbitas 
de uma missão espacial. Como auxílio, será 
utilizado o software AGI STK®, fornecendo 
aos ouvintes um primeiro contato com essa 
ferramenta que é utilizada por todas as 

grandes agências espaciais do mundo. Além 
disso, será abordado como o processo de 
análise de missão é feito no Centro de 
Projeto Integrado de Missões Espaciais 
(CPRIME), mostrando algumas ferramentas 
desenvolvidas pelo INPE. 

 

SILVIO MANEA 

Profissional 
graduado em 
Engenharia Elétrica 
pela Universidade 
do Vale do Paraíba 
(1992), 
aperfeiçoamento 

em Processamento Digital de Sinais de Radar 
pelo Segnalamento Marittimo Ed Aereo, Itália 
(1989), aperfeiçoamento em Liderança na 
Haggai Institute – EUA (2000), especialização 
em Engenharia de Armamento Aéreo pelo 
ITA (2004), mestrado em Engenharia 
Aeronáutica e Mecânica pelo ITA (2007) e 
doutorado em Físico-química de Materiais 
Aeroespaciais pelo ITA (2013), com pós-
doutorado em Efeitos da Radiação em 
Componentes CMOS na Universidade de 
Estudos de Padova - Itália (2014). Possui 
experiência na área de engenharia 
aeroespacial, com ênfase em satélites e 
outros dispositivos aeroespaciais, radares, 
embarcados terrestres e aéreos, sistemas de 
radionavegação e proteção de voo, sistemas 
de comunicações em rádio frequência, 
projetos e ensaios de artefatos militares, 
motores foguetes de propelentes sólidos 
para veículos lançadores e mísseis. Pesquisa 
na área de materiais energéticos e propulsão, 
efeitos da radiação espacial em componentes 
eletrônicos e materiais, projetos de circuitos 
integrados tolerantes à radiação, blindagens 
à radiação e efeitos da radiação ionizante em 
tecidos vivos. Professor no curso de pós-
graduação da CSE-ETE/INPE. 
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PALESTRA: Efeitos da radiação em materiais 
e componentes eletrônicos 

Conceitos, radiação, radiação espacial 
energética, atividade solar, ambiente 
espacial, atmosfera planetária, riscos da 
radiação, efeitos em componentes 
eletrônicos, efeitos em materiais, SAA, 
ionização, classificação de danos, 
laboratórios e meios de testes de radiação. 

VALENTINO LAU 

Profissional 
graduado em 
Engenharia 
Mecânica pela 
UFMG (1996) e 
mestrado em 
Engenharia de 

Estruturas pela UFMG (1999). Atualmente é 
tecnologista pleno no INPE. 

 
PALESTRA: Estruturas espaciais para satélites 

Exemplos de estruturas de satélites 
desenvolvidas pelo INPE. Requisitos básicos 
para o dimensionamento. Modelos físicos e 
ensaios utilizados para a qualificação da 
estrutura. Elementos estruturais utilizados 
em satélites: materiais compósitos, painéis 
sanduíche, insertos. Modelos numéricos e 
análise dinâmica de estruturas. 
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Tema 1:

No miniestágio serão apresentadas duas técnicas de modelagem, máquinas de estados finitos e 
dinâmica. Dessa forma os alunos terão a possibilidade de modelar um subsistema de satélite em 
linguagem gráfica (Simulink), realizar as simulações e comparar os resultados com dados reais de 
voo. 

Monitores responsáveis 

ÍTALO PINTO RODRIGUES 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica pela UniFOA (2013), com 
mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE (2015). 
Atualmente é aluno de doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais 
do INPE. Trabalhou durante dois anos e meio no simulador operacional 
dos satélites CBERS-4 e Amazonia-1. Tem interesse, principalmente, em 
modelagem e simulação de sistemas espaciais. 

 
ANA MARIA AMBRÓSIO 

Profissional com graduação em Ciência da Computação pela Universidade 
Federal de São Carlos (1984), mestrado (1988) e doutorado (2005) em 
Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
Atuou como tecnologista sênior no INPE (1985-2017), e desde 2008 é 
pesquisadora do curso de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais do INPE. Participou das missões espaciais: Missão Espacial 
Completa Brasileira (MECB), French Brasilian Micro-satellite (FBM), China-

Brazil Earth Resources Satellites (CBERS).  Coordenou a área de concentração em Engenharia e 
Gerenciamento de Sistemas Espaciais (2012-2014) e o curso de pós-graduação em Engenharia e 
Tecnologia Espaciais (2016-2017). Tem experiência na área de engenharia aeroespacial, com ênfase 
em simulação de satélites, atuando principalmente nos seguintes temas: simuladores de satélite, 
sistemas espaciais, model-based testing. É autora da metodologia COFI, a qual atualmente vem 
sendo aplicada em empresas para verificação de software automobilístico. 

Cronograma 

 23/07 24/07 25/07 26/07 
Manhã  Modelagem do 

subsistema 
Modelagem do 

subsistema 
Escrever um 

relatório sobre as 
atividades (*). 

Tarde Apresentação 
das técnicas e 
execução de um 
exemplo; 
apresentação do 
subsistema a ser 
modelado 

Comparação com 
os dados reais de 
voo; 
preparar 
apresentação 

 

(*) O relatório será utilizado como base para escrever um artigo para ser apresentado ao WETE. 

Número de vagas disponíveis: 4  
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Tema 2:
 
Durante o miniestágio em dinâmica orbital o aluno se aprofundará nos conceitos da dinâmica 
orbita, tais como manobras de swing-by aplicadas a trajetórias interplanetárias. O aluno fará uso 
do pacote Transfer Trajectory Design Programs para o cálculo de trajetórias interplanetárias, desde 
simples trajetórias, como Terra-Vênus ou Terra-Júpiter, até trajetórias mais complexas, com 
passagens por diversos corpos. Ao final, o aluno discutirá os resultados obtidos, compondo 
relatório das atividades desenvolvidas. 

Monitores responsáveis:  

DIOGO MERGUIZO SANCHES 

Profissional com bacharelo em Física pela UNESP Rio Claro (2007), 
mestrado  em Física Aplicada com ênfase em Astrodinâmica pela UNESP 
Rio Claro (2009), doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais com 
ênfase em Mecânica Espacial e Controle pelo INPE (2015). Foi bolsista 
BEPE da Fapesp na Purdue Univesity School of Aeronautics and 
Astronautics (2016). Atualmente é bolsista FAPESP de pós-doutorado do 
INPE.  

ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO 

Profissional graduado em Engenharia Química pela Universidade de São 
Paulo (1985), graduado em Física pela Universidade de São Paulo (1986), 
mestrado em Engenharia Aeroespacial - University of Texas System (1991), 
mestrado em Ciência Espacial Mecânica Orbital pelo INPE (1989) e 
doutorado em Engenharia Aeroespacial - University of Texas System 
(1993). Atualmente é consultor ´ad-hoc´ - bolsista (pq) do CNPq e 
tecnologista sênior do INPE. Tem experiência na área de engenharia 
aeroespacial, com ênfase em trajetórias espaciais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: astrodinâmica, manobras orbitais, trajetórias espaciais, 
astrodinâmica e swing-by. Editor-chefe do periódico Journal of Aerospace Technology and 
Management. 

Cronograma  

Grade das atividades: 

23/07  Aprofundamento dos conceitos de transferências orbitais. Introdução ao pacote Transfer 
Trajectory Design Programs. Familiarização com o pacote Transfer Trajectory Design 
Programs e planejamento de transferências orbitais. 

24/07  Obtenção dos primeiros resultados para trajetórias simples. Obtenção de trajetórias mais 
complexas, envolvendo diversas manobras de swing-by; análise dos resultados obtidos.  

25/07  Discussão dos resultados e composição de relatório sucinto das atividades desenvolvidas. 

Número de vagas disponíveis: 3   
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Tema 3:
 
O estágio consistirá de três grupos, cada um com um ou mais alunos, interagindo entre si. Um ou 
dois alunos atuando no computador (programação, interface) de bordo (OBC) e um ou dois em 
cada uma das duas cargas úteis (interface com o OBC, modelagem e Arduíno). O estágio consiste na 
modelagem do OBC operando com as cargas úteis simuladas em Arduíno, com o resultado do OBC 
coletando dados das cargas úteis com os modelos desenvolvidos. O OBC será o do modelo de 
engenharia do NanosatC-Br2. Possibilidade adicional de uso de interface de hardware (daughter 
board) para uso de sistema de controle (estabilização) fechado com magnetômetro e bobinas de 
torque (parte do subsistema de estabilização do NanosatC-Br2). Supervisão local no laboratório por 
todo o tempo do estágio. Preferência para alunos com experiência em software e eletrônica. 

Monitores responsáveis:  

DANILO PALLAMIN DE ALMEIDA 

Profissional graduado em Engenharia Mecatrônica pela  Universidade de 
São Paulo - EESC-USP (2016). Atualmente é aluno de mestrado do curso 
de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais no INPE. Durante a 
graduação foi bolsista pelo programa Ciência sem Fronteiras, estagiou na 
MDA Space Missions no Canadá em 2013, liderou o grupo extracurricular 
Zenith de estudos espaciais entre 2014 e 2016, fez iniciação tecnológica 
no INPE em 2016, e em 2016/2017 foi chefe de engenharia na startup 

Rentbrella onde desenvolveu um sistema de economia compartilhada para compartilhamento de 
guarda-chuvas. Hoje atua na equipe de desenvolvimento do NanosatC-Br2 do INPE. 

 
CARLOS LEANDRO GOMES BATISTA 

Profissional graduado em Automação Industrial pelo IFRN e Engenharia 
Elétrica, com ênfase em Eletrônica e Telecom, pela UFRN. Mestrando do 
CSE/ETE, no INPE. Experiência no Instituto Politécnico de Toulouse, 
França, com circuitos integrados e sistemas embarcados. Colaborador nos 
projetos CONASAT e NanoSatC-BR2, ambos baseados em nanossatélites. 

 

Cronograma 

A grade das atividades serão distribuídas nas manhãs e tardes ao longo dos dias de miniestágio. 

 

Número de vagas disponíveis:  5 
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Tema 4: 
  

 

O miniestágio apresenta um framework transdisciplinar baseado em processos, denominado 
ENGESIS, e proporciona uma experiência prática com um ambiente PLM genérico que lhe dá 
suporte. Este ambiente PLM genérico pode ser usado para a modelagem, análise, execução e 
gestão dos procedimentos essenciais do ciclo de vida dos processos da engenharia de sistemas, 
como uma alternativa a sistemas PLM mais completos, que são mais caros, complexos e difíceis de 
customizar e integrar com outros aplicativos já existentes na empresa. 

Monitores responsáveis:  

GERMANO DE SOUZA KIENBAUM 

Profissional graduado em Engenharia Aeronáutica no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 1983, mestrado em Matemática 
aplicada pelo INPE em 1989. Como assistente de pesquisa e doutorando 
foi bolsista do CNPq na Universidade de Passau, Alemanha (1991-1992) e 
na Universidade de Brunel, Reino Unido (1992-1995), onde obteve o título 
de PhD em 1995. Trabalhou como pesquisador visitante do programa 
Ciência sem Fronteiras do CNPq na Universidade de Loughborough, Reino 

Unido, tendo concluído pós-doutorado em Ciência da Computação em 2014. 

 

ÁLVARO AUGUSTO NETO 

Profissional graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de 
Mauá (1978) com mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo 
ITA (1997) e doutorado em Computação Aplicada pelo INPE (2009). Exerce 
atualmente a função de pesquisador na Divisão de Ciência da Computação 
do ITA. Foi chefe da Coordenadoria de Informática do atual Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial DCTA, ligado ao Comando da 
Aeronáutica. Coordenou as atividades de gerenciamento do projeto de 
implantação do Centro de Lançamento de Alcântara (MA). Membro 

consultor da Comissão de Direito Digital e Compliance, vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil. 
Seus interesses e especializações estão direcionados para as áreas de engenharia de sistemas, 
melhoria de processos de fabricação e produção, gerenciamento de projetos, e segurança da 
informação. 

Cronograma 

Jornada de 4 horas nos períodos da manhã e da tarde nos dias 23, 24 e 25 de julho. 

 

Número de vagas disponíveis:  20   
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Tema 5:
 
o miniestágio se propõe à observação em câmera lenta dos diferentes processos básicos dos raios e 
de sua conexão com estruturas no solo, onde os alunos terão oportunidade de operar câmeras de 
alta velocidade e analisar vídeos de diferentes tipos de raios. 

Monitores responsáveis:  

 
MARCELO MAGALHÃES FARES SABA 

Profissional graduado em Física pela Universidade de São Paulo (1985), 
mestrado (1992) e doutorado (1997) em Ciência Espacial. É pesquisador 
titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Coordena projetos de 
pesquisa em relâmpagos no Brasil e participou de vários projetos de 
pesquisa no exterior. Coordena o Clube de Ciências 14bis em São José dos 
Campos e desenvolve atividades de treinamento nas áreas de ensino de 
ciências e divulgação científica. É membro do Sociedade Brasileira de 
Física, e da Network of Educators in Science and Technology – MIT. Tem 

cerca de 60 artigos científicos publicados e mais de 180 trabalhos apresentados em congressos no 
Brasil e no exterior. 

 

AMANDA ROMÃO 

Profissional graduada em Física pela Universidade Federal de Itajubá e 
mestrado em Geofísica Espacial pelo INPE. Atualmente é doutoranda em 
Geofísica Espacial pelo INPE na área de Eletricidade Atmosférica. Sua 
ênfase é em física dos relâmpagos, especificamente no processo de 
conexão dos relâmpagos em edifícios comuns. Além da pesquisa, atua 
como professora da Universidade de Taubaté e é voluntária em alguns 
projetos de divulgação científica. 

 

Cronograma 

23/07   Introdução à instrumentação 

24/07   Uso de câmeras de alta velocidade 

25/07   Análise de casos reais e observação de raios com outros instrumentos 
 

Número de vagas disponíveis:  2  
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Tema 6:
 
Um requisito importante para garantir que sensores de estrelas possam desempenhar 
corretamente suas funções é que estejam bem calibrados. Para isto se faz necessário o uso de uma 
infraestrutura laboratorial que permita caracterizar ótica e geometricamente sensores de estrelas. 
O miniestágio tem o objetivo de fazer com que o aluno adquira experiência prática na operação de 
uma bancada de testes utilizada para se levantar os coeficientes de distorção e a resposta espectral 
de um sensor de estrelas. 

Monitores responsáveis:  

MARCIO AFONSO ARIMURA FIALHO 
Profissional graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA (2003), com 
mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA (2007) e 
doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE (2017). 
Trabalha no INPE desde 2003 integrando a equipe responsável pelo 
projeto de sensores de atitude e câmeras de sensoriamento remoto para 
as missões espaciais do INPE. 

 

 

ANTONIO LOPES FILHO 

Profissional graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (1979), mestrado em Eletrônica e Telecomunicações pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1983) e doutorado em 
Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (2013). Atualmente e tecnologista sênior do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (MCTIC). Tem experiência na área de 
engenharia eletrônica, com ênfase em circuitos elétricos, magnéticos e 

eletrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas: eletrônica embarcada, testes 
eletroeletrônicos, imageadores de sensoriamento remoto, compressão de imagens, FPGAs, 
injeção/mitigação de erros e linguagens de programação. 

Cronograma do dia 23/07/2018 (segunda-feira) 

Integração à equipe do projeto Sensor de Estrelas 

Apresentação dos modelos de engenharia e qualificação 

Apresentação da bancada de testes (GSE) 

Introdução ao processo de calibração do sensor de estrelas 
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Cronograma do dia 24/07/2018 (terça-feira) 

Distribuição de atividades 

Acompanhamento das atividades 
 

 

Cronograma do dia 25/07/2018 (quarta-feira) 

Retorno às atividades  

Fechamento das atividades com debate em grupo 
 

Número de vagas disponíveis:  2 
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Tema 7:
 
O simulador de cena é um dispositivo eletro-óptico utilizado para estimular opticamente sensores 
de estrelas, possibilitando a realização de testes em bancada como alternativa para testes de 
campo noturnos. Um dos objetivos do miniestágio é efetuar melhorias no software de controle do 
simulador de cena, de forma que o mesmo passe a produzir imagens mais realistas do céu noturno. 
Outro objetivo é simular de forma mais realista efeitos presentes no espaço que são prejudiciais ao 
funcionamento de sensores de estrelas, tais como a presença de falsas estrelas. 

REQUISITOS: Experiência nas linguagens de programação C++ ou C# ou Java ou C. Desejável 
experiência em C++ e ambiente gráfico QT. 

Monitores responsáveis:  

Márcio A. A. Fialho 
Antônio Lopes Filho 
 

Cronograma do dia 23/07/2018 (segunda-feira) 

Integração à equipe do projeto Sensor de Estrelas  

Apresentação dos modelos de engenharia e qualificação 

Palestra sobre bancada de testes (GSE) e sobre o simulador de cenas 

Apresentação dos softwares Star Simulator e sbController 
 
Cronograma do dia 24/07/2018 (terça-feira) 

Distribuição de atividades 

Acompanhamento das atividades 
 

Cronograma do dia 25/07/2018 (quarta-feira) 

Retorno às atividades  

Fechamento das atividades com debate em grupo 
 

Número de vagas disponíveis: 2 
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Tema 8:
 

O miniestágio visa fazer com que o aluno conheça o acervo de imagens do catálogo do Centro de 
Dados; baixar imagens e montar arquivos; estudar os métodos do Projeto Panamazônia II com 
relação à cobertura vegetal, águas e áreas queimadas. O aluno terá conhecimento do conteúdo de 
informações das imagens para o meio-ambiente físico e as aplicações não convencionais de 
imagens (crateras, tornados e estudos arqueológicos). 

REQUISITOS: Sugere-se que os alunos venham com seus laptops aptos para wi-fi. 

Monitores responsáveis:  

Supervisores:  

VALDETE DUARTE 

Profissional graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade 
Federal de Viçosa (1977) e mestrado em Sensoriamento Remoto no 
Instituto Nacional de pesquisas espaciais - INPE (1980). Atualmente é 
tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com 
experiência no campo da agronomia, com ênfase no mapeamento de 
áreas agrícolas, além de experiência na Fiscalização do Crédito Agrícola 
junto ao Banco do Brasil. Trabalha com mapeamento de áreas 

desmatadas, cicatrizes queimadas e regeneração de vegetação nos biomas brasileiros, além do 
mapeamento da hidrografia da América do Sul, desenvolvendo técnicas de segmentação de 
imagens e classificação por meio de dados de sensoriamento remoto (Landsat, SPOT, MODIS, etc.). 

PAULO ROBERTO MARTINI 

Profissional formado em Geologia pela UFRGS, mestre em Sensoriamento 
Remoto pelo INPE, doutor (ad.hoc) pelo Centro Japonês de Sensoriamento 
Remoto e sabático (pós-doc) em Altos Estudos de Política e Planejamento 
Estratégico pela Escola Superior de Guerra, onde defendeu a tese de uma 
agência espacial sul-americana. Estuda crateras meteoríticas com base em 
imagens de satélites tendo identificado duas estruturas inéditas: Inajah, 
no sul do Pará, e Rio Hondo, no sul de Mendoza, Argentina. Colaborou no 

planejamento da Expedição Andes-Amazonas que definiu as novas nascentes para o rio Amazonas. 
Atualmente é gerente do projeto Panamazônia que trata de desenvolver métodos e produtos para 
o monitoramento de biomas sul-americanos. 
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Orientadores: 

LUÍS GERALDO FERREIRA 

Profissional graduado em Engenharia Industrial Química pela Faculdade 
de Engenharia Química de Lorena – FAENQUIL, mestre em Sensoriamento 
Remoto pelo INPE, trabalha na DGI - Divisão de Geração de Imagens do 
Instituto desde 1985, onde foi chefe substituto pelo período de 10 anos, e 
coordenador do NDC - Núcleo de Difusão de Conhecimentos, que 
ofereceu seminários de sensoriamento remoto, interpretação e 
processamento de imagens de satélites, com aulas presenciais e a 
distância através da Internet. 

LUAÊ ANDERE 

Profissional graduada em Administração pela Universidade Braz Cubas 
(1998) e extensão em Fundamentos em Ecologia e Gestão Ambiental pela 
Universidade Federal de Minas Gerais -UFMG (2003). Atuou 
principalmente na linha temática ambiental, com planejamento de 
projetos como o de redução e monitoramento de emissões de 
automóveis, estudo de viabilidade de implementação de Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) em São José dos Campos, estudos de impactos 

socioambientais (trabalho acadêmico ITA), confecção de relatórios anuais (2008 e 2009) sobre a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul (AGEVAP), levantamento 
IPEA/CASA CIVIL - COBRADI sobre a cooperação internacional do INPE entre 2005 a 2010. Foi 
bolsista PCI/Cnpq no projeto Panamazônia II, no desenvolvimento e operação de um sistema de 
alerta de áreas queimadas para a região da Amazônia e atualmente integrante do grupo TREES - 
Tropical Ecosystems Environmental Sciences Laboratory, confeccionando mapas temáticos de 
cicatrizes de áreas queimadas na Amazônia Legal de 2007 a 2015. 

 

Cronograma  

O miniestágio será realizado na sala 39 do prédio SERE II (Batcaverna) nos dias 23, 24 e 25 de julho. 

Nos períodos da tarde serão ministradas aulas e os períodos das manhãs serão ocupadas por 

hands-on-training e leituras de artigos científicos selecionados pelos orientadores. 

 

Número de vagas disponíveis: 8 
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GEILSON LOUREIRO 

Profissional tecnologista sênior desde 1988, atualmente é chefe do LIT 

(Laboratório de Integração e Teste) do INPE. Obteve seu PhD no 

Departamento de Manufatura da Universidade de Loughborough, na 

Inglaterra, em 1999. É líder de projeto na ISO (International Organization 

Standardization). Atua em diversos processos de ciclo de vida de produtos 

complexos, notadamente, satélites: manufatura eletrônica, montagem, 

integração, testes de termovácuo e de interferência e compatibilidade eletromagnética. Atua como 

professor colaborador do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) desde o ano 2000, ensinando 

Engenharia de Sistemas. É um dos cofundadores do programa de pós-graduação em Engenharia e 

Gestão de Sistemas Espaciais do INPE, iniciado em 2007. Desde 2006 ensina Engenharia de 

Sistemas, Engenharia da Qualidade, e Montagem, Integração & Testes no INPE.  

 

LUCAS DOS REIS RAIMUNDI 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em 

Telecomunicações pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo (2008). 

Experiência na área de ensaios e medidas de antenas para sistemas 

comerciais, aeronáuticos e espaciais, bem como na área de montagem, 

integração e testes de satélites. Atualmente cursa o mestrado em 

Engenharia e Tecnologia Espacial, com foco no desenvolvimento de 

geradores de RF baseado em linhas de transmissão não lineares. É gerente técnico substituto do 

Laboratório de Medidas de Antenas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

GUILHERME NADER KAWASSAKI 

 

Profissional graduado em Engenharia de Telecomunicações pela 

Universidade de Taubaté (2004) e pós-graduado em Gestão Empresarial - 

MBA pela FVG (2009). Atualmente é gerente técnico do Laboratório de 

Medidas de Antenas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
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ROBERT JANSEN COSTA DE ARAÚJO 

 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica pela ETEP Faculdades (2011) 

e pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio 

Vargas. Atualmente é engenheiro de testes do Laboratório de Medidas de 

Antenas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

BRAYAN DOUGLAS CARVALHO BERNARDES 

 

Profissional graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo 

Instituto Nacional de Telecomunicações (2013). Atualmente é 

engenheiro de testes do Laboratório de Medidas de Antenas do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

ALBERTO DE PAULA SILVA 

Profissional graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade do 

Vale do Paraíba, com especialização em Gerenciamento de Projetos pela 

Fundação Getúlio Vargas. Tecnologista no Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais. Mestre em Ciências em Engenharia Aeronáutica e Mecânica, 

Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica, pelo Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica. Ex-aluno da International Space University, tendo participado 

do Space Studies Program 2012. Carreira desenvolvida em metrologia desde 2000. Atividades 

atuais: coordenação de projetos e atividades de metrologia elétrica do INPE/LIT, nas áreas de 

eletricidade, tempo e frequência, e alta frequência. Experiência em desenvolvimento e aplicação de 

métodos de medição e calibração nas áreas de temperatura, umidade, acústica, vibrações e vácuo; 

análise de incertezas; sistema de gestão da qualidade em laboratórios de calibração e ensaios; 

gerenciamento de laboratório e de projetos; ensino superior. 
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DAVID DOS SANTOS CUNHA

Profissional graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade do Vale 

do Paraíba - UNIVAP em 2003. Metrologista sênior no Laboratório de 

Metrologia Elétrica do INPE/LIT desde 2011, tendo mais de 20 anos de 

experiência em laboratórios de calibração nas áreas de eletricidade, 

tempo e frequência, alta frequência e telecomunicações e EMI/EMC. 

 

DIANNE CRISTINA RODRIGUES 

Profissional graduada em Engenharia Industrial Mecânica pela ETEP 

Faculdades em 2018. Estagiou e atuou como bolsista de iniciação científica 

no Laboratório de Integração e Testes do INPE, desenvolvendo métodos 

de calibração e atuando nas áreas de metrologia dimensional, massa, 

força, torque, acústica, vibração, temperatura e umidade, bem como no 

setor de qualidade do Laboratório. 

JONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica 

pela Universidade Paulista (UNIP) em 2014. Cursando bacharelado em 

Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Formação técnica em Eletrônica pelo Centro de Educação Profissional 

Hélio Augusto de Souza (CEPHAS), obtida em 2010. Atuou como técnico 

na refinaria Henrique Lage (PETROBRAS/REVAP) de 2011 a 2014. Estagiou 

e atualmente é bolsista no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/Laboratório de Integração e 

Testes (INPE/LIT), na área de Metrologia (Laboratório de Metrologia Física - MTF), atuando nas 

áreas de vibração e acústica do laboratório.  

PATRÍCIA ARIANA GRILO DIAS 

Profissional graduada em Engenheira Elétrica pela UNIVAP (Universidade 

do Vale do Paraíba) e técnica em Telecomunicações pela ETEP (Escola 

Técnica Profº Everardo Passos), mestre em Engenharia e Gerenciamento 

de Sistemas Espaciais pelo INPE. Área de atuação: execução e 

desenvolvimento de métodos de calibração para equipamentos nas áreas 

de eletricidade, tempo e frequência; elaboração de planilhas de cálculos 

de incertezas, procedimentos e certificados de calibração conforme a Norma ISO/IEC 17025. 
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RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO 

Profissional graduado em Engenharia de Controle e Automação pela 

Universidade Paulista desde 2006 e formação técnica em Mecânica desde 

2000 pela escola Senai Suiço-brasileira. Experiência adquirida na área de 

metrologia atuando no setor automotivo e aeroespacial em processos de 

calibração e medição, desenvolvimento de métodos de medição e análise 

estatística nas áreas da metrologia acústica, vibração, dimensional, força, 

torque, massa, pressão, temperatura e umidade. 

 

Tema 9:  
 
No miniestágio serão apresentados os conceitos básicos e as definições sobre os ensaios e medidas 
de antenas. Além disso, os alunos terão a possibilidade de acompanhar os testes completos de uma 
antena, realizando a análise dos resultados obtidos e a verificação desses resultados em relação ao 
atendimento às normas vigentes. 

Monitores responsáveis: 

Lucas dos Reis Raimundi 

Guilherme Nader Kawassaki 

Robert Jansen Costa de Araújo 

Brayan Douglas Carvalho Bernardes 

Geilson Loureiro 

Grade das atividades: 

 23/07 24/07 25/07 
Manhã Visita ao LIT Acompanhamento dos 

testes de uma antena. 
Acompanhamento dos 
testes de uma antena.  

Tarde Apresentação do Laboratório 
de Medidas de Antenas; 
Introdução aos conceitos 

básicos relacionados à 
caracterização de uma antena. 

Análise dos resultados e 
emissão de relatórios. 

 

Número de vagas disponíveis: 4 
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Tema 10:
 
No miniestágio serão apresentados conceitos básicos e definições sobre metrologia e sua aplicação 
nas atividades de AIT do Laboratório de Integração e Testes do INPE. Dessa forma os alunos terão a 
possibilidade de acompanhar calibrações nas grandezas: alta frequência e telecomunicações, 
eletricidade, temperatura e umidade, vibração. 

Monitores responsáveis: 

Geilson Loureiro 

Alberto de Paula Silva 

David dos Santos Cunha 

Dianne Cristina Rodrigues 

Joniel Rodrigues de Oliveira 

Patrícia Ariana Grilo Dias 

Rodrigo dos Santos Nascimento 

 

Grade das atividades: 

 23/07 24/07 25/07 
Manhã Visita ao LIT Grupo I – Atividade A 

Grupo II – Atividade B 
Grupo III – Atividade C 
Grupo IV – Atividade D 

Grupo I – Atividade C 
Grupo II – Atividade D 
Grupo III – Atividade A 
Grupo IV – Atividade B 

Tarde Apresentação da Metrologia 
aplicada a AIT de satélites 

Grupo I – Atividade B  
Grupo II – Atividade A 
Grupo III – Atividade D 
Grupo IV – Atividade C 

Grupo I – Atividade D 
Grupo II – Atividade C 
Grupo III – Atividade B 
Grupo IV – Atividade A 

 

Atividade A – Calibração de alta frequência e telecomunicações 

Atividade B – Calibração de eletricidade 

Atividade C – Calibração de temperatura e umidade 

Atividade D – Calibração de vibração 

Número de vagas disponíveis:  

As atividades estão planejadas para 16 alunos divididos em quatro grupos. Cada grupo terá a 
oportunidade de acompanhar a calibração em cada uma das grandezas apresentadas conforme 
grade de atividades. 
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Tema 11:
 
O Serviço de Engenharia da Qualidade é responsável por monitorar as atividades relacionadas às 
disciplinas de Garantia do Produto; Gerenciamento e Configuração da Documentação;  Engenharia 
do Produto; Componentes Elétricos, Eletrônicos e Eletromecânicos (EEE); Garantia da Segurança de 
Sistemas Espaciais;  Engenharia de Radiação;  Engenharia e Garantia da Dependabilidade e Garantia 
do Produto Software durante todo o ciclo de vida de um produto espacial. O miniestágio consiste 
em realizar as seguintes atividades: 

 Simulação de um MIP (Mandatory Inspection Point) em uma placa de circuito impresso em 
área limpa e elaboração de relatório 

 Aplicação da técnica de FMEA – Failure mode and effect analysis para um hardware de voo 
 Aplicação de técnicas de análise de segurança (análise de perigo e riscos) de um hardware 

espacial em condições determinadas 
 Como testar parâmetros antes, durante e após ensaios de radiação em componentes e 

apresentação de operação de equipamentos 
 Orientação geral sobre atividades de garantia de produto de software, abrangendo o 

desenvolvimento ou o reúso de software que constitua item de entrega ou não e que afete 
a qualidade do sistema espacial. 

Monitores responsáveis: 

ALEXANDRE DEGASPERI 

Profissional com graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1989), pós-graduado em 
Manutenção e Engenharia de Segurança do Trabalho na UNESP (1993); 
com mestrado profissional em Engenharia de Produção na UNITAU (2011). 
Carreira profissional com atuação em análise de garantia de produtos e 
sua análise de riscos, visando a qualidade e o desenvolvimento de 
procedimentos para a segurança no trabalho e operação de compressores 

de ar e seus sistemas dentro das empresas. Atualmente atua no grupo de Garantia de Segurança de 
Sistemas Espaciais do INPE.  

CRISTIANE MARIANO ZAVATI SILVA 

Profissional graduada em Engenharia Mecânica pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007), com mestrado em 
Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE (2017). É especialista em 
segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada pelo ITA com 
experiência na área de certificação de produtos aeroespaciais. Foi 
coordenadora da certificação militar da aeronave KC-390 da EMBRAER, 
IFI/DCTA e atualmente é tecnologista do INPE - SJC, na Coordenação de 

Engenharia e Tecnologia Espacial, na área de Garantia do Produto Espacial e Garantia do Produto 
de Software. 
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INALDO SOARES DE ALBUQUERQUE 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Mogi 
das Cruzes (1979) e mestrado em Gerenciamento de Sistemas Espaciais 
pelo INPE (2011). Tem experiência na área de engenharia aeroespacial, 
com ênfase em garantia de produtos aeroespaciais, garantia da qualidade 
e auditorias da qualidade. Atua como responsável pela garantia do 
produto do satélite CBERS. Atualmente é o chefe em exercício do Serviço 
de Engenharia da Qualidade da Coordenação-Geral de Engenharia e 

Tecnologia Espacial do INPE. 

 

JOÃO PAULO ESTEVAM DE SOUZA  

Profissional graduado em Engenharia Mecânica pela UNESP-FEG (2009), 
com mestrado (2012) e doutorado (2015) em Engenharia Mecânica e 
Aeronáutica pelo ITA. Vencedor do Early Career Researchers Mentoring 
Award da International Foundation for Production Research (2017). 
Trabalha como engenheiro de garantia do produto no INPE, atuando no 
setor de P&D e aeroespacial desde 2002 nas organizações FUNDACENTRO, 
com Gestão de SST, DCTA, como auditor aeroespacial, coordenador de 
cursos e professor. Invited Lecturer na Upper Austria University of Applied 

Sciences - Áustria. Especialista em sistemas integrados de gestão, sustentabilidade, lean 
manufacturing. 

 
JULIANO DE QUADRO MOREIRA 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica – 
Eletrônica/Telecomunicações pela Universidade Federal de Itajubá (2001), 
com mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (2009). Atua como bolsista no INPE na área de estudos dos 
efeitos da radiação em componentes eletrônicos. 

 

LUCAS LOPES COSTA 

Profissional graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal 
de Santa Maria - UFSM (2011), com mestrado em Engenharia e Tecnologia 
Espaciais pelo INPE (2015) e doutorando no Curso CSE/ETE desde 2017. 
Atualmente é tecnologista da Coordenação-Geral de Engenharia e 
Tecnologia Espacial junto ao Serviço de Engenharia da Qualidade - 
SEQ/CGETE do INPE atuando na área de dependabilidade de sistemas 
espaciais.  
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MARCOS A. V. SILVA 

Profissional graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (1988), com mestrado em Engenharia Elétrica 
pela Universidade Estadual de Campinas (1993) e doutorado em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (2002). 
Participou como engenheiro de testes no projeto CITAR (Circuitos 
Integrados Tolerantes a Radiação) para o INPE/CTI Renato Archer. 
Participou no programa CI-BRASIL do MCTIC. Tem mais de 20 anos de 

experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em circuitos eletrônicos digitais e 
microeletrônica, tendo atuado em mais de 10 empresas do setor. 

 

Cronograma  

As atividades se desenvolverão no período de 23 a 25/07/2018, das 8h às 17h30, na sala 101 do 

prédio Lambda. 

 

Número de vagas: 6 
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São José dos Campos é uma cidade que une 
cultura, tradição e tecnologia. No núcleo 
urbano estão localizados institutos federais 
de pesquisa científica, empresas de 
tecnologia de ponta, prédios de arquitetura 
arrojada, universidades, faculdades e centros 
de formação de mão de obra qualificada.  
Por outro lado, a zona rural concentra quase 
70% do território do município, boa parte em 
áreas de proteção ambiental.  

São José dos Campos/SP 

Parque Vicentina Aranha 

É o principal município da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e o mais 
importante polo aeronáutico e aeroespacial 
da América Latina. A população também 
preserva a cultura local, influenciada pela 
história dos bandeirantes que traçaram pela 
região os caminhos rumo ao ouro das Minas 
Gerais, e dos tropeiros que vinham do sul do 
estado vizinho. Hospitaleira, a cidade recebe 

bem os migrantes de todas as partes, muitos 
dos quais participam do crescimento local.  

Laboratório de Integração e Testes (LIT), 
INPE - São José dos Campos 

Localizada estrategicamente entre São Paulo 
e Rio de Janeiro e ligada por modernas 
rodovias e pelo aeroporto, a cidade está bem 
próxima das praias, da região serrana e de 
outros destinos turísticos do Vale. Entre uma 
ou duas horas de carro, é possível chegar a 
Ubatuba, Campos do Jordão ou Aparecida, 
onde fica a Basílica Nacional, maior santuário 
mariano do mundo.  

 
Sede: EMBRAER, São José dos Campos 



14° Curso de Inverno de Introdução às Tecnologias Espaciais do INPE

 Página 52 

Ilha Bela - Litoral Norte/SP 

Campos do Jordão/SP 

É destaque no país devido ao potencial de 
negócios, fator que impulsiona investimentos 
na área de hotelaria, comércio e serviços. 
Isso se verifica no enorme fluxo de pessoas 

que diariamente procuram São José em 
visitas a shoppings, polos industriais e 
tecnológicos e centros educacionais técnicos 
ou de nível superior.  

Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida - Aparecida/SP 

Aqui o desenvolvimento tecnológico e 
industrial está em harmonia com a natureza, 
com parques em todos os cantos, praças nos 
bairros e ruas arborizadas. O destaque é o 
distrito de São Francisco Xavier, que tem uma 
paisagem verde preservada e vista 
panorâmica das cidades vizinhas, em meio a 
um relevo de montanhas e vales na Serra da 
Mantiqueira. 

 
 

 

O processo de industrialização de São José dos Campos tomou impulso a partir da instalação, em 
1950, do então Centro Técnico Aeroespacial (CTA) - hoje Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA) - e inauguração da Via Dutra, em 1951. Nas décadas seguintes, com a 
consolidação da economia industrial, a cidade apresentou crescimento demográfico expressivo, 
que também acelerou o processo de urbanização. 

Nos anos 90 e início do século 21, São José dos Campos passou por um importante incremento no 
setor terciário. A cidade é um centro regional de compras e serviços, com atendimento a 
aproximadamente dois milhões de habitantes do Vale do Paraíba e sul de Minas Gerais.  

(https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/governanca/sao-jose-em-dados/historia/) busca realizada em 
24/05/18. 
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De 500 metros, na planície aluvial do Rio do Paraíba do Sul, a 2.082 metros (Pico do Selado, no 
distrito de São Francisco Xavier, no norte do município), com altitude média entre 550 metros e 
690 metros acima do nível do mar.  

 
Mesotérmico úmido com estação seca no inverno. 

 
Vegetação nativa remanescente de mata atlântica nas encostas, nos esporões e nas posições de 
cumeeira da Serra da Mantiqueira, principalmente em São Francisco Xavier. 
Ocorre também em trechos que acompanham as margens do rio Paraíba do Sul e dos principais 
afluentes, nas denominadas matas ciliares. 
Existem algumas manchas de cerrado na região sul do município, no Torrão de Ouro. 

 
A área do município situa-se no planalto atlântico e inclui subdivisões naturais em zonas, 
determinadas por feições morfológicas distintas: Serra da Mantiqueira, Médio Vale do Paraíba e 
Planalto de Paraitinga. 

 
Norte: Rodovia SP-50 (sul de Minas Gerais) e Campos do Jordão. 

Sul: Rodovia dos Tamoios (SP-99), Costa Norte Paulista e Rodovia Carvalho Pinto (SP-70). 

Leste e oeste: BR-116 (Rodovia Presidente Dutra). 

 
Leste e oeste: MRS Logística (Malha Regional Sudeste) 

 

(https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/governanca/sao-jose-em-dados/localizacao/ ) busca realizada 
em 24/05/18. 
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Hospital Municipal 
Atendimento 24 horas de emergência adulto e infantil 
Rua Saigiro Nakamura, 800, Vila Industrial 
(de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h) 
(12) 3901-3400 / (12) 3901-3534 

Hospital de Clínicas Sul 
Atendimento 24 horas de emergência adulto e infantil 
Praça Natal, 55, Parque Industrial 
(12) 3932-1300 

Centro de Referência de Moléstias Infecciosas 
Rua Amin Assad, 200, São Dimas 
(12) 3922-7849 

 

 

- Hospital Próvisão 

- Centro de Prevenção e Tratamento da Visão 

- CVV Francisca Júlia 

- Associação Instituto Chuí de Psiquiatria 

- Hospital Pio XII 

- Hospital Infantil Antoninho da Rocha Marmo 

 

(https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/saude/atendimento-pasta/hospitais-pasta/enderecos-dos-
hospitais/) busca realizada em 24/05/18. 
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Patrocínio:

14ª Curso de Inverno
Introdução às Tecnologias Espaciais do INPE 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
São José dos Campos, 10 a 26 de Julho de 2018

Av. dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos/SP - CEP 12227-010 - Brasil 

http://www.inpe.br/ci-2018/


