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Histórico
O idéia do desenvolvimento do portal surgiu em 2006, e seus conceitos foram amadurecendo através de algumas
discussões dentro do grupo sis_embarcados.
Motivados pela necessidade de um portal específico para a área de Sistemas Embarcados, com uma organização de
conteúdos inédita no Brasil, o Portal entrou no ar em setembro de 2007.

Objetivos
O objetivo do portal é formar uma grande base de conhecimento, acessível a todos, e viabilizar a troca de informações e
experiências que possam ajudar a crescer e desenvolver a capacidade de todos os profissionais da área de sistemas
embarcados.
Nesta área estão englobados todos os profissionais que de alguma forma atuam no desenvolvimento de
software/firmware e hardware para sistemas embarcados.
O conteúdo do portal está dividido em seções (Noticias, Artigos, Projetos, Eventos, Links, etc), além de possuir algumas
outras funcionalidades como RSS, Busca, etc.
Todos podem participar ativamente da elaboração do conteúdo do site, enviando notícias, links e eventos, escrevendo,
revisando e publicando artigos, etc.

Uma descrição detalhada das formas de colaboração pode ser acessada clicando aqui .
Um portal que possui este conteúdo é inédito no Brasil, e o objetivo é fazer com que esta comunidade cresça e se
torne referência para todos os profissionais da área.

Sobre os Administradores
Sergio Prado, formado em Eletrônica e Tecnólogo em Processamento de Dados pela FATEC-SP, trabalha com Sistemas
Embarcados a mais de 8 anos. Atuando nas áreas de segurança, automação e infra-estrutura de TI, tem experiência em
desenvolvimento de software/firmware em C/C++/Assembly para as tecnologias 8051, x86, ARM, ez80, 68K, PowerPC e
Embedded Linux.
Diego Sueiro, é Engenheiro de Controle e Automação formado pela Universidade Federal de Itajubá e atualmente é
aluno de Mestrado na Engenharia Elética da Unicamp com foco em desenvolvimento de sistemas embarcados.
Atuando na área de desenvolvimento de firmware, tem conhecimento em diversas arquiteturas de processadores e
plataformas de sistemas operacionais embarcados.
Entusiastas da área, acreditam que só crescemos quando aprendemos a compartilhar nosso conhecimento, e que
aprendemos e produzimos mais quando não existe barreira entre o trabalho e a diversão.

Sergio Prado e Diego Sueiro.
Administradores do Portal Embarcados
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