
Este workshop técnico, vai-se debru-Este workshop técnico, vai-se debru-

çar essencialmenteçar essencialmente:

- Na introdução ao microcontrolador - Na introdução ao microcontrolador 

PICPIC

- Nas características e funcionamento - Nas características e funcionamento 

internointerno

- Na introdução à programação do PIC- Na introdução à programação do PIC

- Em exemplos práticos do quotidiano - Em exemplos práticos do quotidiano 

executados com o PICexecutados com o PIC

DestinatáriosDestinatários:

- Interessados na programação PIC- Interessados na programação PIC

- Radioamadores- Radioamadores

- Activos ou estudantes- Activos ou estudantes

- Público em geral- Público em geral

Facil itador do workshopFacil itador do workshop: : 

-  António Sérgio Sena, CT2GPW- António Sérgio Sena, CT2GPW

Data e LocalData e Local: : 

-  Dia 13 de Dezembro de 2008, das 9h - Dia 13 de Dezembro de 2008, das 9h 

às 18h30, em local a confirmar (Leiria às 18h30, em local a confirmar (Leiria 

ou Marinha Grande)ou Marinha Grande)

Requisitos:Requisitos:

- vontade de aprender!- vontade de aprender!

Material obrigatório para trazer:Material obrigatório para trazer:

- Computador pessoal, onde vai ser - Computador pessoal, onde vai ser 

instalada a última versão do software instalada a última versão do software 

para programar PIC, o MPLABpara programar PIC, o MPLAB

Investimento:Investimento:

- 5.00 EUR, para despesas de secre-- 5.00 EUR, para despesas de secre-

tariataria

A A ARAL - Associação de Radioamadores do Distrito de LeiriaARAL - Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria, , 

pretende, com esta iniciativa, relançar uma série de actividades pretende, com esta iniciativa, relançar uma série de actividades 

técnicas, para associados e  público em geral, com vista a técnicas, para associados e  público em geral, com vista a 

facultar formação e capacitação profissional, nesta vertente em facultar formação e capacitação profissional, nesta vertente em 

desenvolvimento progressivo, e que tão valiosa é.desenvolvimento progressivo, e que tão valiosa é.

WorkshopWorkshop
Microcontroladores PICMicrocontroladores PIC
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Conseguimos a ajuda de alguém com experiência na matéria, Conseguimos a ajuda de alguém com experiência na matéria, 

como facil itador de conhecimentos, que vai tornar o workshop como facil itador de conhecimentos, que vai tornar o workshop 

o mais dinâmico e acessivel, mesmo a quem nunca mexeu com o mais dinâmico e acessivel, mesmo a quem nunca mexeu com 

esta tecnologia.esta tecnologia.
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