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Universidade Federal de Santa Catarina -- Centro de Blumenau

Departamento de Engenharia de Controle e Automação e Computação

Curso de Engenharia de Controle e Automação

Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso

Aos...lg. do mêsde.:!}.:i2/.WO doanode..3:g:L:Í,às .9 horas, er]] seção
pública na sala ..!}.J:Z dZ nd'Centro de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina
IUFSCI, na presença da Banca Examinadora composta pelos examinadores:

.(Presidente),
(lçmembro),
(2g membro)

o(a) aluno (a) .Íllg.:Qg..{:é:g.. ..4:y..Ç
apresentou o Trabal&lo de Conclusão de

#:

%

C
Curso inl:itulado

VZÜ } c. L E.

como requisito curricular indispensável à íntegralização do Curso de Engenharia de Controle e
Automação.

Após reunião em sessão reservada, a Banca Examinadora deliberou e decidiu pela
Q,Or4{4-) (aprovação, aprovação condicionada, reprovação) do referido

trabalho corri nota final ( 11a.,..eg), divulgando o resultado
formalmente ao aluno e demais presentes

Alterarãpç Msolicitadas:
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Eu, presidente da banca, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelos demais
membros examinadores e pelo estudante.

W

Presidente da Bãhca Examinadora

lg Membro

29 Membro

Aluno

Rua Jogo Pessoa, 2514, Velha, Blumenau, SC
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EMBARGO DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE
CONCLUSÃODECURSO

Aluno: Rodrigo Lulas Weber

Orientador: Adio Brava

Título: Implelnentation of a 24 GHz Radar Combined with Accelerometers for Detection of
Passengers in a.Moving Vehicle

Duração do embargo (eln meses):..:.gé
/

tive do embargo: O trabalho de TCC desenvolvido pelo acadêmico Rodrigo Lulas Weber na

empresa IEE apresentaram rnuítos resultados que serão publicados füturainente em revistas da

área de alto fator. de impacto, fato esse que justifica o sigilo do trabalho; Mas, outro fator

impactante para o embago do TCC é que o ]nesmo apresenta desellvolvimehtos aplicáveis que

podem. gerar no futuro um novo produto fornecido para o mercador Além desses dois fatores o

acadêmiéo pretende dar sequência em s.uas atividades de pesquisas na pós-graduação no tema
desse TCC..

Blutnenãu, 1 8 de Julho de 2019
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Aluno

orientador


