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Além de soluções corporativas o GETICOM 
trabalha com pesquisas nas seguintes 
áreas das ciências e tecnologias:

a) Caracterização de canal rádio móvel:

b) Internet das Coisas - IoT:

c) Sistemas de Comunicações Sem Fio:

Trata-se da caracterização estatística do canal 
rádiomóvel em banda larga e banda estreita, através 
de ambientes simulados e reais, através de medidas 
de campo utilizando técnicas de sondagem de canal 
nos domínios do tempo e da frequência.

Procurar soluções inovadoras para os problemas 
atuais nas áreas da saúde, energia, transporte, 
segurança pública, mobilidade urbana, sonegação 
fiscal e cidades inteligentes utilizando os conceitos 
de Internet das Coisas.

Planejamento de Sistemas Móveis, Redes de
comunicação sem fio padrões Wi-Fi, WiMAX e 
Wi-mesh, Predição de cobertura de sistemas 
móveis nos modos de comunicação ponto-multiponto, 
ponto-a-ponto e multiponto-multiponto (mesh) em 
ambientes urbano, suburbano e rural.

Mestrado Prossional
Pesquisas

O Grupo de Estudos em Tecnologias da 

Informação e Comunicações sem Fio 

(GETICOM) possui um quadro de 

professores doutores com vasta experiência 

em consultoria, pesquisa e desenvolvimento 

de projetos.

O GETICOM foi criado no ano 2015 com a 

missão de desenvolver tecnologia em 

comunicação sem fio, através da pesquisa 

acadêmica e aplicada, realizada por 

professores, alunos de graduação e de pós-

graduação da UEMA.  

Desenvolvimento e consultoria de soluções 

completas de engenharia, desenvolvimento de 

software e serviços para redes celulares, Wi-

fi/WiMAX, sistemas ponto-a-ponto e ponto-

multiponto, satélite e TV Digital.

Empresas parceiras podem contar com 

serviços de avaliação de tecnologias, 

desenvolvimento de estratégias de otimização 

operacional de recursos tecnológicos, apoio  e 

suporte a processos licitatórios e de 

atendimento a normas de telecomunicações e 

treinamentos in company para formação ou 

aperfeiçoamento de pessoal.

Consultoria para
Soluções em Telecomunicações

Projetos de redes híbridas tendo como 

rede de acesso de dados a tecnologia 

sem fio baseada nos padrões Wi-Fi 

e/ou WiMAX e a rede PON baseada 

nos padrões GPON (Gigabit-capable 

Passive Optical Network) e/ou GEPON 

(Gigabit Ethernet Passive Optical 

Network) permitindo acesso de dados a 

altas taxas e compondo o núcleo da 

rede por meio de elementos de rede 

com tecnologia metroethernet.

PROJETO DE REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES

CÁLCULOS DE RÁDIO 
ENLACE

LAUDOS RADIOMÉTRICOS

OTIMIZAÇÃO DE 
RECURSOS DE REDE

Planejamento de redes sem fio a partir das premissas de negócio do 

cliente, analisando os padrões de tráfego, as características 

demográficas, a topografia e as características climáticas da área a ser 

coberta. Cálculos de visibilidade, drive-tests, site-survey, análise 

radiometereológica e de interferências. Planejamento de cobertura.

O uso de ferramentas computacionais consolidadas proporcionam 

confiabilidade nos cálculos para definir os equipamentos e a 

infraestrutura necessária  para prover a melhor performance para 

sistema. 

Emissão de laudos para radiação eletromagnética de estações de 

telecomunicações de acordo com a Resolução 303 da Anatel e das 

determinações da Comissão Internacional para Proteção contra 

Radiações não Ionizantes – ICNIRP, órgão da Associação 

Internacional de Proteção a Radiações – IRPA

O GETICOM realiza testes de campo e efetua os ajustes necessários 

para a instalação de sistemas de comunicação wireless de máxima 

eficiência. No caso dos serviços já existentes, analisa o tráfego, as rotas 

e a configuração da rede, otimizando os recursos, a cobertura e os 

custos envolvidos.

PROJETOS DE REDES DE 
COMUNICAÇÕES ÓTICAS

PECS



DESENVOLVIMENTO
DE APLICATIVOS

Equipe altamente capacitada para atender 

demandas de desenvolvimento de sistemas de 

mobilidade para as plataformas Android, iOS e 

Windows Mobile.

Parcerias

Conforme dispõe o decreto 5.906/06 que regulamenta a lei da Informática, “as empresas que invistam em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologias da informação poderão pleitear isenção ou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para bens 
de informática e automação”.

A Lei 11.196/05, que passou a ser conhecida como “Lei do Bem”, cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem ou 
apoiarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica em universidades e institutos de pesquisa.

Caso você seja uma empresa produtora de equipamentos de informática qualificada para utilizar este tipo de benefício e deseja aplicar a um 
projeto em parceria com a UEMA/PECS, entre em contato conosco:

Prof. M.Sc Henrique Mariano
Tel: (98) 98126-9273

Nossa equipe projeta, planeja e implementa as soluções de 

engenharia necessárias para eliminar problemas de 

interferências prejudiciais que afetam a qualidade dos 

serviços de telecomunicações.

Equipe com vasta experiência e conhecimento em análise de 

Risco, política de segurança, Firewall, análise de 

vulnerabilidade, teste ético de invasão.

As atividades de varredura de espectro e identificação de 

fonte interferente são necessárias para verificar a presença 

de interferências prejudiciais sobre os sistemas de 

comunicações, a fim de evitar que estas interferências 

influenciem na disponibilidade e desempenho das redes.

 A necessidade de mobilidade e de redução de custos de 

deslocamento tem exigido cada vez mais soluções de redes 

locais wireless (WLAN). O GETICOM implementa, de 

forma rápida e otimizada, redes WLAN em ambientes 

indoor e outdoor com alto nível de segurança.

INCLUSÃO SOCIAL / DIGITAL

O Grupo de Pesquisa pode apoiar 

Governos na busca de soluções 

para prover inclusão social e digital a 

regiões desassistidas, escolas 

públicas e órgãos do governo.

ANÁLISE DE 
INTERFERÊNCIAS

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

VARREDURA DE 
ESPECTRO

REDES WI-FI INDOOR 
E OUTDOOR

Cidades Digitais

Escolas Inteligentes

Acesso Gratuito
               a Internet

PECS

O treinamento tem sido uma excelente ferramenta de 

capacitação profissional de nossa equipe, possibil i tando uma 

ampliação do conhecimento dos profissionais.

JOSÉ AUGUSTO DINIZ NETO;  DIRETOR DA TVN

“
”

Serviços
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Áurea Celeste da Costa Ribeiro
Mestre e Doutora em Processamento Digital de Sinais, UFMA

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Mestre e Doutor em Telecomunicações, UNICAMP

Cícero Costa Quarto
Mestre em Ciência da Computação, UFMA

Ewaldo Eder Carvalho Santana
Mestre em Processamento Digital de Sinais, UFMA
Doutor em Processamento  Digital de Sinais, UFCG

Fernando Jorge Cutrim Demétrio
Mestre em Ciência da Computação, UFMA
Doutor em Engenharia de Produção, UNIP

Henrique Mariano Costa do Amaral
Mestre em Engenharia de  Computação e Sistemas , COPPE/UFRJ

Ivanildo Silva Abreu
Mestrado em Matemática Computacional, UFPB
Doutor em  Automação e Controle, UFPA

José Bello Salgado Neto
Doutor em Urbanismo UFRJ
Mestrado em Administração , UFSC
Mestrado em Engenharia Mecânica, UNICAMP

José Pinheiro Moura
Mestre em  Automação e Controle, UFPA

Leonardo Henrique Gonsioroski Furtado da Silva
Mestre em Engenharia Nuclear, IME
Doutor em Telecomunicações, PUC-Rio

Lourival Matos de Sousa Filho
Mestre e Doutor em  Mecânica Computacional, UNICAMP

Lúcio Flávio de Albuquerque Campos
Mestre em Processamento Digital de Sinais, UFMA,
Doutor em Bioinformática, UFRN/UFMA (Renobio)

Luís Carlos Costa Fonseca
Mestre em Ciência da Computação, UFMA
Doutor em Informática na Educação, UFRGS

Mauro Sérgio Silva Pinto
Mestre em Instrumentação Eletrônica, UFMA

Patrícia Helena Moraes Rêgo
Mestre e Doutora em Automação e Controle, UFMA

Reinaldo de Jesus da Silva
Mestre em Ciência da Computação, UFMA

Ricardo Yvan de La Cruz Cueva
Mestre em Física Computacional, UFRN
Doutor em Física Computacional, INPE

Rogério Moreira Lima Silva
Mestre em Telecomunicações, IME 
Doutor em Telecomunicações, PUC-Rio

Docentes e Pesquisadores

Grupo de Estudos em Tecnologias de Informação e Comunicações sem Fio  
Cidade Universitaria Paulo VI, S/N - UEMA - 65055-000 - Sao Luis - MA

Tel.: 98-98126-9273 (Prof. M.Sc Henrique Mariano)
e-mail: secretaria.pecs@gmail.com
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