
 
 

Irá realizar‐se em Aveiro de 6 a 10 de Junho de 2016 a Conferência 40th WOCSDICE ‐ 
Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits held in Europe 

& 13th EXMATEC ‐ Expert Evaluation and Control of Compound Semiconductor 
Materials and Technologies, numa co-organização da Universidade de Aveiro, IT ‐ 
Instituto de Telecomunicações (Pólo de Aveiro) e do Laboratório Associado i3N ‐ 
Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication (Pólo de Aveiro 
sediado no Departamento de Física da Universidade de Aveiro). 
 
O programa científico resultante da combinação dos eventos - WOCSDICE-EXMATEC 
- representa uma excelente oportunidade para a troca de experiências de investigação 
e desenvolvimento entre profissionais da área, assim como para a aquisição de novos 
conhecimentos e identificação de oportunidades no domínio de semicondutores 
compostos e dispositivos. A qualidade das comunicações apresentadas nos últimos 
eventos desta série de congressos, em conjunto com o reconhecido padrão de 
qualidade dos oradores convidados para o Congresso a realizar em Aveiro, permite 
desde já antever a presença de um elevado número de participantes e confirmar a 
projeção de qualidade internacional que tem sido apanágio destas conferências. 
 
Para mais informações e últimas notícias sobre a conferência, por favor consulte o 
nosso site: http://wocsdice-exmatec2016.av.it.pt/ . Poderá também visitar as nossas 
páginas no Facebook: http://www.facebook.com/wocsdiceexmatec2016  
e no Twitter:b http://twitter.com/WE2016Aveiro . 
 

 
Pela Comissão Organizadora, 
 
 

Joana Catarina Mendes (WOCSDICE Chair) Teresa Monteiro (EXMATEC Chair) 
José Carlos Pedro (WOCSDICE Co-Chair) Katharina Lorenz (EXMATEC Co-Chair) 
    
Sara Martins Vieira (Conference Secretariat)   
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