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As VII Jornadas sobre Sistemas Reconfiguráveis (REC 2011) têm como objectivo 
reunir a comunidade científica nacional com actividade e interesses em torno dos 
sistemas (electrónicos) reconfiguráveis, com ênfase para os dispositivos digitais 
programáveis designados por FPGA (Field Programmable Gate Array).

Os sistemas reconfiguráveis têm vindo a alterar a forma como são concebidos e 
construídos os sistemas electrónicos digitais para processamento de informação e 
controlo de processos, com impacto significativo sobre um grande número de 
domínios de aplicação.

As Jornadas têm a duração de dia e meio, com o objectivo de se obter um programa 
com espaço para interacção entre os participantes. O programa não terá sessões 
paralelas e contará com a apresentação de comunicações de vários tipos: palestras 
convidadas, artigos longos e e artigos curtos.

Os tópicos de interesse abrangem todos os aspectos ligados à concepção, projecto, 
implementação, teste, aplicações e ensino de sistemas reconfiguráveis, incluindo, 
mas não estando limitados a:

•  Metodologias de projecto

•  Ferramentas de apoio ao projecto

•  Arquitectura de sistemas e dispositivos

•  Sistemas embutidos

•  Computação de alto desempenho

•  Teste e verificação

•  Tolerância a falhas

•  Prototipagem e emulação de hardware

•  Reconfiguração (parcial) dinâmica

•  Aplicações científicas e industriais

•  Estudo de casos

•  Utilização no ensino

A língua oficial das Jornadas é o português, mas os autores são convidados a 
submeter trabalhos escritos em português ou em inglês.

As Jornadas aceitam dois tipos de comunicações:

- Artigos longos descrevendo trabalhos sólidos (até 8 páginas).

- Artigos curtos apresentando trabalhos em progresso (até 4 páginas).

Os trabalhos deverão ser submetidos utilizando o formato comum nas publicações 
do IEEE, com páginas em formato A4 a duas colunas. Para mais informação, 
solicita-se a consulta da página web de submissão. Todos os trabalhos aceites 
deverão ser apresentados por um dos autores. A versão submetida para publicação 
deverá ser acompanhada pela inscrição de um dos autores.

Data limite para submissão: 14 de Novembro de 2010

Notificação dos autores: 20 de Dezembro de 2010

Submissão da versão final: 8 de Janeiro de 2011

Registo a custo reduzido: 12 de Janeiro de 2011

Durante as Jornadas terá lugar uma competição de projecto em FPGA aberta a 
equipas de estudantes pré-graduados. 

A participação na competição não implica a necessidade de inscrição nas sessões 
técnicas.

Informações adicionais:

http://www.fe.up.pt/rec2011/       Email: rec2011@fe.up.pt


