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RESUMO 
 
Neste webinar, vamos cobrir os desenvolvimentos recentes no uso da tecnologia CMOS de foundry para 
a produção em escala industrial de circuitos integrados com aplicações fotônicas. Neste contexto, 
fotônico significa a capacidade de manipular luz nos comprimentos de onda de telecomunicação numa 
plataforma planar integrada.  
Desde o advento da tecnologia de silicon-on-insulator, o conceito de utilizar silício como plataforma para 
óptica integrada vem se desenvolvendo a passos largos. Nos últimos anos temos visto o surgimento de 
diversos de ´foundry´ ofertando processos padrão e mesmo ´design kits´ contendo componentes 
avançados como moduladores ópticos e fotodetectores integrados operando a 20GHz integrados com 
CMOS.  
Vamos apresentar a plataforma que está operando no CTI disponível para a comunidade no Brasil, bem 
como o estado da arte na literatura.  
 

SOBRE O PALESTRANTE 
 
Roberto Panepucci recebeu o Mestrado (1990) e Bacharelado (1989) em Físcia Aplicada pela 
Universidade de São Paulo (USP), São  Carlos, e seu Ph.D. da Universidade de Illinois em Urbana-
Champaign, Illinois, EUA, em 1996. Ele foi pós-doutor no Laboratório de Pesquisa em Dispositivos da 
Unicamp, no Brasil, trabalhando em optoeletrônica III-V. Dr. Panepucci juntou-se ao Cornell 
Nanofabrication Facility (CNF) em 1999 e logo depois se juntou à startup Galayor Networks no 
desenvolvimento de dispositivos fotônicos de silício. Em 2002, juntou-se ao Nanophotonics Group em 
Cornell. De 2003 a 2009 recebeu Tenure na Florida International University, e logo depois assumiu o 
cargo de pesquisador sênior do CTI, onde dirige a Divisão de Fotônica. Tem experiência na área de 
circuitos fotônicos integrados em silício e fabricação de micro e nanosistemas. 

 

 
ACESSO À TRANSMISSÃO PELA INTERNET 
 
1) No dia do evento a transmissão estará disponível pelo endereço  http://200.144.113.124/namitec.html 
 
2) Durante o evento, questões ao palestrante e feedback sobre qualidade da apresentação poderão ser 
enviados por e-mail para adriana.nishimura@cti.gov.br 
 
3) A apresentação de slides será disponibilizada no site http://namitec.cti.gov.br, menu Colóquios 

 
 
Boa palestra! 
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