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Professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Informática da
Universidade de Louisville, EUA
Educado na Europa, carreira profissional de 34 anos nos EUA e três anos na
Ásia
Autor de vários livros didáticos e mais de 420 publicações em inteligência
computacional e sistemas microeletrônicos que resultaram em 11,500
citações
Vice-Presidente do IEEE, Atividades Técnicas 2014 (2013 eleito, 2015
anterior)
Posições de liderança no Conselho de Publicações, Serviços e Produtos
(PSPB) e no Conselho de Atividades Técnicas (TAB) do IEEE, incluindo
Presidente dos Comitês de Peródicos e de Revisão de Periódicos (2010-13)
Presidente da IEEE Sociedade de Inteligencia Computacional (2004-05)
Editor-chefe da IEEE Transactions em Redes Neurais (1998-03)
IEEE Life Fellow e outras distinções, incluindo doutorados honorários e
afiliação a uma academia de ciências

Realizações e Qualificações no IEEE

Professor
Electrical and Computer
Engineering
University of Louisville
Louisville, Kentucky, EUA
Tel: +1 502 852 6314
j.zurada@ieee.org
linkedin.com/in/jacekzurada
Acesse www.jacekzurada.org
para mais informações
information

O Dr. Zurada atuou em uma ampla gama de funções de voluntários do IEEE e
ocupou posições de alta responsabilidade em Atividades Técnicas, inclusive
como membro votante do TAB (7 anos), do PSPB e MGA (2 anos em cada um).
Seu foco tem sido promover a missão global do IEEE e atender as necessidades
dos engenheiros e técnicos. Ele traz consigo uma variedade de perspectivas e
uma experiência única no IEEE em seus três principais conselhos. Com um
vasto conhecimento do negócio de publicações, produtos e conferências do
IEEE, ele encontra-se altamente qualificado para assumir a Presidência do
IEEE.

Declaração de Posição
O IEEE é uma organização única e universalmente reconhecida que atende seus
membros e a humanidade em geral promovendo a inovação tecnológica em
benefício da humanidade. O ritmo acelerado da tecnologia e da globalização está
criando oportunidades únicas para o IEEE. Para obter sucesso, o Presidente
deve aproveitar a enorme energia de seus voluntários e sua criatividade no
pensamento coletivo e assumir um papel de liderança para melhorar o Instituto.
Se eleito, vou promover a expansão da abrang^ncia do IEEE e sua imagem
pública e melhorar os benefícios oferecidos a membros através de:
Melhor atendimento às necessidades dos profissionais da indústria e
estabelecimento de centros de recursos industriais
Melhora da utilidade das publicações do IEEE combinanda-as com ferramentas
de análise de dados que ajudem a responder perguntas, encontrar projetos ou
algoritmos
Apoio aos membros para tornarem-se mais atualizados em suas profissões
Investimento em futuras direções tecnológicas
Busca por novas comunidades de membros em potencial, especialmente em
economias emergentes e membros não assistidos pelo Instituto

Eleições do IEEE: www.ieee.org/elections
Votação: 15 de agosto a 01 de outubro
Obrigado pelo apoio!

