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HOMENAGEM PÓSTUMA A JEFFER MAURICIO RUEDA DIAZ 

 

Com profundo pesar recebemos a comunicação do falecimento, no início de fevereiro, 

de Jeffer Mauricio Rueda Diaz, mestrando de nosso programa de pós-graduação. Jeffer era uma 

pessoa bastante reservada, mas extremamente educada, cooperativa, com grande capacidade 

de trabalho e com base técnico-científica mais do que suficiente para desenvolver um trabalho 

de mestrado de alto nível. Jeffer obteve formação de engenheiro eletrônico na Universidad 

Industrial de Santander, Colômbia. Em 2012 veio ao Brasil para participar do programa CI-Brasil  

de formação de projetistas de circuitos integrados. Após concluir as disciplinas do programa, 

passou a integrar a equipe de projetistas da empresa Chipus Microeletrônica, onde permneceu 

de 2013 a 2017. Jeffer fez inscrição no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da 

UFSC em 2018. Após concluir os créditos em disciplinas com desempenho excepcional, passou a 

trabalhar no tema de sua dissertação de mestrado, denominado “Pseudorresistência CMOS 

Ajustável para Aplicação em Filtros de Sensoriamento Biomédico” , sob orientação do prof. 

Márcio Cherem Schneider. Durante o desenvolvimento da pesquisa associada ao tema do 

mestrado, Jeffer projetou um protótipo de circuito integrado em silício que demonstrou, através 

de testes realizados em laboratório, plena funcionalidade. Segundo o orientador da dissertação, 

o cumprimento das especificações de projeto já na primeira prototipagem de um circuito 

integrado é algo raro de acontecer, especialmente em casos como o circuito do Jeffer, no qual 

as correntes envolvidas são extremamente baixas. O orientador também enfatizou que os 

resultados do protótipo eram mais do que suficientes para uma dissertação de mestrado e que, 

em consequência, a obtenção do título de mestre pelo Jeffer só estava dependendo da escrita 

da dissertação e da defesa. Em outubro de 2020, como fruto de suas qualidades como projetista 

de circuitos integrados, Jeffer foi contratado pela empresa ICsense, sediada na Bélgica. Durante 

o período em que esteve na empresa, Jeffer também estava redigindo a dissertação e um artigo 

de divulgação. Infelizmente, devido a seu trágico falecimento, não pudemos ver concretizado o 

desejo de Jeffer de concluir o Mestrado. 
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O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa 

Catarina, profundamente chocado com a morte prematura de Jeffer Mauricio Rueda Diaz, 

manifesta votos de condolências aos familiares, parentes e amigos e que todos sejam 

confortados pelas boas lembranças que Jeffer deixou. 
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