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A terceira reunião decorreu na Romênia, Braila, nos dias 12 e 13 de 2017. Os participantes do
projeto da Turquia, Portugal, Itália, Espanha, Grécia e, claro, da Romênia tiveram uma interessante
troca de experiências em "Grigore Moisil" Escola Secundária de Braila.
No primeiro dia, após uma receção afável pelo diretor, professores e alunos da escola, o grupo
internacional visitaram a escola, as salas de aula, ginásio, laboratório de informática, e os escritórios
administrativos. No final da visita, após uma pausa para café, os participantes do projeto discutiram
amplamente sobre o projeto.
Após o almoço, durante a tarde, alguns alunos, acompanhados dos professores, mostraram o
desenvolvimento de seu projeto: "KEYPAD MODULE & KIT e DOT MATRIX DISPLAY & MODULE".
Diferentes tipos de softwares foram utilizados para fazer os esquemas elétricos:
• Orcad
• Águia
• Protel
• Altium Designer
O software utilizado para programar o PIC 16F84 foi:
• PBPro para PICs
• MPLAB
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No segundo dia, após o acordo das datas das próximas reuniões, os parriciapntes deslocaram-se
Câmara Municipal, para uma sessão de boas vindas com o Presidente da Câmara de Braila. O grupo
Erasmus+ explicou o significado e a importância deste projeto e, finalmente, colocaram algumas
perguntas ao Presidente da Câmara sobre a cidade e projetos futuros.
Após o almoço, houve atividades culturais e sociais, em que os participantes conheceram as
comunidades Gregas, Italianas e Turcas em Braila.; um interessante e importante exemplo de
coabitação civil entre diferentes culturas.
No final do dia, houve um momento de avaliação e a entrega dos certificados de participação da
terceira reunião, pelo diretor da escola, Alexandru Dita e plantou-se a árvore Erasmus+.

