INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO

PERÍODO PREVISTO

22/01 a 17/04
AJUSTADOR MECÂNICO

HORÁRIO

VALOR

19:00 às 22:00

2ª a 6ª feira

8 x 300,00

(180 horas)
23/04 a 04/08

19:00 às 22:00

2ª a 6ª feira

25/01 a 07/03
Sábado

AUTOCAD 2D

9:00 às 18:00

05/03 a 26/03

19:00 às 22:00

( 48 horas)

2ª a 6ª feiras

23/05 a 04/07
Sábado

25/01 a 29/02
sábado

CLP SIEMENS - STEP 7
(40 horas)

3x R$ 216,00

05/03 a 24/03
2ª a 6ª feiras

22/04 a 12/05
2ª a 6ª feiras

23/05 a 27/06
Sábado

09:00 às 18:00

9:00 às 18:00

19:00 às 22:00
19:00 às 22:00
09:00 às 18:00

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

2 x 270,00

INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO

PERÍODO PREVISTO

CLP SIEMENS STEP 7
AVANÇADO

14/05 A 02/06
2ª a 6ª feiras

25/01 a 16/05
Sábado

COMANDOS ELÉTRICOS
( 120 horas)

03/02 a 31/03
2ª a 6ª feiras

22/04 a 19/06
2ª a 6ª feiras

03/02 a 05/03
CONTROLE DIMENSIONAL
(60 horas)

2ª a 6ª feiras

09/05 A 04/07
Sábado

DASHBOARD EM EXCEL
( 40 horas)
DESENHISTA DE PÁGINAS PARA
WEB - (WEB DESIGNER)
( 160 horas)

18/04 A 16/05
Sábado

11/02 A 28/05
3ª a 6ª feiras

DESENHO TÉCNICO MECÂNICO
(84 horas)

22/01 a 03/03

ELETRICISTA INDUSTRIAL
( 380 horas)

22/01 a 03/09

2ª a 6ª feiras
2ª a 6ª feiras

HORÁRIO

VALOR

19:00 às 22:00

2x R$ 270,00

09:00 às 18:00
19:00 às 22:00

6x R$ 270,00

19:00 às 22:00
16:00 às 18:45
3 x 270,00
9:00 às 18:00

09:00 às 18:00

2x R$ 270,00

16:00 às 18:45

8 X 270,00

19:00 às 22:00

4 X 280,00

16:00 ÀS 18:45

10 X 500,00

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO

PERÍODO PREVISTO

22/01 a 08/04
2ª a 6ª feiras

ELETRICISTA INSTALADOR
( 160 horas)

25/01 a 27/06
Sábado

13/04 a 02/07
2ª a 6ª feiras

20/02 a 12/03
ELETROPNEUMÁTICA
(40 horas)

2ª a 6ª feiras

22/04 a 12/05

25/01 a 29/02
Sábado

17/03 a 08/04
3ª a 6ª feiras

22/01 a 13/02
3ª a 6ª feiras

07/03 a 04/04
EXCEL AVANÇADO
(40 horas)

VALOR

19:00 às 22:00

9:00 às 18:00

8 x 270,00

19:00 às 22:00

19:00 às 22:00
2 x 270,00

2ª a 6ª feiras

EXCEL
(40 horas)

HORÁRIO

Sábado

14/04 a 08/05
3ª a 6ª feiras

02/06 a 01/07
3ª a 6ª feiras

19:00 às 22:00

9:00 às 18:00
2x R$ 270,00
19:00 às 22:00
19:00 às 22:00

9:00 às 18:00
2 x 270,00
19:00 às 22:00
16:00 às 18:45

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO
FMEA - ANÁLISE DE MODO E
EFEITO DE FALHA
( 20 horas )
FUNDAMENTOS DA ROBÓTICA
INDUSTRIAL
( 40 horas )

PERÍODO PREVISTO

06/04 a 15/04
Sábado

07/03 a 04/04
Sábado

23/05 a 27/06
Sábado

22/01 a 18/02

HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA
INDUSTRIAL
( 60 horas )

2ª a 6ª feiras

16/03 a 13/04
2ª a 6ª feiras

18/05 a 16/06
2ª a 6ª feiras

22/01 a 23/04
2ª a 6ª feiras

INSPETOR DE QUALIDADE

22/01 a 13/04
2ª a 6ª feiras

27/04 a 26/06
2ª a 6ª feiras

INVERSOR DE FREQUÊNCIA
MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS - MASP
( 20 horas )

27/04 a 26/06
2ª a 6ª feiras

22/01 A 30/01
2ª a 6ª feiras

HORÁRIO

VALOR

9:00 às 18:00

2 x 135,00

9:00 às 18:00
2 x 270,00
9:00 às 18:00
19:00 às 22:00
19:00 às 22:00

3x R$ 270,00

19:00 às 22:00
16:00 às 18:45
19:00 às 22:00

8 X 280,00

18:00 às 22:00

19:00 às 22:00

2 x 162,00

19:00 às 22:00

2 x 135,00

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO

PERÍODO PREVISTO

22/01 a 10/02
MICROCONTROLADOR ARDUÍNO
( 40 HORAS)

2ª a 6ª feiras

18/04 a 16/05

22/01 a 08/04
2ª a 6ª feiras

13/04 a 02/07
2ª a 6ª feiras

22/01 a 11/03
PROGRAMAÇÃO, PREPARAÇÃO E
OPERAÇÃO DE CENTRO DE
USINAGEM CNC
( 100 HORAS )

2ª a 6ª feiras

25/01 a 02/05
Sábado

16/03 a 06/05
2ª a 6ª feiras

PROGRAMAÇÃO, PREPARAÇÃO E
OPERAÇÃO DE TORNO CNC
( 100 HORAS )

VALOR

19:00 às 22:00
2 x 270,00

Sábado

PREPARADOR E OPERADOR DE
ROBÔS
( 160 HORAS)

HORÁRIO

25/01 a 02/05
Sábado

23/04 a 10/06

9:00 às 18:00

19:00 às 22:00
8 X 270,00
19:00 às 22:00
19:00 às 22:00

9:00 às 18:00

5x 270,00

19:00 às 22:00
9:00 às 18:00
5x 270,00
19:00 às 22:00

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO
PROGRAMADOR CAM PARA
CENTRO DE USINAGEM
( 80 horas)

PERÍODO PREVISTO

11/05 a 18/06
2ª a 6ª feiras

18/02 a 12/03
REVIT ARCHITECTURE
( 40 horas )

2ª a 6ª feiras

30/05 a 04/07
Sábado

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NR-10
( 40 horas )
SERVIÇOS IIOT EM NUVEM PARA
IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS
( 60 horas )
SOLIDWORKS
( 80 horas )

12/02 A 04/03
2ª a 6ª feiras

04/06 a 25/06
2ª a 6ª feiras

03/02 a 20/03
2ª, 4ª e 6ª feiras

25/03 a 15/04

14/03 a 23/05
Sábado

HORÁRIO

VALOR

19:00 às 22:00

4 x 270,00

19:00 às 22:00
2x 270,00
9:00 às 18:00

19:00 às 22:00
2x 270,00
19:00 às 22:00

19:00 às 22:00

3 x 270,00
19:00 às 22:00

9:00 às 18:00

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

4 x 270,00

INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE
www.sp.senai.br/sorocaba
CURSO
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE TEMPO DE SETUP EM CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC
( 40 horas )

PERÍODO PREVISTO

23/05 a 27/06
Sábado

22/01 a 17/04
TORNEIRO MECÂNICO
(180 horas)

2ª a 6ª feiras

09/03 a 16/06
2ª a 6ª feiras

HORÁRIO

VALOR

9:00 às 18:00

2x 270,00

19:00 às 22:00
8 x 300,00
16:00 às 18:45

Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior
Praça Roberto Mange, 30
CEP: 18090-110 – Santa Rosália – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-7400 ou (15) 3212-7419
E-mail: senaisorocaba@sp.senai.br Site: www.sp.senai.br/sorocaba

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Desenha projetos 2D utilizando ferramentas disponíveis no software AutoCad 2D da Autodesk .

AUTO CAD 2D
( 48 horas)

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído o ensino fundamental.

Perfil: Executa algoritmos de funcionamento envolvendo instruções de temporização, contagem, comparação, instruções binárias, utilizadas na elaboração de programas utilizados para realizar

intertravamento, e controle de processos industriais, na linguagem
do controlador .SIEMENS STEP 7,Monitora programas, acompa-

CLP SIEMENS - STEP 7
(40 horas)

nhando o funcionamento do processo, obtendo assim a capacidade
de intervir nos pontos de manutenção dos programas e defeitos do
CLP SIEMENS STEP 7.
Desenvolve sistemas com programação em normas com padrão
internacional.
Pré-requisitos: Ter concluído curso de eletrônica, ou elétrica—
Qualificação Profissional ou possuir formação técnica ou experiência em instrumentação. Ter conhecimento de informática básica.

CLP SIEMENS - STEP 7
AVANÇADO
(40 horas)

Perfil: Aplica procedimentos de manutenção e instalação,
Aplicar procedimentos de teste, Colocar o sistema em operação,
Diagnosticar causa de falhas e defeitos, Identificar, no manual, os
procedimentos e normas de instalação de instrumentos equipamentos, Interpretar esquemas de ligações elétricos, diagrama de
malhas de instrumentos e sistemas de instrumentação e eletroeletrônica.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter ensino médio concluído, ter concluído curso na área de eletricidade ou eletrônica ou
ter experiência comprovada.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

COMANDOS ELÉTRICOS
(120 HORAS)

CONTROLE
DIMENSIONAL
(60 HORAS)

DASHBOARD EM EXCEL
( 40 horas)

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Executa trabalho de montagem e manutenção de comandos elétricos de máquinas e equipamentos, interpretando diagramas e esquemas elétricos , utilizando instrumentos , ferramentas e aparelhos de medição, aplicando normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 18 anos de idade, ter concluído
a 4ª série do ensino fundamental e ter concluído curso na área de
eletroeletrônica ou ter experiência na área.
Perfil: Fazer medição direta e indireta de acordo com desenhos, modelos, esboços, normas, padrões e especificações do produto de acordo com normas técnicas, de qualidade, ambientais e
de segurança.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter concluído o ensino
fundamental e ter conhecimentos de desenho técnico.
Perfil: Desenvolver painéis de indicadores automatizados de
acordo com uma base de dados, transformando-os em elementos
preciosos para o planejamento e ações de uma empresa, utilizando-se de gráficos personalizados interligados, ferramentas PowerMap, PowerPivot e PowerView, que permitirá a visualização das
informações em várias níveis de hierarquia.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 14 anos, ter concluído 4ª série
do ensino fundamental e comprovar conhecimentos anteriores de
Excel.
Perfil: Desenvolve páginas Web para Internet e Intranet de
acordo com a necessidade do cliente, planejando e diagramando
as páginas e utilizando ferramentas gráficas para edição e otimiza-

DESENHISTA DE PÁGINAS ção de imagens.
PARA WEB Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental, ter, no

(WEB DESIGNER)
( 160 horas)

mínimo, 16 anos., comprovar conhecimentos e experiências anteriores referentes à Informática Básica adquiridos em outros cursos,
no trabalho ou em outros meios informais.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

DESENHO TÉCNICO
MECÂNICO

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Interpretar e elaborar desenhos de peças e de conjuntos
mecânicos, utilizando instrumentos de desenho e seguindo normas
técnicas.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos de idade e ter concluído

(84 horas)

o ensino fundamental.
Perfil: Executa trabalhos de montagem e manutenção de instalações elétricas em baixa tensão, e de sistemas elétricos de máquinas e equipamentos, interpretando esquemas e diagramas, realizando levantamento de cargas, montagem de quadro de distribuição e de comando, instalação de dispositivos, componentes e ma-

ELETRICISTA INDUSTRIAL teriais, e programando controladores lógicos, de acordo com nor( 380 horas)
mas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde
no trabalho.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído a 4ª série do ensino fundamental.
Perfil: Executa trabalhos de montagem e manutenção de instalações elétricas em baixa tensão, e de sistemas elétricos de máquinas e equipamentos, interpretando esquemas e diagramas, realizando levantamento de cargas, montagem de quadro de distribui-

ELETRICISTA INSTALADOR ção e de comando, instalação de dispositivos, componentes e materiais, e programando controladores lógicos, de acordo com nor( 160 horas)
mas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no
trabalho.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído a 4ª série do ensino fundamental.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

ELETROPNEUMÁTICA
(40 horas)

EXCEL
(40 horas)

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Realiza atividades de interpretação de comandos Eletropneumáticos, elabora circuitos eletropneumáticos básicos e
executa montagem de circuitos Eletropneumáticos.
Pré-requisitos: Ter concluído o ensino fundamental, ter no mínimo 16 anos e ter concluído curso de Pneumática.
Perfil: Criar e formatar planilhas executando cálculos, gráficos
e utilizando funções com base de dados através das ferramentas
do Excel.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído a 4ª série do ensino fundamental.

Perfil: Elaborar planilhas automatizadas com controles de formulários e proteção de dados, elaborar funções de forma aninhada
para obter resultados desejados, importar e transformar dados utilizando ferramentas como tabela dinâmica.

EXCEL AVANÇADO
(40 horas)

FMEA
ANÁLISE DE MODO E
EFEITO DE FALHA
( 20 horas )

FUNDAMENTOS DA
ROBÓTICA INDUSTRIAL
( 40 horas )

Pré-requisitos: Ter, no mínimo, 16 anos, ter concluído a 4ª série do ens no fundamental e comprovar conhecimentos e experiências anteriores referentes à Informática Básica adquiridos em
outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais.
Perfil: Analisa e soluciona os problemas de processo e qualidade, aplicando a ferramenta “FMEA”, objetivando a melhoria da
qualidade, produtividade e satisfação dos clientes, seguindo procedimentos de trabalho e normas da qualidade, saúde, segurança
e meio ambiente;
Pré-requisitos: Ter concluído o ensino médio e ter no mínimo
16 anos de idade.
Perfil: Executa a programação de robôs , visando aplicações
em sistemas da indústria e comércio, de acordo com as normas
técnicas, ambientais, de qualidade , saúde e segurança no trabalho.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 14 anos e ter concluído o ensino fundamental.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

Perfil:
Monitora o desempenho
e executa
manutenção
PERÍODO
PREVISTO
HORÁRIO
VALOR

HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA
INDUSTRIAL
( 60 horas )

em equipamento hidráulico e pneumático industrial de máquinas e equipamentos, realizando inspeções, identificando anomalias, conservando ferramentas e materiais para
automação hidráulica e pneumática e seguindo procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de preservação
ambiental, de saúde e de segurança.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído
o ensino fundamental;
Perfil: Controlar medidas de peças de acordo com projeto, utilizando instrumentos de medição e seguindo nor-

INSPETOR DE QUALIDADE
(160 horas)

mas técnicas, do meio ambiente, saúde e segurança.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído
o ensino fundamental.

INVERSOR DE FREQUÊNCIA
( 24 horas)

Perfil: Aplicar procedimentos de instalação, teste e
manutenção de inversores, colocar o sistema em operação, diagnosticar causas de falhas e defeitos, e parametrizar inversores. Inversor utilizado no curso: Micromaster
440 Siemens.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos completos, ter
concluído o nível médio e ter concluído curso de eletroeletrônica ou ter experiência comprovada na área.
Perfil: analisa e soluciona os problemas de processo e
qualidade, aplicando a ferramenta “MASP” , objetivando a
melhoria da qualidade, produtividade e satisfação dos cli-

MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO entes , seguindo procedimentos de trabalho e normas da
DE PROBLEMAS - MASP
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
( 20 horas )
Pré-requisitos: Ter concluído o ensino médio e ter 16
anos completos.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Executa a programação em linguagem própria
do microcontrolador ARDUINO, visando aplicações em
sistemas de controle nos segmentos da indústria e outros,
de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade
MICROCONTROLADOR ARDUÍNO e de segurança e de saúde no trabalho.
( 40 HORAS)
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído
o ensino fundamental.

Perfil: Prepara, opera e programa robôs em processos
automatizados, seguindo normas, procedimentos e normas

PREPARADOR E OPERADOR DE
ROBÔS
( 160 HORAS)

técnicas, de qualidade, de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído
o ensino fundamental.

Perfil: Programa, prepara e opera Centro de Usinagem
a CNC selecionando estratégias adequadas para usinaPROGRAMAÇÃO, PREPARAÇÃO E gem de peças, seguindo procedimentos, normas técnicas,
OPERAÇÃO DE CENTRO DE
ambientais, de saúde e segurança.

USINAGEM CNC
( 100 HORAS )

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter concluído o
ensino fundamental e comprovar conhecimentos em operações de fresadora, desenho técnico mecânico e controle
dimensional.

Perfil: Programa, prepara e opera Torno a CNC selecionando estratégias adequadas para usinagem de peças,
seguindo procedimentos, normas técnicas, ambientais, de
PROGRAMAÇÃO, PREPARAÇÃO E saúde e segurança.

OPERAÇÃO DE TORNO CNC
( 100 HORAS )

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter concluído o
ensino fundamental e comprovar conhecimentos em operações de torno mecânico, desenho técnico mecânico e
controle dimensional.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Gerar o código de programação para centros de usinagem 4 eixos e tornos CNC utilizando software CAM, preservando os requisitos de qualidade de acordo com normas, paPROGRAMADOR CAM PARA drões e especificações do produto e observando aspectos de
saúde e segurança.
CENTRO DE USINAGEM

( 80 horas)

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter ensino fundamental completo e ter feito curso de operação de centro de usinagem ou comprovar experiência na área.
Perfil: Executa modelos em planta baixa (construção civil) e
em três dimensões, utilizando-se de software aplicativo, segundo normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.

REVIT ARCHITECTURE
( 40 horas )

SEGURANÇA EM
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
EM
ELETRICIDADE NR-10
( 40 horas )

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter concluído o ensino fundamental, ter conhecimentos e experiências anteriores à
informática e desenho técnico básico através de cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

Perfil: Avaliar, prevenir e controlar os riscos profissionais
decorrentes do trabalho com eletricidade, bem como combater
princípios de incêndio e prestar primeiros socorros em casos de
acidentes, conforme prescrições da NR 10, nas fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas
de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das
instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas
proximidades.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 18 anos, ter concluído a 4ª
série do ensino fundamental, ter experiência ou ter concluído
curso de eletricidade ou ser técnico em segurança do trabalho.

PERFIS E PRÉ-REQUISITOS PARA
OS CURSOS FIC
CURSO

PERÍODO PREVISTO

HORÁRIO

VALOR

Perfil: Implementa serviços em nuvem aplicados à coleta e
SERVIÇOS IIOT EM NUVEM tratamento de dados de sistemas industriais, seguindo procediPARA IMPLEMENTAÇÃO DE mentos e normas técnicas de qualidade e segurança da informação.

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
( 60 horas )

SOLIDWORKS
( 80 horas )

Pré-requisitos: Ter no mínimo 14 anos, ensino fundamental
completo e comprovar conhecimentos de programação de sistemas microcontrolados ou microprocessados ( Ex: Arduíno)
Perfil: Elaborar esboços e desenhos de projetos em 3D, propondo alteração de projetos, utilizando ferramentas e recursos
de informática em setores de planejamento, representando graficamente as formas e as dimensões do produto, de acordo com
normas e especificações técnicas, visando princípios da qualidade e produtividade, obtendo a representação definitiva do produto.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos, ter concluído o ensino fundamental e ter conhecimento de desenho técnico.
Perfil: Implementa técnicas de redução do tempo de setup
aumentando a disponibilidade das máquinas, a capacidade de

TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE
TEMPO DE SETUP EM CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC
( 40 horas )

produção, tornando os sistemas produtivos mais flexíveis, preservando os requisitos de qualidade e consumo de acordo com
normas, padrões, especificações do produto, observando aspectos de preservação do meio ambiente, saúde e segurança.
Pré-requisitos: Ter concluído o ensino fundamental, ter no
mínimo 18 anos e ter curso na área de usinagem ou possuir experiências anteriores.
Perfil: Tornear peças de vários perfis, em materiais metálicos e não-metálicos, utilizando ferramentas de corte e fazendo

controle de medidas das peças de acordo com o desenho, se-

TORNEIRO MECÂNICO
(180 horas)

guindo normas e procedimentos técnicos, do meio ambiente, de
saúde e segurança do trabalho.
Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental 1 ( 4ª séria antiga e 5ª série atual)

