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Sobre o Inatel

Fundado em 1965, o
Instituto Nacional de
Telecomunicações é
uma das instituições de
Ensino e desenvolvimento
de tecnologia mais
importantes do país.
INATEL
50 ANOS

Capacitação tecnológica sob demanda

CONSULTORIA
- Cooperação para análises e
discussões técnicas, aconselhamento
e pesquisa, com foco na solução de
problemas ou direcionamento de
investimentos.

TREINAMENTO
- Aplicação de treinamentos técnicos,
tanto presenciais quanto EaD.
- Customização de conteúdos visando
otimização de resultados.
- Tutoria presencial, EaD ou In Company.

METODOLOGIA
- Academia Corporativa.
- Programas de Certificação.
- LMS (Learning Management
System).
-Talents Factory.
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Treinamento

Ementa
•
•
•

28h

•
•
•
•

Pré-requisito

•
•
•

Revisão de conceitos básicos de amplificadores operacionais (amplificador de instrumentação e diferencial).
Variáveis de processo da Automação industrial: principais variáveis de processo industrial e grandezas elétricas padrão na
automação.
Características estáticas dos elementos de entrada: exatidão, precisão, repetibilidade, reprodutividade, incerteza,
linearidade, sensibilidade, etc.
Sensores com saída analógica: termistores, termopares, transmissores, sensores ultrassônicos e sua ligação em cartão de
CLP. Conceito de sensores padronizados e não padronizados.
Sensores com saída digital: indutivos, capacitivos, ópticos, ultrassônicos e sua ligação em cartão de CLP.
Noções de sistemas hidropneumáticos. Conceito de válvulas, atuadores e acionamento.
Aplicação, funcionamento e dimensionamento de: contatores, relés de tempo, motores de indução trifásica (MIT), relés de
sobrecarga e disjuntores.
Diagramas elétricos funcionais: análise e projeto.
Aplicação, programação, funcionamento e dimensionamento dos inversores de frequência.
Ligação dos elementos finais em cartões de CLP.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos em eletricidade, eletrônica, álgebra booleana, funções lógicas, amplificadores
Prático

operacionais e processos industriais.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais interessados na área de instrumentação industrial.
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Treinamento

Ementa
•
•

24h

•
•

Pré-requisito

•

•
Prático

Conceitos em automação: histórico e evolução da automação industrial.
Revisão de funções lógicas e álgebra booleana
• Sistema de numeração decimal, binário, octal e hexadecimal
• Funções lógicas
• Teoremas da álgebra booleana.
Características gerais dos controladores lógicos programáveis – CLPs
• Princípio de funcionamento
• Arquitetura interna dos controladores e componente básicos.
Mapeamento de memória interna
• Memória de entrada e saída e memória de dados auxiliares
• Estrutura e organização da memória e endereçamento do CLP
Programação básica em linguagens padronizadas pela IEC61131-3 (Ladder e Texto Estruturado)
• Funções básicas de entrada e saída de informação digital
• Programação com temporizadores e contadores
• Cálculos Matemáticos.
Estudo de casos reais e projetos de aplicações industriais.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos sobre processos industriais, álgebra booleana e funções lógicas.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais interessados em programação de CLP.
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Treinamento

Ementa
•

•

24h

•
•
•

Pré-requisito

•

Prático

Mapeamento de memória interna
• Memória de entrada e saída do CLP para valores numéricos
• Estrutura e organização da memória e endereçamento do CLP para variáveis numéricas
• Funções para tratamento das informações numéricas (analógicas).
Metodologia de desenvolvimento de software profissional
• Programação estruturada e documentação.
Interfaces gráficas
• IHM: Conceitos, alarmes, receitas e gráficos de tendências.
Inversores de Frequência
• Conceito, parametrização e aplicações utilizando controle analógico e redes industriais.
Servo Acionamento e Motores de Passo
• Conceito, Padrão PLC Open e aplicações práticas.
Estudo de casos reais e projetos de aplicações utilizando controle de movimento, inversores de frequência, servo motores
e IHM – Projeto Final.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos sobre programação de CLP e processos industriais.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais interessados em programação de CLP.
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Treinamento

Ementa
•

8h

•

•

Física aplicada a Robótica
• Introdução ao campo da robótica
• Desenvolvimento histórico
• Tipos de manipuladores
• Classificação por sistema de coordenadas e princípios básicos
Sistemas de modelagem de sistemas robóticos
• Notação matemática, rotação, translação e transformações homogêneas
• Descrição matemática do manipulador
• Representação do espaço de trabalho
Matriz de transformação de Denavit-Hartemberg
• Representação de Denavit-Hartemberg

Pré-requisito

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de automação industrial.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais interessados em robótica industrial.

Teórico
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Treinamento

Ementa
•
•

8h

•
•

Pré-requisito

Apresentação de sistemas supervisórios
Desenvolvimento de uma aplicação no Elipse E3
• Criando Tags
• Criando Telas e Quadros
• Associações
Desenvolvimento do Elipse Mobile
• Criando Telas e Funções
Conexão do Elipe Mobile ao Elipse E3

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de automação industrial.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais da área de automação industrial.

Prático
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Treinamento

Ementa
•

•

8h

•
•
Pré-requisito

Prático

Introdução a comunicação de dispositivos
• Modelo OSI
• Protocolo TCP/IP
• Protocolos de aplicação baseados em fila.
Características de MQTT
• Vantagens e Desvantagens
• Tipos de aplicações
• Arquitetura de um sistema MQTT
• Plataformas de servidores (Broker)
Estrutura das mensagens MQTT
Aplicação envolvendo controladores industriais
• Configurando e iniciando o broker
• Biblioteca MQTT para controladores industriais
• Desenvolvimento da aplicação

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de programação de CLP.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais da área de automação industrial.
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Treinamento

Ementa
•

12h

•

•
Pré-requisito

Prático

Introdução a comunicação de dispositivos
• OPC UA no processo industrial
• Modelo OSI
• OPC Foundation
• Normas relacionadas ao OPC UA
Componentes de uma rede OPC UA
• Modo de funcionamento
• OPC Client
• OPC Server
• Middleware em comunicações OPC Pub Sub
Aplicação práticas com OPC UA
• Configurando o sistema de automação
• Configurando o OPC Server
• Configurando os OPC Clients

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de programação de CLP.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais da área de automação industrial.
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Treinamento

Ementa
•
•

12h
•

Pré-requisito

Introdução ao Powerlink
• Características básicas
• Modo de funcionamento
Planejamento de infraestrutura
• Componentes Ethernet e Topologia
• Cabos e conectores
• Endereçamento IP e VLAN
Utilizando o Powerlink
• Configurando a comunicação
• Desenvolvendo aplicações

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de programação de CLP.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais da área de redes industriais.

Prático
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Treinamento

Ementa
•
•

8h

•
•

Pré-requisito

Introdução as redes industriais Ethernet
Planejamento de infraestrutura
• Componentes Ethernet e Topologia
• Cabos e conectores
• Endereçamento IP e VLAN
Utilizando o Ethernet/IP
• Validando a rede
• Controle de tráfego
Cenários e Aplicações

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de automação industrial.
Público Alvo: Engenheiros, técnicos e profissionais interessados em redes industriais

Teórico
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