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Curso de pós-graduação lato sensu –
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
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1. Objetivo Geral
O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na área da
indústria como na área acadêmica, formando especialistas com uma visão
atualizada das tecnologias disponíveis no mercado de automação com relação
Automação Industrial.
2. Objetivo Específico
Oferecer aos especialistas da área os subsídios para elaborar projetos e
proceder a implementação de sistemas de automação, integrando-os aos
equipamentos e plantas de diferentes fabricantes, viabilizando o comando e
controle do processo.
3. PÚBLICO-ALVO
O curso de pós-graduação lato sensu será aberto aos candidatos diplomados
em cursos de graduação nas áreas de elétrica, eletrônica, mecatrônica,
automação e áreas correlatas, que após a conclusão do curso estarão aptos a
desenvolver soluções para implementação de sistemas de automação
industrial.
4. Organização Curricular:
Semestre

1º

2º

Disciplina(s)/módulo(s)

Carga
horária
(horas)
30

CPEH

Controle Proporcional em Sistemas Eletrohidráulicos

MTCI

Metodologia Científica

30

CPEP

30

SSRI

Controladores Programáveis no acionamento de Sistemas
Eletropneumáticos
Sistema Supervisório e Redes Industriais

COTR

Controle

60

AEM

Acionamento Eletrônico de Máquinas Elétricas

60

MAI

Microcontroladores Aplicados à Automação Industrial

60

ICOR

Integração de Controladores Programáveis e Robôs em
sistemas automatizados

60

30

3º
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5. Ementas e Bibliografia para as disciplinas:
Sistema Supervisório e Redes Industriais:
O conteúdo do módulo visa criar projetos de supervisão de sistemas utilizando
equipamentos industriais e softwares específicos, visando a integração de um sistema
automatizado.

Metodologia Científica:
O módulo deve oferecer aos alunos elementos que contribuam para a compreensão
dos fundamentos científicos: sua natureza, métodos, leis e teorias, bem como, o uso
do método científico na construção do conhecimento, na solução de problemas, no
estabelecimento de modelos e no levantamento de hipóteses.
Controladores Programáveis no acionamento de Sistemas Eletropneumáticos:
O conteúdo do módulo deve fundamentar projetos com aplicações de
controladores programáveis no acionamento de sistemas eletropneumáticos no âmbito
da automação industrial, detalhando aspectos construtivos dos componentes e
aplicando metodologias de projetos para otimização de lógica de comando dos
sistemas eletropneumáticos com o incremento da confiabilidade destes sistemas.
Controle Proporcional em Sistemas Eletrohidráulicos:
O conteúdo do módulo deve fundamentar projetos com aplicações da eletrohidráulica
na automação industrial, detalhando aspectos construtivos dos componentes e
aplicando metodologias de projetos para otimização de circuitos eletrohidráulicos com
o incremento da confiabilidade destes circuitos.

Controle:
O conteúdo do módulo deve apresentar os conceitos fundamentais e práticas relativas
ao controle em sistemas de Automação Industrial, subsidiando a identificação dos
tipos de controle e sua utilização em projetos de Automação Industrial, assim como a
aplicação dos conceitos e práticas de controle em sistemas mecânicos, elétricos,
magnéticos e térmicos.
Acionamento Eletrônico de Máquinas Elétricas:
O módulo deve apresentar os conceitos, conteúdos e práticas relativos ao
acionamento de máquinas elétricas , fornecendo subsídios para a especificação de
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sistemas de acionamento de máquinas elétricas para aplicações de automação
industrial.
Microcontroladores Aplicados à Automação Industrial:
O módulo deve oferecer os conceitos teóricos para a implementação prática de
microcontroladores,

fornecendo

subsídios

para

especificar

e

utilizar

microcontroladores em aplicações de automação industrial.

Integração de Controladores Programáveis e Robôs em sistemas automatizados:
O módulo deve fornecer os conceitos para aplicação dos controladores programáveis
e das redes industriais para o desenvolvimento de projetos de automação industrial,
integrando Robôs aos controladores programáveis possibilitando que exista
sincronismo de operação entre o Robô e o sistema de automação no qual ele se
insere permitido a troca de dados e comandos entre o sistema de automação e o
Robô.

