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Curso de pós-graduação lato sensu –
INDÚSTRIA 4.0
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 para viabilização da
Industria 4.0 no país.

2. Objetivo Específico

Oferecer aos especialistas da área os subsídios para conhecer as tecnologias
envolvidas na Indústria 4.0, sua integração e aplicação em sistemas produtivos
com células automatizadas e conectadas.

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 das Indústria 4.0

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

As disciplinas/módulos que compõem o curso, com respectivas cargas horárias
estão descritas na tabela 1:
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Tabela 1 - Organização Curricular
Semestre

Disciplina / Módulo

C.H.
(horas)

1º

2º

3º

MTCI

Metodologia Científica

30

LPF

Lógica de Programação – Ferramentas

30

LPA

Lógica de Programação – Aplicação

30

PESR

Programação Estruturada e Parametrizada de Robôs

30

PSCM

Programação e Integração de Sistemas de Controle

30

IARE

Integração com Automação em Rede

30

SRAP

Sensorização e Rastreabilidade de Produto na Produção

30

VICV

Virtualização de Células e Comissionamento Virtual

30

IASS

Sistemas de Supervisão e Interface Homem-Máquina

30

IOT

Internet das Coisas (IoT)

30

SGPR

Sistemas de Gestão da Produção ( M E S )

30

ASF

Aplicação da Smart Factory

30

Fonte: Dados do Autor

5. Ementas para as disciplinas:
Metodologia Científica:
•

Introdução: Metodologia do trabalho Científico – Definição dos temas.

•

Pesquisa bibliográfica e Resumos – Definição dos temas;

•

Métodos científicos, Fatos, Leis, Teoria;

•

Hipóteses e variáveis;

•

A Pesquisa , Projeto e relatório de pesquisa,

•

Referencias bibliográficas , Citações;

•

Preparação da Apresentação verbal e Comunicação;

•

Avaliação final, apresentação oral e entrega de trabalho escrito e em mídia.

Lógica de Programação – Ferramentas:
•

Situar o aluno com relação aos desafios e às mudanças que a implantação da
Fabrica 4.0 traz aos processos de produção;

•

Capacitar o aluno em lógica de programação;

•

Desenvolver a capacidade de criar algoritmos;
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•

Estruturar programas;

•

Documentar e sistematizar lógicas;

•

Implementar algoritmos.

Lógica de Programação – Aplicação:
•

Aplicar algoritmos em softwares de programação;

•

Testar, analisar programas em sistemas;

•

Aperfeiçoar e retirar “bugs” de programas;

•

Desenvolver interfaceamento entre software e hardware.

•

Avaliar desempenho das interfaces

•

Aperfeiçoar interfaces

Programação Estruturada e Parametrizada de Robôs:
•

Programação de sistemas robóticos;

•

Estruturação de programas;

•

Parametrização de programas;

•

Criação de subprogramas;

•

Definição de tipos de trajetórias nos programas;

•

Manipulação de variáveis de dados;

•

Manipulação de variáveis de posições;

•

Criação de sistemas de referências;

•

Criação de sequências lógicas.

Programação e Integração de Sistemas de Controle:
•

Programação de sistemas de controle;

•

Integração de sistemas industriais;

•

Alarmes de processos;

•

Identificação de Alarmes;

•

Tratamento de alarmes nos processos;

•

Programar sistemas de controle, integrar controle com sistema robótico.
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Integração com Automação em Rede:
•

Comunicar sistemas de automação via rede industrial;

•

Integrar sistemas de automação com sistema robótico via rede;

•

Criar comunicação entre sistemas de automação e robô;

•

Criar comunicação com sistemas remotos e periféricos.

Sensorização e Rastreabilidade de Produto na Produção:
•

Processos de Sensorização;

•

Rastreabilidade de Produtos em células produtivas;

•

Sistemas de Visão;

•

Parametrização de Sistemas de Visão;

•

Programação de Sistemas de Visão;

•

Identificação por rádio frequência ( RFID);

•

Definir Parametrização para RFID;

•

Sensoriamento em células produtivas;

Virtualização de Células e Comissionamento Virtual:
•

Virtualização de sistemas;

•

Virtualização de células robotizadas;

•

Programação off line de Robôs;

•

Analise de colisão virtual;

•

Analise de interferências virtuais;

•

Comissionamento Virtual do processo produtivo.

Sistemas de Supervisão e Interface Homem-Máquina:
•

Sistemas de supervisão;

•

Integração de sistemas de Automação com supervisórios;

•

Monitoramento do sistema produtivo;

•

Criação de Interfaces homem-máquina
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Internet das Coisas (IoT) :
•

Sistemas mobile;

•

Aplicativos para sistemas mobile;

•

Sistemas mobile e a planta industrial;

•

Gerenciamento de processos via internet;

•

Internet segurança para sistemas industriais.

Sistemas de Gestão da Produção ( M E S ):
•

Sistemas de gerenciamento de atividades de produção;

•

Sistemas de apoio para a manufatura;

•

Índices de produtividade de máquinas;

•

OEE – Overall Equipament Effectiveness);

•

Métricas e desempenho da produção;

•

Análise de paradas em sistemas produtivos;

•

Ritmo de produção e retrabalho.

Aplicação da Smart Factory:
•

Conceitos de Fabrica Inteligente;

•

Programar Sistemas Inteligentes;

•

Integrar sistemas inteligentes;

•

Comissionar Sistemas inteligentes;

•

Gerar ciclo virtual de produção;

•

Validar ciclo virtual em Células inteligentes de manufatura;

•

Integrar Células Inteligentes com sistemas mobiles

•

Analisar dados de Produção;

•

Avaliar efetividade de células inteligentes.

