Indústria 4.0 & Transformação
Digital

SOBRE O CURSO

Conheça o potencial da Indústria
4.0 e saiba como aplicar a
Transformação
Digital
nas
organizações
industriais,
nos
produtos, sistemas de produção,
supply chain e clientes.

PERFIL DO ALUNO
Um curso que atende profissionais de todos os
setores da indústria e aprimora o conhecimento de
gestores, engenheiros, consultores, profissionais
de TI/TO, pessoas em transformação de carreira,
necessidade
de
melhoria
e
crescimento
profissional.

OBJETIVO DO CURSO
São analisados os frameworks da Indústria 4.0 como o acatech
Study Industrie 4.0 Maturity Index e o RAMI 4.0, os novos recursos
e a infraestrutura necessária (TI/TA), a importância da modelagem
organizacional e a lógica de processos de negócio. Ainda, são
detalhadas as aplicações dos principais players de mercado
inseridos no contexto da Indústria 4.0 e Transformação Digital para
engenharia, manufatura e gestão de operações como Microsoft,
SAP, Oracle, Siemens e outros. Principais tópicos: colaboração e
integração digital, real-time, cloud, interoperabilidade, computação
edge, IIoT, data lake e analytics, decision-making, AR, AI, ML, shell
4.0, digital thread.

DIFERENCIAIS
A Indústria 4.0 aumenta a eficiência
operacional nas empresas de
manufatura, encurta os ciclos de
projeto e produção e favorece o
envolvimento de diversas áreas
funcionais. O foco está na
colaboração e integração digital, no
cenário de colaboração de soluções
de TI/TA, na força de trabalho
colaborativa e na transformação digital
das áreas de engenharia, produção e
gestão (Engineering 4.0,
Manufacturing 4.0, Management 4.0).

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
32 horas

DIAS OFERTADOS
3ª e 6ª Feira das 19h00 às 22h30

PRÉ-REQUISITO
Ensino médio (completo)
PROFESSORES
Prof. Dr. Evandro Gama

INVESTIMENTO
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 320,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 1.920,00 (à vista) no boleto.
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 288,00 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.728,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 23 de Fevereiro de 2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

