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Analisando a evolução do mercado de
Automação Residencial no Brasil na última
década através de diferentes vertentes,
encontramos informações de grande valia e
que merecem um aprofundamento.

Inicialmente, o número de fabricantes
presentes no mercado teve um rápido
crescimento nos últimos anos. Canais de
distribuição, políticas comerciais e de suporte,
entre outras atividades, passam no momento
por uma estruturação que, em médio prazo,
deverá consolidar bases definitivas para
sustentar o seu inevitável crescimento.
A evolução tecnológica dos últimos anos

trouxe maior aproximação entre consumidores,
a princípio receosos e céticos com os novos
recursos colocados à sua disposição. Faltam
profissionais e empresas capacitadas para
atender esta nova demanda, capacitação
profissional é a palavra de ordem!

O MKSIM é um simulador de máquinas e
processos especialmente desenvolvido para a
aceleração da formação de profissionais de
projeto e manutenção de máquinas
automáticas. Ele foi concebido para ajudar
instituições de ensino a vencer o paradoxo de
formar profissionais jovens, com experiência de
campo.

Através de um ambiente 3D fidedigno ao
fabril, o estudante pode vivenciar em algumas
horas de treinamento, situações que levariam
anos para acontecer na vida prática.
O MKSIM pode ser conectado a qualquer CLP
do mercado. A integração pode ser feita via I/O
físico ou OPC. Interfaces diretas com PLCs e
SoftPLCs estão disponíveis para algumas
versões.
Mais informações disponíveis em:
http://www.mekatronik.com.br/v2/?p=1693.

Ao final do curso de Tecnologia em Automação Industrial os acadêmicos desenvolvem e
apresentam seus trabalhos de conclusão de curso a comunidade. Os temas envolvem problemas do
cotidiano industrial e científico, sempre buscando a inovar e atuar diretamente com novos
conceitos de tecnologia aprimorando vários processos que necessitem de automação.
O departamento de Tecnologia em Automação Industrial convida a comunidade em geral para

participar das apresentações das bancas de artigos de conclusão de curso que se realizará no dia 11
de dezembro de 2014 na sala tecnológica 4 no campus da SATC.
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