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Acadêmico da Automação Industrial 
Desenvolve Produto Inovador

Grade da Automação Industrial é Atualizada
A velocidade do avanço tecnológico no mercado

atual é muito grande, como a Automação é um curso
que integra vários ramos da tecnologia, se faz
necessário acompanhar as tendências do mercado.

Com o intuito de atualizar estes conceitos, o
grupo de professores integrantes do Núcleo Docente
Estruturante do curso, após várias reuniões, definiu
algumas mudanças na estrutura curricular do curso.

Alterações na organização das disciplinas,
estrutura curricular e ementas foram analisadas,
novos conceitos nas áreas de mecânica,
microprocessadores, eletrônica e instrumentação
farão parte da nova grade.

Apple Planeja Lançar Sistema de 
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A integração de elementos de Automação na área
residencial a partir de agora pode ficar mais simples,
pois a Apple está desenvolvendo um software para seus
aplicativos que o torna um controle remoto.

O projeto prevê englobar todo o controle de
iluminação, sistemas de segurança, eletrodomésticos ou
qualquer outro aparelho ligado ao sistema.

A iniciativa da Apple prevê uma tendência de
mercado, pois concorrentes como a Google, que
comprou a Nest, fabricante de termostatos controlados
pela internet e a Samsung que lançou uma linha de
geladeiras, máquinas de lavar, e TVs controlados por
SmartPhones, largaram na frente neste mercado.

Mas os usuários terão que esperar um pouco, pois
segundo fontes ligadas a empresa, haverá um
lançamento para desenvolvedores na Worldwide
Developers Conference, que acontece de 2 a 6 de junho
de 2014, na Califórnia (EUA).

O acadêmico Alisson Pirola da 6ª fase, desenvolveu
junto a seu sócio um projeto inovador para área de
eventos, trata-se de uma cortina de água digital.

Segundo os fabricantes, a cortina é capaz de
mostrar desenhos, logos e textos na água que em
conjunto com uma iluminação de LED produz efeitos
belíssimos.

O acadêmico destaca, “é um produto inovador que
prende a atenção de todos que tem a oportunidade de
admirá-la, excelente para todo tipo de evento, e
certamente irá torná-lo mais atrativo”.

Utilizando várias tecnologias ligadas a Automação o
produto levou cerca de uma ano e meio para ser
desenvolvido.

Maiores informações no link abaixo:
http://www.tectos.com.br/      

O curso de Automação Industrial está sempre
acompanhando o desenvolvimento de novas
tecnologias e as trazendo para o ambiente escolar,
formando profissionais gabaritados para atuação em
diversas áreas.


