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1ª Fase de Automação Recebe de Ex-Aluno

Buscando aprimorar ainda mais os conhecimentos adquiridos
durante a graduação, o curso de Automação Industrial lança uma
Especialização (Latu Sensu) em Engenharia Mecatrônica.
As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 05/09/2014
através do portalsatc.com/site/pos_graduacao com previsão de
início para novembro de 2014.

Finder Ministra Palestra Técnica na 
Faculdade SATC

Faculdade SATC
Contato: automacao@satc.edu.br

Acesse:

www.portalsatc.com/link/automacao

Após três anos e meio de muito estudo e
dedicação é hora de comemorar! No dia 30 de
agosto foi realizada a formatura da Automação
Industrial da Faculdade SATC.
A cerimônia contou com a participação de
professores, alunos, pais, comunidade e também
de alguns empresários.
Os homenageados da Automação foram os
professores Cleber Izidoro e Anderson Spacek,
professor homenageado e patrono da turma,
respectivamente.
Além disso, o aluno Fábio Cardoso Lumertz foi
condecorado com o prêmio de melhor média
dentre os formandos do curso.

A empresa italiana Finder efetuou uma palestra
técnica aos alunos da Automação Industrial na
SATC como parte de seu programa de
aperfeiçoamento, o Finder Road Show.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer
lançamentos e novidades do mercado de
automação residencial, instalar e manusear
alguns produtos, além de tirar dúvidas técnicas
sobre os produtos e tecnologias disponíveis no
mercado.
O principal foco da palestra foi o mercado de
automação predial, aplicada em residências e
prédios, através da aplicação de relés inteligentes
e outros equipamentos que facilitam a instalação,
manutenção e operacionalização de um projeto
elétrico residencial.

Automação Industrial Lança Especialização em Engenharia Mecatrônica

Durante a disciplina de Introdução a Automação Industrial,
ministrada pela Profa. Gabriela Rocha Roque, o ex-aluno
Marcondes Borba, conversou com os alunos da 1ª fase do
curso. Borba destacou alguns projetos que desenvolveu como
Tecnólogo em empresas que atuou, e no final os alunos
fizeram alguns questionamentos ao palestrante, enriquecendo
ainda mais seus conhecimentos.

Para conhecer um pouco
mais dos produtos e
tecnologias desenvolvidas
pela Finder, acesse:

www.instalacoeseletricas.com


