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Redes de comunicação em automatação

Registo de Acreditação: CCPFC/ACC

Área de Formação                                                                                        

A27 / Eletrónica (classificação anterior ao DL 22/2014)

Alínea a) Área da Docência/Matérias curriculares dos vários 

A colaboração entre a empresa Schneider e o

extraordinariamente eficaz, com base na partilha de conhecimento e informação, permitindo 

que os professores acompanhem o desenvol

na reciclagem de materiais e na poupança de energia.

Objetivos 

•••• Atualizar e aprofundar conhecime

•••• Saber escolher e definir os parâmetros de comunicação dos diversos 

comunicação. 

•••• Saber utilizar ferramentas de configuração, análise e diagnóstico.

•••• Desenvolver competências que permitam montar e analisar uma rede de 

comunicação. 

Conteúdos  

• Características gerais das funções de comunicação 

• Classificação das redes de comunicação e o modelo OSI 

• Protocolos de comunicação mai

• Exercícios práticos 

o CANopen 

o Unitelway 

o Modbus 

o Ethernet TCP/IP

o ASI 

• Apresentação de trabalhos e avaliação
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Redes de comunicação em automatação

Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-80499/14      

Área de Formação                                                                                                   Código:  AE 15/16.

(classificação anterior ao DL 22/2014)  

Área da Docência/Matérias curriculares dos vários níveis de Ensino

o entre a empresa Schneider e o Centro de Formação tem

extraordinariamente eficaz, com base na partilha de conhecimento e informação, permitindo 

que os professores acompanhem o desenvolvimento da tecnologia com impacto no ambiente, 

na reciclagem de materiais e na poupança de energia. 

Atualizar e aprofundar conhecimentos na área das redes de comunicação.

Saber escolher e definir os parâmetros de comunicação dos diversos 

Saber utilizar ferramentas de configuração, análise e diagnóstico.

Desenvolver competências que permitam montar e analisar uma rede de 

Características gerais das funções de comunicação  

edes de comunicação e o modelo OSI  

Protocolos de comunicação mais utilizados no meio industrial 

 

Ethernet TCP/IP 

Apresentação de trabalhos e avaliação 
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Código:  AE 15/16.06 

níveis de Ensino (Art.º 5º do DL 22/2014)      

Centro de Formação tem-se revelado 

extraordinariamente eficaz, com base na partilha de conhecimento e informação, permitindo 

vimento da tecnologia com impacto no ambiente, 

ntos na área das redes de comunicação. 

Saber escolher e definir os parâmetros de comunicação dos diversos protocolos de 

Saber utilizar ferramentas de configuração, análise e diagnóstico. 

Desenvolver competências que permitam montar e analisar uma rede de 

 

Elsa
Imagem colocada
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Público-alvo: Professores dos Grupos 530 e 540

Formadora: Eng.ª Fátima Borges 

Curso de 25h  

Calendarização das Sessões:

 

 

 

 

 

Parâmetros de Avaliação:

• Assiduidade, pontualidade

• Realização e apresentação de 

• Elaboração de um relatório sobre a aplicabilidade desta acção na sua actividade 

profissional. 

Local: Instalações da Scnhneider

Custo: 15.00 € 

NIB para transferência de pagamento do Curso 

0781   0112   0112   0012   91   504

 

Nota: O comprovativo do pagamento digitalizado deve ser enviado para 

 

Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para 

entregar ao formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.

 

Inscrições em: 
 

DATA

3 dias úteis em Junho
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Professores dos Grupos 530 e 540 

Fátima Borges (Empresa Schneider) 

Calendarização das Sessões: 

Parâmetros de Avaliação: 

pontualidade e participação 

Realização e apresentação de trabalhos 

Elaboração de um relatório sobre a aplicabilidade desta acção na sua actividade 

nstalações da Scnhneider (parque de estacionamento da empresa gratuito)

NIB para transferência de pagamento do Curso  

0112   0012   91   504 

O comprovativo do pagamento digitalizado deve ser enviado para 

são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para 

envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.

www.calvetmagalhaes.net  

DATA HORAS 

3 dias úteis em Junho  
09:00/13.00 

14.00/18:20 
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Elaboração de um relatório sobre a aplicabilidade desta acção na sua actividade 

da empresa gratuito) 

O comprovativo do pagamento digitalizado deve ser enviado para cfcm@cfcm.pt  

são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve 

envelope devidamente selado e endereçado para esse fim. 

Elsa
Imagem colocada


