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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #110447)

Ficha da Ação

Título Redes de comunicação Industrial
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-107675/20

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 8916241    Nome MARIA DE FÁTIMA BORGES PINTO DE ALBUQUERQUE    Reg. Acr. CCPFC/RFO-27752/10
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A necessidade de formação dos professores dos grupos de docência 240, 530, 540 e 550, que leccionam há muitos anos
nas escolas associadas e há alguns anos estão dedicados ao ensino profissional, nomeadamente, em áreas da
informática e automação industrial tem sido considerada como prioritária pelas escolas associadas com uma forte vertente
profissional e pelos professores que leccionam áreas de conhecimento de Informática, Electrotecnia e Mecanotecnia.
O interesse numa actualização e aprofundamento dos conteúdos relacionados com redes de comunicação, tem sido
referido pelos professores nas necessidades de formação contínua.
A relação que se tem vindo a estabelecer entre o Centro de Formação, os professores e a Schneider Electric nossa
parceira, acentua a parceria de conhecimento e de disponibilidade de partilha de informação, oferecendo a possibilidade
de os professores poderem actualizar-se acompanhando o desenvolvimento da tecnologia com impacto no ambiente, na
reciclagem de materiais e na poupança energética
A relevância da cultura de partilha de saberes, experiências e recursos encarada no seu papel formativo e de acção
construtiva e integradora da escola na sociedade, estabelecendo relação com o mundo empresarial, proporcionando o
investimento em projectos educativos relacionados com a poupança energética e de preservação do ambiente.
Objetivos a atingir
• Actualizar e aprofundar conhecimentos na área das redes de comunicação.
• Saber escolher e definir os parâmetros de comunicação dos diversos protocolos de comunicação;
• Saber utilizar ferramentas de configuração, análise e diagnóstico;
• Desenvolver competências que permitam realizar e analisar uma rede de comunicação;
Conteúdos da ação
• Apresentação da acção e discussão inicial (45m)
• Características gerais das funções de comunicação (2 horas)
• Classificação das redes de comunicação de acordo com o modelo CIM (2 horas)
• Redes de comunicação e o modelo OSI (2 horas)
• Protocolos de comunicação mais utilizados no meio industrial (15, 25 horas):
1. CANopen
2. Unitelway
3. Modbus
4. Ethernet TCP/IP
5. ASI
• Exercícios práticos (2 horas) 
• Considerações finais e Avaliação da ação de formação (1:30)

Total - 25 h
Metodologias de realização da ação

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos de recrutamento 240, 530, 540 e 550
DCP 99   Descrição Professores dos grupos de recrutamento 240, 530, 540 e 550
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Serão usadas metodologias que fomentem a pro-atividade dos formandos e que conjugue as exposições com actividades
de prática:

Expositivo / Demonstrativo / Aplicações Práticas
Regime de avaliação dos formandos
A avaliação dos Formandos decorre em conformidade com o Regime Jurídico da Formação Contínua, nº2 do artº do ECD,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 15/2007, de 19 de Janeiro e a carta circular CCPFC-3-2007-Setembro.
A avaliação do desempenho dos formandos tem em conta os seguintes parâmetros:

- Participação nas sessões (qualidade das intervenções e do trabalho desenvolvido no decorrer da acção);
- Trabalho individual de aplicação de conhecimentos.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
- Manuais Técnicos e documentação Schneider Electric
- Documentos Técnicos Schneider Electric
DigCompEdu - Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores

Processo

Data de receção 22-05-2020    Nº processo 109633    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108297/20
Data do despacho 25-05-2020    Nº oficio 3441    Data de validade 09-03-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado


