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 Ficha Técnica de Curso de Qualificação 
Este documento tem caráter apenas informativo. A Escola se 

reserva o direito de modifica-lo sem prévio aviso. 
 

 

 

Automação com CLP 
 

Carga Horária: 40 horas | Pré-Requisito: Comandos Elétricos | Área: Elétrica | 87 

Objetivo: Capacitar o aluno a compreender a parte introdutória e essencial de um processo utilizando um 
CLP(Controlador Lógico Programável). Aprendendo configuração e operação dos Controladores Lógicos 
Programáveis, automatizando o processo de funcionamento de máquinas e equipamentos. 
Descrição: É um curso cuja diversidade de assuntos pertinentes, composto de aulas teóricas e muita prática, 
permitirá ao formando a aquisição dos princípios fundamentais segundo os quais é regido o processo de 
automação. Atribuindo-lhe, de maneira simples, direta e objetiva, conhecimento necessário e adequado para a 
atuação em um mercado seleto e em constante expansão. Neste mercado somente os profissionais que 
agregarem amplo conhecimento terão lugar de destaque pelo Posteriormente, buscando seu aprimoramento, o 
formando poderá especializar-se em cursos específicos que sejam alvo de seu interesse como, por exemplo, 
Automação com CLP Módulo II, Instalações Elétricas, Eletricista de Manutenção Industrial, NR10, NR10 SEP, 
Certificação ABRAMAN (Preparatório), Inglês Instrumental, Eletroeletrônica de Manutenção, TV e Monitor TRC, 
TV e Monitor LCD, Segurança Eletrônica, Som Automotivo, Manutenção de Micros, Copiadora Impressora 
Multifuncional Laser Digital, etc.seu diferencial de conhecimento.  
 

Conteúdo Programático 

Sistema de numeração 
Fatores a serem observados para a automação de um 

processo. 

Princípio de funcionamento do clp 
Noções sobre sensores (resistivos, capacitivos, indutivos e 

ópticos). 

Noções básicas sobre hardware 
Funções lógicas (lógica combinacional, simplificação pelo 

mapa de karnaugh). 

Arquitetura de um clp (tipos de entradas, tipos de saídas, 

etc..) 
Aplicações práticas da lógica digital. 

Descrição sucinta das linguagens de programação 
existentes. 

Projetos em ladder utilizando as ferramentas disponíveis no 

clp da weg. 

Descrição das ferramentas do clp da weg ( utilizado na 
escola) 

Projetos em fdb (linguagem em blocos) utilizando as 

ferramentas disponíveis no clp da weg. 

Vantagens e desvantagens da automação. 
Uso do simulador da weg para a realização de práticas em 
ladder e fdb. 

 

 

Documentos Necessários 

01 Foto 
Carteira de 
Identidade 

Certidão de 
Nascimento 

Comprovante de 
Residência 

CPF* 

*Documento do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos. 

 

CURSO 
VENCIMENTO  

DIA 08 
FINANCIAMENTO 
Nº DE PARCELAS 

DIAS HORÁRIOS 
VALIDO 

ATÉ 
ATENDENTE 

       

  


