INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA VAI EXIBIR LINHA DE PRODUÇÃO EXCLUSIVA
COM CONCEITOS DA INDÚSTRIA 4.0 NA FEIMEC 2018
Instituição participa também do Parque de Ideias com o projeto “Padrões de comunicação
para manufatura inteligente”.

Os visitantes do estande exclusivo do Instituto Mauá de Tecnologia na FEIMEC 2018 –
Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, que acontece de 24 a 28 de abril, no
São Paulo Expo, poderão vivenciar a demonstração do processo de integração de
máquinas antigas com as mais modernas do mercado, robótica e equipamentos para
controle de qualidade e gestão dos processos produtivos.
Para que a experiência dos participantes seja ainda mais completa, a linha de produção
montada exclusivamente pela Mauá produzirá e personalizará uma caixa de
ferramentas que será entregue aos convidados.
“Desmistificar a aplicação dos conceitos de manufatura avançada no âmbito nacional,
inclusive para pequenas e médias empresas, é essencial para a economia do País.
Acreditamos que esse estande na FEIMEC seja uma oportunidade de apresentar - de
forma não comercial - esses recursos, bem como suas vantagens e os caminhos para
implementar e obter os ganhos da adoção deles nos ambientes produtivos”, destaca o
coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de
Tecnologia e também, coordenador do projeto, prof. Fernando Silveira Madani.
O Instituto Mauá de Tecnologia participa também do Parque de Ideias, um espaço que
reúne algumas das principais universidades do País. Com o projeto “Padrões de
comunicação para manufatura inteligente”, em parceria com a AMT - American Manufacture
Technology e Beckhoff, o instituto vai mostrar como uma empresa consegue visualizar e
quantificar a produção de seu negócio de forma remota. Para isso, serão apresentados quais os
padrões de comunicação utilizados pelos equipamentos nas fábricas, como utilizá-los e quais
benefícios trazem para as companhias.

Além disso, a participação da Mauá na FEIMEC será uma oportunidade de deixar os
alunos da instituição cada vez mais próximos das ações do mercado de trabalho. E, em
ações conjuntas, alunos dos cursos das Engenharias e Design serão responsáveis por
fases importantes da montagem do estande e programação dos equipamentos.
SOBRE O INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA
O Instituto Mauá de Tecnologia - IMT promove o ensino científico-tecnológico, visando
formar recursos humanos altamente qualificados. Há 56 anos, o IMT, com campi em
São Paulo e São Caetano do Sul, mantém duas unidades: Centro Universitário e Centro
de
Pesquisas. O Centro
Universitário
oferece
cursos
de graduação em
Administração, Design e Engenharia. Na pós-graduação, são oferecidos cursos de

atualização, aperfeiçoamento, especialização (MBA) nas áreas de Gestão, Design e
Engenharia. O Centro de Pesquisas, há 52 anos, desenvolve tecnologia para atender às
necessidades da indústria e atua como importante elemento de ligação entre as
empresas e a academia.
FEIMEC 2018
Iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
e da Informa Exhibitions, com apoio de 69 entidades setoriais, a FEIMEC oferece um
ambiente ideal para a realização de networking e negócios, com a presença confirmada
de empresas âncoras do setor entre seus 460 expositores, que representam mais de 900
grandes marcas nacionais e internacionais.
ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa
cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital
mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos
nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e
um Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a
ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração
de oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às
instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação
internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.
A Informa Exhibitions cria comunidades e conecta pessoas e marcas em todo o mundo
e, aliando as entregas de suas feiras com uma nova estratégia digital, gera
oportunidades e relacionamentos 365 dias por ano. Com escritórios em São Paulo (sede)
e Curitiba e cerca de 200 profissionais, a empresa conta em seu portfólio com marcas
como Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF
Franchising Expo, Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil, High
Design Home & Office Expo, entre outros, totalizando 21 eventos setoriais. No mundo,
atua em 150 escritórios em 57 países e é líder em inteligência de negócios, publicações
acadêmicas, conhecimento e eventos, com capital aberto e papéis negociados na bolsa
de Londres.
SERVIÇO
FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos
Data: 24 a 28 de abril de 2018, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Horário: Das 10h às 19h (dia 28, das 9h às 17h)
Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Patrocínio Oficial: Romi
Mais informações: www.feimec.com.br
Mais informações para a imprensa:
FEIMEC 2018
Luiz Carlos Franco/Jota Silvestre
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