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Editorial 

Encerramos o primeiro semestre de atividades da ISA São Paulo com a realização de três 
eventos técnicos, reunindo palestrantes gabaritados e profissionais do mercado de 
automação que se atualizaram nos temas importantes como Indústria 4.0, Transformação 
Digital e o papel dos Protocolos de Comunicação e o mais recente que abordou as principais 
Tecnologias Wireless que viabilizam o IoT industrial. O resumo das palestras deste último 
encontro pode ser acessado neste boletim. E, para o segundo semestre, estamos 
programando novas palestras trazendo temas atuais e encontros técnicos de automação 
focados nos setores de saneamento e de energia. 

Aproveitamos para cumprimentar os membros que se filiaram ou renovaram suas filiações 
em maio e junho deste ano: 

• Antonio Tomé Guerra 
• Armando Mendes Ferraz 
• Eduardo Schramm 
• Evanir Araújo da Conceição 
• Felipe Sabino Costa 
• Flavio da Cruz 
• Itairi Peretti 
• João Polo Pereira 
• Leandro José Rabay Lucas 
• Otávio Jardim Ângelo 
• Pedro Ricardo Lucena 

Não deixem de aproveitar as vantagens de ser um membro da ISA, confiram os benefícios 
em nosso site: www.isasp.org.br. 
 
Boa leitura! 
 
Ana Cristina Rodrigues 
Presidente ISA São Paulo Section - 2016/2017 

 
 
 
 

http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?1,4281790,cdc19779,6c7d
http://www.isasp.org.br/


Próximas Palestras Técnicas 

 

 

Segurança Cibernética 
30 de agosto de 2017, das 18h às 21h 
Auditório da Engenharia Elétrica da USP, São Paulo/SP 
(saiba mais) 

 

 

 

Sistemas SCADA e Historiadores de Dados 
27 de setembro de 2017, das 18h às 21h 
Auditório da Engenharia Elétrica da USP, São Paulo/SP 
(saiba mais) 

 

 

 

Desempenho e Diagnósticos de Malhas de Controle 
22 de novembro de 2017, das 18h às 21h 
Auditório da Engenharia Elétrica da USP, São Paulo/SP 
(saiba mais) 

 

 

 

Próximos Treinamentos 

 

http://www.isasp.org.br/eventos/palestra-tecnica-seguranca-cibernetica.html
http://www.isasp.org.br/eventos/palestra-tecnica-sistemas-scada-e-historiadores-de-dados.html
http://www.isasp.org.br/eventos/palestra-tecnica-softwares-para-avaliacao-de-desempenho.html
http://www.isasp.org.br/eventos/palestra-tecnica-seguranca-cibernetica.html
http://www.isasp.org.br/eventos/palestra-tecnica-sistemas-scada-e-historiadores-de-dados.html
http://www.isasp.org.br/eventos/palestra-tecnica-softwares-para-avaliacao-de-desempenho.html
http://www.isasp.org.br/catalogo-de-treinamentos-2017.html


Tecnologia Foundation Fieldbus 
10 a 13 de julho de 2017, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais) 

 

 

 

Redes Industriais de Comunicação de Dados 
14 a 18 de agosto de 2017, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais) 

 

 

 

Válvulas de Controle: Especificação e Dimensionamento 
11 a 13 de setembro de 2017, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais) 

 

 

 

Notícias 

 
 

 

ISA São Paulo Section fecha o 
semestre com treinamento de Projetos de 
Automação e Instrumentação 

Foi realizado entre os dias 19 e 21 de junho, em São Paulo-
SP, o treinamento "Como Implementar com Sucesso 
Projetos de Automação e Instrumentação" ministrado 
por Celestino Davi de Jesus Neto. Participe da próxima 
turma deste treinamento que será realizado entre os dias 04 e 
06 de dezembro. 
Leia mais 

 

 

 

Tecnologias Wireless que viabilizam o IIoT 
são destaque em evento realizado na USP 

Aconteceu no último dia 21 de junho de 2017, nas 
dependências do auditório da Faculdade de Engenharia 
Elétrica da USP, em São Paulo, a terceira palestra técnica da 
ISA São Paulo Section programada para o ano de 2017. A 
palestra abordou o tema "10 Tecnologias Wireless que 
viabilizam o IIoT" e reuniu 80 profissionais de automação de 
empresas da região. 
Leia mais 

 

http://www.isasp.org.br/eventos/treinamento-rede-de-campo-foundation-fieldbus-jul2017.html
http://www.isasp.org.br/eventos/treinamento-redes-industriais-ago2017.html
http://www.isasp.org.br/eventos/treinamento-valvulas-de-controle-set2017.html
http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-section-fecha-o-mes-de-junho.html
http://www.isasp.org.br/noticias/tecnologias-wireless-iiot.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html
http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-section-fecha-o-mes-de-junho.html
http://www.isasp.org.br/noticias/tecnologias-wireless-iiot.html


 

 

Membros recebem botton de "ISA Member" 

Durante a palestra "10 Tecnologias Wireless que viabilizam 
o IIoT" realizada na USP no último dia 21 de junho, a ISA São 
Paulo Section entregou aos membros profissionais e 
estudantis da ISA, que estavam presentes no evento, um 
botton com a inscrição "ISA Member".  
Leia mais 

 

 

 

ISA São Paulo anuncia novos Diretores 

Antonio Tomé Guerra e Tarciso Martins são os novos 
Diretores Técnicos da entidade. Eles integrarão os comitês 
técnicos de avaliação dos eventos organizados pela ISA São 
Paulo e também ajudarão na seleção e tradução de artigos da 
ISA para os boletins da seção. 
Leia mais 

 

 

 

Boletim da ISA na Revista Controle & 
Instrumentação 

Confira a nova edição da Revista Controle & Instrumentação 
n° 226 sobre Nível e Vazão e confira o boletim das seções 
da ISA no Brasil (Distrito 4). O acesso é online e gratuito! 
Leia mais 

 

 

 

Westcon renova patrocínio com a ISA São 
Paulo Section 

A Westcon Instrumentação Industrial e a ISA São Paulo 
Section fecharam a renovação do patrocínio, por mais um ano. 
Agradecemos à Westcon por mais um ano de parceria! 
Leia mais 

 
 
 
 
 
 

http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-entrega-botton-para-membros-da-isa.html
http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-section-anuncia-novos-diretores.html
https://issuu.com/editora_valete/docs/ci226/14
http://www.isasp.org.br/noticias/westcon-renova-patrocinio-com-a-isa-sao-paulo-section.html
http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-entrega-botton-para-membros-da-isa.html
http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-section-anuncia-novos-diretores.html
https://issuu.com/editora_valete/docs/ci226/14
http://www.isasp.org.br/noticias/westcon-renova-patrocinio-com-a-isa-sao-paulo-section.html


Eventos Internacionais da ISA 

 

 

2017 ISA Water/Wastewater and Automatic 
Controls Symposium 

8 a 10 de agosto de 2017 
Wyndham Lake Buena Vista Resort 
Orlando, Florida, USA 

Saiba mais em: www.isawwsymposium.com 

 

 

 

2017 Process Control and Safety 
Symposium and Exhibition & 2017 
International Instrumentation Symposium 

6 a 9 de novembro de 2017 
Houston, Texas, EUA. 

Saiba mais em: www.isa.org/pcs2017. 

 

 Contato 

International Society of Automation 

Setting the Standard of Automation 
 

ISA São Paulo Section 

Tel.: +55 (11) 3280-0400 
isasp@isasp.org.br  

 

 

Acompanhe online as notícias da ISA São Paulo Section! 
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Website 

 

Contato 

 
  

 
 
 
 
 

http://www.isawwsymposium.com/
http://www.isa.org/pcs2017
mailto:isasp@isasp.org.br
http://www.isasp.org.br/
https://www.facebook.com/ISASaoPaulo
https://www.linkedin.com/company/isa-sao-paulo-section
http://www.isasp.org.br/
mailto:isasp@isasp.org.br


Patrocinadores 
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