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Data: 31 de janeiro a 02 de fevereiro 
Instrutor: Paulo Roberto F. Teixeira 
Local: São Paulo - SP 
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Data: 13 a 17 de fevereiro 
Instrutor: Paulo Roberto F. Teixeira 
Local: São Paulo - SP 
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Alunos visitam fábricas da Siemens em 
Jundiaí 

No último dia 2 de dezembro, a Seção Estudantil Poli-USP da 
ISA organizou a visita de um grupo de alunos a três das oito 
fábricas da Siemens em Jundiaí. Foram elas: fábrica de 
transformadores, de transformadores a seco e de inversores 
de frequência de média tensão (drivers). 
Leia mais.  

 

 

 

ISA e Sabesp realizam III Simpósio de 
Automação 

No último dia 28/11 a ISA São Paulo realizou na Sabesp em 
São Paulo (complexo Ponte Pequena) o III Simpósio de 
Automação em Sistemas de Água e de Esgoto. Com mais de 
460 inscrições, o Simpósio contou com 24 apresentações de 
cunho técnico e estudos de caso de 13 empresas 
patrocinadoras e mais 3 empresas apoiadoras do evento, 
além é claro, de apresentações da própria Sabesp e da ISA. 
Leia mais e acesse as fotos e conteúdo do evento. 

 

 

 

Boletim da ISA na Revista Controle & 
Instrumentação n. 221 

Confira o Boletim da ISA Distrito 4 (América do Sul) na 
Revista Controle & Instrumentação n° 221. O acesso é online 
e gratuito! 
Acesse aqui. 

 

Eleições ISA 
 

 

 

ISA-SP realiza eleição de nova diretoria e 
confraternização 

A ISA Seção São Paulo realizou na noite de 08 de dezembro 
no Centro Brasileiro Britânico em Pinheiros, seu evento de 
Confraternização para associados e convidados. Na ocasião 
foi realizada a eleição para nova Diretoria, referente ao biênio 
2018-2019. 
Leia mais. 
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Artigos 
 

 

 

Com elementos da ISA88 e da ISA95, a 
ISA106 normatiza a Automação de 
Procedimentos 

Confira o artigo escrito por Carlos Paiola, Gerente da 
Aquarius Software e Membro do Grupo de Estudo da Norma 
ISA-106 da ISA Distrito 4. (Artigo originalmente publicado 
pela Revista Controle & Instrumentação, N° 221) 
Leia na íntegra. 
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