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Artigo Indústria Digital (jan 2020) 

Por que a pós-graduação em Indústria Digital da Mauá é a 

melhor opção para os processos de digitalização 4.0? 

 
Prof Dr Evandro Gama 
Coordenador do Curso de Pós-graduação de Especialização em Indústria Digital do IMT (CECEA). 

P&D Head e Especialista em PLM, Manufatura Digital e Fábrica Digital para a Cadware-Technology e Centro de 

Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia (CP-IMT). 

 

Entender a Quarta Revolução Industrial (4IR), ou Indústria 4.0, e seus processos de 

transformação digital é fundamental, as pessoas estão inseridas na maior transformação 

tecnológica já vista. O aprimoramento profissional e a agilidade das organizações são fatores 

fundamentais de competitividade e sobrevivência. As aplicações de tecnologia da informação 

e comunicação (TIC) e os sistemas de automação e controle avançaram em um nível de 

conectividade sem precedentes. Nesse sentido, o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) criou o 

curso de ‘Pós-graduação em Indústria Digital’ para atender os processos de ‘digitalização 

4.0’ das áreas de engenharia, produção e gestão da empresa industrial. O curso foca a 

‘Transformação Digital da Indústria’ para integrar tecnologia digital a todos os aspectos da 

organização e acrescenta habilidades para gerenciar processos e pessoas que compõem a 

organização industrial digital. 

 

Curso de Pós-graduação em Indústria Digital do IMT (360 horas) 

PLM & Engenharia 4.0, Manufatura Digital & Produção 4.0 e Gestão 

Industrial 4.0 (ERP & Digital Enterprise) 
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São três módulos de 120 horas: (Módulo 1) PLM & Engenharia 4.0, para aplicações PLM 

(Product Lifecycle Management), engenharia digital, configurações PDM/BOM, aplicações 

digitais para desenvolvimento de produto e fábrica, gestão de programas e portfólio (NPI), 

gestão da qualidade (QM), gestão de fornecedores com foco em engenharia (Engineering 

Supplier Management), modelagem organizacional para PLM e PLM Assessment para 

melhoria de processos de engenharia e manufatura; (Módulo 2) Manufatura Digital & 

Produção 4.0, para aplicações de planejamento da manufatura, projetos de processos e 

sistemas, projeto de fábrica digital, virtualização, digital twin, simulação, otimização e 

gerenciamento da produção (APS, MES/PIMS), IIoT, chão de fábrica 4.0, aplicações de 

Indústria 4.0 e modelagem digital para manufatura (WCM); (Módulo 3) Gestão Industrial 

4.0 (ERP & Digital Enterprise), tem foco na gestão de operações, administração industrial 

para a organização 4.0 e empresa digital na Quarta Revolução Industrial (4IR), para as 

indústrias de controle discreto, de bateladas (lotes) e de processo contínuo. São tratados 

temas como ERP Cloud, Enterprise Management 4.0, infraestrutura 4.0, tecnologias 

emergentes, integração de sistemas (CRM, PLM, MES/MOM, SCM/SRM, ERP), BI/AI, logística, 

serviços, marketing, vendas, Governança 4.0 e projetos de transformação digital. 

Modelo mental para garantir produtividade e lucros reais na Quarta Revolução 

Industrial 

O aluno será favorecido com um ‘modelo mental’ para avaliar a infraestrutura de TI e de 

automação, a lógica de processos e a arquitetura de sistemas de informação, para assegurar 

a aplicação de diversos frameworks e modelos inteligentes de manufatura com base na 

pesquisa científica e senso comum. Existe um encadeamento de procedimentos de estudo, 

de pesquisa e de avaliações para assegurar as expectativas da carreira profissional do aluno. 

O objetivo é que o aluno possa garantir produtividade e lucros reais na Quarta Revolução 

Industrial, ou Indústria 4.0, onde as novas plataformas digitais (PLM, Manufatura Digital, 

MES/PIMS, ERP) e a transformação da cadeia de valor têm extrema importância nos cenários 

de colaboração e integração digital. 

Pós-graduação modular, comece com PLM ou Manufatura Digital 

Na Mauá, o aluno pode iniciar com os módulos de atualização PLM & Engenharia 4.0 (01 

semestre) ou Manufatura Digital & Produção 4.0 (01 semestre) para concluir o 

aperfeiçoamento PLM & Manufatura Digital para Engenharia e Produção 4.0 (02 

semestres) e acrescentar o módulo Gestão Industrial 4.0 (ERP & Digital Enterprise), ou outro 

módulo eletivo de sua preferência, para concluir o curso de Pós-graduação de 

Especialização em Indústria Digital (03 semestres). O formato do curso é modular e traz 

flexibilidade curricular para atender a rotina dos profissionais, permite que cada aluno 

escolha a melhor forma de se qualificar e obter os títulos nas categorias Atualização (120 

horas), Aperfeiçoamento (240 horas) e Especialização (360 horas). 

Público-alvo 

C-level, alta gerência, diretores, gestores, consultores, integradores e profissionais das áreas 

de engenharia de produtos, NPI, requisitos e especificações, engenharia de processos, 

engenharia avançada, programas e portfólio, engenharia de manufatura, produção, lean 

manufacturing, qualidade, PCP e custos, gestão de operações, supply chain, compras, 
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logística, usuários de PLM, ERP, MES, IoT, I4.0, profissionais de TI e TA, meio acadêmico e 

científico, pesquisa e inovação, entre outros. 

Informações & Inscrições 

Módulo de Aperfeiçoamento em PLM e Engenharia 4.0: 

https://maua.br/pos-graduacao/atualizacao-120h/plm-product-lifecycle-management  

 

Módulo de Aperfeiçoamento em Manufatura Digital e Produção 4.0: 

https://maua.br/pos-graduacao/atualizacao-120h/manufatura-digital  

 

Prof Dr Evandro Gama 

Coordenador do Curso de Pós-graduação em Indústria Digital do IMT 

11 4239 3401 2ª a 6ª feira - 11h às 22h (secretaria) 

11 99581 4784 (whatsapp) 

evandro.gama@maua.br 

posgraduacao@maua.br 
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