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Internet das Coisas 
(IoT)

Extensão

A Internet of Things (IoT) "é a forma inteligente de "comunicação 
entre objetos ou coisas físicas que se relacionam entre si        
através da Internet" provendo diversos tipos de serviços em      
diversos setores sem a necessidade da "intervenção humana" ou 
com a mínima interação se refere a objetos ou coisas físicas.

Muitos a vêem como uma tecnologia tão revolucionária como o 
computador e a Internet.

Possui envolvimento direto com TI, processamento de dados, 
inteligência artificial, impressão 3D, segurança da informação, 
indústria, marketing, vendas, gestão, agronomia, medicina, 
cidades inteligentes, carros inteligentes.

A SJT é uma das protagonistas em oferecer capacitação nesta 
área, privilegiando aqueles que possuem cursos de 
pós-graduação e extensão.



20% para quem já 
possui qualquer 

extensão

DESCONTO

30% para quem já 
possui qualquer 
extensão da SJT 

DESCONTO

30% para quem já 
possui qualquer 
pós-graduação

DESCONTO

Extensão



Extensão

Programa do Curso

Os desafios pós pandemia
Empreendedorismo
Introdução à IoT
Estado da arte das soluções tecnológicas com foco em IoT
Conceitos de Inovação, Registro e Patentes em vista de IoT
Proteção no Brasil e no exterior
Como obter recursos para projetos de inovação com foco em IoT
Arquitetura para IoT
Sistemas Cliente – Servidor
Segurança em IoT
Conceitos sobre sensores
Principais aplicações IoT
Parte normativa sobre IoT;
Estudo de casos sobre aplicabilidade de IoT:
        Conceitos de rastreabilidade
        Sistemas de acessos para suporte de IoT

Cidades Inteligentes - Principais aplicações de IoT:
  - Educação
  - Saúde
  - Iluminação Pública
  - Águas, Esgotos e Lixos
  - Estudo de caso
Controle de desastres – Comunicação critica:
  - Os problemas enfrentados com desastres e cisnes negros
  - Conceitos básicos
  - Rádios utilizados em comunicações críticas
  - Sistemas de sensores utilizados em comunicações criticas
  - Estudo de caso
Setor rural inteligente – Fazenda 4.0:
- Os problemas da cadeia logística da carne
- Automação dos estabelecimentos rurais
- Adequação dos estabelecimentos rurais para a situação pós pandemia
- Integração estabelecimento rural x frigoríficos e abatedouros x supermercados
- Estudo de caso

Trabalho final, apresentação e discussão


