Drive & Control Academy
Da sala de aula para a indústria

“O curso de proporcionais
atendeu todas as minhas
expectativas. O instrutor é
muito acessível e possui
excelente conhecimento e
experiência técnica”.

“O centro de especialização
técnica da Bosch Rexroth é
muito adequado, possui
excelentes equipamentos e
dispõe de material didático
bem completo”.

“Os cursos HIR e PIR são muito
bons, pois mesclam material
didático de qualidade, instrutor
com elevado grau de
conhecimento teórico e prático
e um laboratório que propicia o
desenvolvimento das atividades
e fixação do aprendizado”.

“O treinamento sobre
IndraDrive foi muito bem
direcionado, principalmente
em relação à análise de
falhas, verificação de
parâmetros e backups. O
instrutor realmente domina
o assunto”.

* Feedbacks dos profissionais que participaram dos treinamentos realizados em 2015.

Materiais Didáticos

Com a ampla gama de meios de comunicação impressos
e digitais existentes e disponíveis atualmente, a Rexroth
oferece ainda, a transferência de conhecimento qualificado
através desses canais. Os recursos podem ser utilizados
para a preparação, durante o ensino ou para a formação de
professores de escolas técnicas ou universidades.

Literatura

Vídeos e
animações

Programas

u Literatura

Apesar da crescente propagação das mídias digitais; livros,
manuais e dicionários técnicos impressos ainda são necessários
e muito importantes para a metologia sistematizada de ensino
e por isso, permanecem em nosso portfólio.

u Vídeos e animações

Vídeos e animações 3D podem ser utilizados para ilustrar
sequências de movimentos, tecnologias e relações técnicas
complexas.

u Programas

Os softwares também são ferramentas importantes no
processo de transferência de conhecimento e completam a
oferta da Bosch Rexroth para o mercado de ensino.
Drive&Control Academy
Da sala de aula para a indústria! Fale conosco!

Sistemas Didáticos

A Bosch Rexroth incentiva a formação profissional
especializada, e por isso, também oferece às empresas, bem
como às escolas técnicas e universidades a possibilidade de
adquirir equipamentos didáticos da mais alta tecnologia que permitem aos estudantes aprender a teoria e vivenciar a
prática. A Rexroth transfere toda a sua expertise e know-how
adquiridos em mais de 200 anos no mercado de automação
para estes sistemas - que traduzem em sala de aula exatamente
o que os profissionais encontrarão aplicados na indústria.
Confira o nosso portfólio:
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É você aprendendo de forma didática a tecnologia da
indústria mundial!

Treinamentos Técnicos

A Bosch Rexroth oferece cursos básicos e avançados em
todas as suas áreas de atuação, incluindo materiais didáticos,
exercícios práticos em equipamentos e instrutores altamente
experientes e atualizados tecnicamente. A empresa combina
as tecnologias de acionamento e controle e seu know-how
único para ministrar os melhores treinamentos para o mercado
industrial:
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Além dos cursos programados anualmente em nosso centro
de especialização técnica, localizado em Atibaia/SP, também
oferecemos treinamentos “In Company” (no cliente), os quais
têm obtido ótimos resultados, com alto grau de reconhecimento
e valorização.
Consulte a programação completa em nosso site:
www.boschrexroth.com.br
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