Formação na Industria
Eletrónica

Necessidade

A falta de oferta e de existência de formações especificas na industria da Eletrónica, levou-me ao
inicio da formação interna e posteriormente, a desenvolver a formações para entidades externas.

Vocação

Sempre infundi, desde o arranque das empresas a necessidade e a importância da formação
virada para o processo, de acordo com as carências das empresas e revisto caso a caso.

Resiliência
Sempre tive a capacidade de lidar com problemas, adaptar-me a mudança, superar obstáculos e
resistir à pressão nas situações mais adversas.
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É uma empresa de serviços para a indústria eletrónica. Desenvolve trabalhos de
consultoria em Portugal, Espanha, Alemanha e França.
Assistência técnica, Reparação e Formação nas linhas de produção.
Leciona cursos de formação e certificação IPC em Portugal.
20 anos de experiência no processo de Fabricação/Produção de Electrónica.
Adaptação das normas do ramo automóvel no processo produtivo.

Processo e melhoria continua.
Marketing Partner da IPC em Portugal.
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ão

Elevar o perfil de conhecimentos dos colaboradores em
uma diversidade de competências que visam
desenvolver atitudes, tomadas de decisões e aumentar
o nível do conhecimentos técnicos e de processo.
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ção
Temos sala de formação em São João da Madeira, na Sanjotec. Todas as
condições logísticas para os formandos da sua empresa.
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IPC
A IPC é uma associação comercial global dedicada à excelência competitiva e ao
sucesso financeiro de suas 3.400 empresas filiadas ao redor do mundo.

A IPC serve a indústria eletrónica, especificamente designers de placas impressas,
fabricantes de placas impressas e empresas fabricantes de eletrónica.

Os fabricantes de equipamentos, empresas de formação, fornecedores, instituições
educacionais, agências governamentais, laboratórios e fornecedores de serviços
beneficiam das normas IPC e da participação na organização.
A sede da IPC está localizada em Bannockburn (Chicago), no estado de Illinois,
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IPC (Historia)
Seis fabricantes de placas de circuito impresso que se associaram para criar o Instituto
de Circuitos Impressos no outono de 1957.
À medida que mais empresas de montagem eletrónica se envolviam com a associação,
o nome foi mudado para o Instituto de Interconexão e Embalagem de Circuitos
Eletrónicos.
Na década de 1990, a maioria das pessoas na indústria não conseguia lembrar o nome
completo e / ou não concordava com o que as palavras do nome significavam.

Os membros expressaram aprovação esmagadora para manter as iniciais do IPC.
Pesquisas indicaram que não havia uma única palavra ou expressão que descrevesse
adequadamente o grupo constituinte do IPC - OEMs, fabricantes de placas, empresas de
serviços de manufatura de eletrónica e seus fornecedores. Para evitar outro nome
desajeitado ou um nome que exclua qualquer um de nossos membros, o Conselho de
Diretores do IPC concordou em fazer do IPC o nome formal da organização.
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IPC ( Normas )
A IPC mantém mais de 200 comitês de desenvolvimento de normas para a
indústria.
A IPC é reconhecida pela American National Standards Institute (ANSI) como
uma organização de desenvolvimento de normas.

As normas da IPC são desenvolvidas por voluntários da indústria e coordenados
pelo presidente de uma empresa filiada à IPC e por um representante da
equipa e do comité.
Como membros do setor, podemos participar no desenvolvimento dessas
normas que utilizamos todos os dias. A participação pode ser simples, como
comentar por e-mail um norma que esteja sendo revisto ou desenvolvida.
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IPC (Certificação)
A IPC é globalmente conhecida graças a uma série de programas
aprovados e desenvolvidos pela indústria que usam a abordagem simples
"treine o treinador" de modo a assegurar a compreensão dos critérios
presentes nos documentos utilizados no setor.

Esta formação leva a uma certificação determinada pelo
setor para instrutores, equipas de qualidade, gestores e
operadores.
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IPC (Formações)
(IPC-A-610) Aceitabilidade de montagens eletrónicas.
(J-STD-001) Requisitos de montagem de eletrónica, soldadura
manual, materiais e processos.
(IPC-A-600) Qualidade e aceitabilidade de placas impressas.
(IPC-7711/21) Processos e aceitabilidade para retrabalho,
modificação e reparação de placas e conjuntos de montagem.

(IPC/WHMA-A-620) Aceitabilidade dos conjuntos de cabos e
chicotes de ligação.
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IPC-A-610

➢ Curso de formação e certificação sobre a aceitabilidade
de montagens eletrónica.
➢ A norma mais utilizada no mundo da eletrónica.
➢ Curso teórico de 3 dias (aprox.21 - 24 horas)
➢ Incluindo uma cópia da norma IPC-A-610 e o
certificado oficial do IPC.
➢ Dirigida ao departamento de qualidade, técnicos e
operadores, engenharia, etc ...
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IPC-J-STD-001

➢ Curso de formação prático e certificação de soldadura
manual.
➢ Este curso ensina técnicas e habilidades para realizar soldas
fiáveis de acordo com a norma IPC-J-STD-001.
➢ Curso prático de 4 dias (cerca de 32 horas)
➢ Incluindo uma cópia da norma IPC-J-STD-001, o certificado
oficial do IPC e a avaliação e materiais práticos.
➢ Direcionado a técnicos e operários de fábrica com
conhecimento de soldadura manual.
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IPC-A-600

➢ Curso de formação e certificação sobre a aceitabilidade de
circuitos impressos.
➢ Esta norma e o material de ensino estão disponíveis apenas
em inglês.
➢ Curso teórico de 3 dias (aprox.21 - 24 horas)
➢ Incluindo uma cópia do padrão IPC-A-600 e o certificado
oficial do IPC
➢ Dirigido principalmente a pessoal de Fabricantes de circuitos
impressos
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IPC-7711/21

➢ Curso de formação prático e certificação de retrabalho,
reparação e modificação de montagens eletrónicas.
➢ Este curso ensina técnicas e habilidades para realizar
reparações / retrabalho de acordo com a norma IPC-7711/21.
➢ Curso prático de 5 dias (cerca de 40 horas)
➢ Incluindo uma cópia da norma IPC-7711/21, o certificado
oficial do IPC e os materiais práticos e de avaliação.
➢ Destinado a técnicos de produção com muito bons
conhecimentos de soldadura manual.
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IPC/WHMA-A-620

➢ Curso de formação e certificação sobre a aceitabilidade de
cabos e chicotes.
➢ Preparado em colaboração com WHMA (Wire Harness
Manufacturer Association)
➢ Curso teórico de 3 dias (aprox.21 - 24 horas)
➢ Incluindo uma cópia do padrão IPC / WHMA-A-620 e o
certificado oficial do IPC.
➢ Direcionado para departamento de qualidade, técnicos e
operadores, engenharia, etc ...
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Porquê estas formações
Os cursos de formação e certificação do IPC são reconhecidos
mundialmente.
Os cursos do IPC são provavelmente o único conjunto de cursos de
formação em eletrónica, abrangendo tanto os critérios de
aceitabilidade quanto as técnicas práticas.
A equipa treinada na IPC fala a "mesma língua" com seus
fornecedores / clientes que estão usam os normas do IPC.
Com a certificação, você pode mostrar que está melhorar
ativamente a qualidade de sua produção e dos seus conhecimentos.
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Formação processo SMD

Tecnologia de solda em pasta.
▪
▪
▪
▪
▪

Características da solda em pasta.
Identificação.
Química por trás da fusão
Selecionar a pasta mais indicada
Tipo de ligas metálicas e suas
características.
▪ Armazenamento.
▪ Sua utilização. (antes durante e depois)
▪ Manuseamento e cuidados a ter.
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Formação processo SMD

Processo de impressão em linha de solda em pasta.
Técnicas – supremacias metodologia e processo de
melhoria continua.
▪
▪
▪
▪
▪

Importância da aplicação correta da pasta.
Cuidados a ter com a pasta na printer.
Princípios e técnicas para uma opima impressão.
Técnicas para a aplicação correta.
Identificação de problemas e soluções. (causaefeito )
▪ Melhoria continua
▪ Como definir a tela para cada produto especifico.
▪ Exemplos práticos.
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Formação processo SMD

Soldadura por Reflow. Analise de datasheet de
perfil de temperaturas. Criar e modificar perfil de
temperaturas. Pratica e elaboração de perfil
com traçador de perfil.
▪
▪
▪
▪

Composição da solda em pasta.
Reflow com chumbo e seu perfil
Reflow com pasta sem chumbo (lead Free )
Particularidades de cada liga de solda.
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Formação Electronica de produção

➢ Eletrónica básica de produção
▪ Tecnologia de componentes.
▪ Armazenamento.
▪ Formatação.
➢ Produção SMD
▪ Critérios de aceitação
➢ Produção THT
▪ ASSEMBLAGEM MANUAL
▪ SOLDADURA POR ONDA
▪ ACABAMENTOS
▪ CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
➢ Eletricidade estática em produção e nos
componentes
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Porquê estas Formações
As formações são viradas para a melhoria continua do processo produtivo.
Definir procedimentos na melhoria da qualidade para a aceitação e de acordo
com as normas IPC.
Aumentar a capacidade e conhecimentos dos seus colaboradores.

Colaboradores ficam bem preparados para enfrentar qualquer desafio que possa
acontecer no contexto de sua atividade profissional.
Pretendemos elevar o perfil do colaborador e da empresa em uma variedade de
aptidões que permitam desenvolver as atitudes e competências de know-how.
É a formação certa para sua empresa, para o seu processo, para os seus
operadores e engenharia de processo e qualidade.
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