Programa de Treinamento
Autodesk Inventor - iLogic
Duração 24 horas
Descrição do treinamento
Este curso ensina os recursos e funcionalidades do ambiente de parametrizações e customizações
iLogic do software Autodesk Inventor 2015.
Público alvo
Profissionais envolvidos nas diversas áreas de projetos mecânicos e estudantes da área mecânica
usuários de Autodesk Inventor 2015.
Objetivo do treinamento:
Que ao término do treinamento o usuário esteja apto a desenvolver customizações e
parametrizações utilizando os recursos e funcionalidades no ambiente iLogic do Autodesk Inventor
2015.
Pré-requisitos
Pré-requisito obrigatório: ser usuário frequente do Autodesk Inventor 2015.
Pré-requisito desejável: Conhecer lógica de programação ou programação de macros.
Conteúdo Programático
o
o
o
o
o
o

Introdução a interface do ambiente iLogic
Tabela e trabalho com parâmetros do Inventor
Funções do ambiente e ferramentas iLogic
Conexão iLogic x Parametrização
Manipulação das iProperties do Inventor (leitura e escrita)
Elaboração de formulários para entrada de informações (Interface com os usuários)

Material didático utilizado
Apostilas impressas teórica e de exercícios (tutoriais) em português.
O que é um ATC?
A partir de abril de 2004, a MAPData passou a ser um Autodesk Authorized Training Center
(ATC) para o segmento de manufatura. O programa ATC está disponível em todo o mundo e é
destinado às empresas que oferecem treinamentos com alta qualidade técnica e se submetem a
um controle severo por parte da Autodesk.
Certificação na conclusão treinamento
Os participantes recebem certificados Autodesk.
Hardware utilizado pelos alunos e instrutores
Um computador de última geração por aluno e sistema de projeção multimídia. Os hardwares
utilizados nos treinamentos são controlados pela própria Autodesk.

Avaliação da qualidade
A avaliação da qualidade dos treinamentos é feita online diretamente no site da Autodesk. O
resultado dessas avaliações irá definir a renovação ou não do título de ATC da MAPData para o ano
seguinte.
Instrutores
Instrutores altamente qualificados e certificados pela própria Autodesk.
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