
 
Preços reduzidos para a participação em cursos nos períodos abaixo. Descontos progressivos de acordo com o número de 

inscritos de uma mesma empresa em um mesmo evento.

 

Código Curso Local Data Preço 
Normal 

Desconto 
de até 

TIA-PRO1_O 

SIMATIC 
Programação 1 no 

TIA Portal (TIA-
PRO1_O) 

Online 
04 a 08.01.2021 
22 a 26.02.2021 
22 a 26.03.2021 

R$ 3.600,00 15% 

TIA-PRO2_O 

SIMATIC 
Programação 2 no 

TIA Portal (TIA-
PRO2_O) 

Online 
11 a 15.01.2021 
01 a 05.03.2021 

R$ 3.600,00 15% 

TIAINTRO_O 

Introdução à 
Automação 
Totalmente 
Integrada 

(TIAINTRO_O) 

Online 
 

01 a 05.02.2021 
 

R$ 3.600,00 15% 

AUTOEN+OPC 

Execução 
automática de 

tarefas + OPC UA 
(AUTOEN+OPC) 

Online 
 

11 a 15.01.2021 
 

R$ 3.600,00 15% 

TIA-SYS_O 

Migração do 
sistema SIMATIC 
MANAGER para 

SIMATIC S7-1500 
no TIA Portal (TIA-

SYS_O) 

Online 
 

01 a 05.03.2021 
 

R$ 3.600,00 
 

15% 

TIA-BRAU_O 
BRAUMAT / 

SISTAR (TIA-
BRAU_O) 

Online 
18 a 22.01.2021 
15 a 19.03.2021 

R$ 3.600,00 15% 

SITRAIN

Treinamentos para
Automação, Drives e 
Soluções Industriais 
Oferta especial de cursos durante o verão

https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw48732/Online-Training-SIMATIC-Programa%C3%A7%C3%A3o-1-no-TIA-Portal
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw39236/Online-training-SIMATIC-Programa%C3%A7%C3%A3o-2-no-TIA-Portal
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw67387/Online-Training-Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Automa%C3%A7%C3%A3o-Totalmente-Integrada
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw39471/Online-Training-Execu%C3%A7%C3%A3o-autom%C3%A1tica-de-tarefas-OPC-UA
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw75460/Online-Training-Migra%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-SIMATIC-MANAGER-para-SIMATIC-S7-1500-no-TIA-Portal
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw68701/Online-Training-BRAUMAT-SISTAR


TIAUWCCM_O 

SIMATIC WinCC 
Unified & Unified 
Comfort Panels 

(TIAUWCCM_O) 
 

Online 15 a 19.03.2021 R$ 3.600,00 15% 

ST-PRO1_O 

SIMATIC 
MANAGER - S7 
Programação 1 - 

Básico (ST-
PRO1_O) 

Online 

11 a 15.01.2021 
01 a 05.02.2021 
15 a 19.03.2021 

 

R$ 3.600,00 15% 

PCS7SYS_O 
SIMATIC PCS 7 

Versão 9 
(PCS7SYS_O) 

Online 
01 a 12.02.2021 

 
R$ 6.700,00 15% 

DR-G12_O 
Service e Startup 
do Sinamics G120 

(DR-G12_O) 
Online 

04 a 08.01.2021 
 

R$ 1.900,00 15% 

Na inscrição para um mesmo curso e data:

01 vagas 6%

02 vagas 10%

03 vagas 15%

*Desconto não cumulativo caso participe de algum outro programa.

Todos os treinamentos descritos acima estão previstos para serem realizados online.

Consulte o conteúdo, pré-requisitos e inscrições nos cursos em nosso site: www.siemens.com.br/sitrain

Dúvidas:

E-mail: centrotreinamento.br@siemens.com

Tel. 0800 7 73 73 73

Obs.:

A realização dos treinamentos nas datas previstas está condicionada a um número mínimo de participantes. Nos reservamos o 

direito de cancelar o treinamento previsto caso o número mínimo de participantes não seja atingido ou por quaisquer outras 

questões administrativas. Caso tenhamos o número mínimo de participantes inscritos, em até 07 dias antes da realização do 

treinamento enviaremos uma confirmação de participação. O participante só receberá o certificado do curso caso tenha uma 

frequência maior que 70%. A Siemens não autoriza nenhuma outra empresa a ministrar treinamentos de seus produtos, sendo o 

Centro de Treinamento em São Paulo, sob a marca SITRAIN, o único homologado para tais fins.

Os treinamentos em questão envolvem diversos custos, tais como, mas não se limitando a valor do material, instrutor, custos 

administrativos, dentre outros.  Assim sendo, ao se inscrever no treinamento o cliente declara sua plena ciência de que o 

cancelamento pelo cliente com menos de 6 dias corridos de antecedência da data em que o treinamento será realizado, ensejará 

automaticamente em multa de 20% sobre o valor do treinamento cancelado, a ser paga pelo cliente em até 20 dias corridos a 

contar do cancelamento.

Promoção válida para inscrições nos cursos programados de 04/janeiro a 26/março de 2021.

http://www.siemens.com.br/sitrain
mailto:centrotreinamento.br@siemens.com
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw51967/Online-Training-SIMATIC-WinCC-Unified-Unified-Comfort-Panels
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw24005/Online-Training-Simatic-Manager-S7-Programa%C3%A7%C3%A3o-1-B%C3%A1sico
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw17683/Online-Training-SIMATIC-PCS-7-Vers%C3%A3o-9
https://www.sitrain-learning.siemens.com/BR/pt/rw46002/Online-Training-Service-e-Startup-do-Sinamics-G120

