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Preparatório CompTIA RFID+
RFID CoE – Training Center
Descrição

Tópicos Abordados

Desenvolvido para profissionais que necessitam de
capacitação em RFID aliada a uma certificação
internacional, o Centro de Excelência em RFID
oferece o treinamento Preparatório CompTIA
RFID+. Por meio de uma extensiva bateria de testes
comentados por profissional altamente capacitado,
este curso apresenta os tópicos cobertos pelo exame
de certificação CompTIA RFID+, propiciando aos
participantes a oportunidade de preparar-se
adequadamente para a realização dessa importante
certificação internacional. Ao término do curso os
alunos estarão mais bem capacitados a enfrentar o
desafio de um exame de certificação profissional.












Objetivos
 Prover um sólido embasamento para a
compreensão do ecossistema e princípios de
engenharia de RFID, para exame de certificação.
 Demonstrar os conceitos cobertos no exame de
certificação CompTIA RFID+, em um ambiente
prático e real.
 Preparar adequadamente os alunos para
enfrentarem uma certificação internacional.
 Simular a realização de um exame de
certificação RFID e suas particularidades.

Público Alvo
Destinado a engenheiros, analistas de sistemas e
profissionais técnicos que estejam envolvidos em
processos
relacionados
ao
desenvolvimento,
implantação e operação de RFID em empresas e que
buscam capacitação em implementação de projetos
RFID em conjunto
com uma certificação
internacionalmente reconhecida.

Conceitos de radiofrequência
Antenas
Etiqueta
Leitor
Midlleware
EPCglobal Network
Periféricos RFID
Padrões e Regulamentações
Aplicações RFID
Internet das Coisas

Metodologia
 Com carga de 16 horas/aulas, Preparatório
CompTIA RFID+ garante um perfeito equilíbrio
entre a teoria e testes práticos, debatidos por
profissional certificado em RFID e altamente
capacitado.

Pré-requisitos
Conhecimentos em:
 Fundamentos Físicos de RF
 Terminologia básica de RFID
 Altamente aconselhável certificado em RFID
Implementation, pelo RFID CoE
Este curso inclui voucher para prova de
certificação CompTIA RFID+
(o exame de certificação pode ser realizado em
qualquer local do Brasil, mediante agendamento, ou
no parceiro oficial do RFID Coe, em São Paulo).
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Porque Participar

Local

 Para expandir seu campo de atuação e melhorar
sua carreira em certificações;
 Obter validação comprobatória de seus
conhecimentos,
habilidades
técnicas
e
competência na área de RFID.
 Munir-se com informações adequadas para estar
apto a entender essa nova tecnologia e sua
aplicabilidade;
 Conhecer na prática as ferramentas e soluções
disponíveis na área de RFID;
 Capacitar-se para atuar neste novo ambiente em
rápido crescimento;
 Transformar o conhecimento adquirido em fator
de competitividade para sua empresa.

Curso ministrado exclusivamente no RFID CoE
(Sorocaba/SP). Versão customizada pode ser
ministrada in company.
 O RFID CoE é o único laboratório do Brasil
acreditado pelo EPCglobal, órgão regulador de
padrões internacionais para a adoção e o
desenvolvimento da tecnologia RFID no mundo;
 O RFID CoE é igualmente o único centro no Brasil
voltado exclusivamente ao estudo da tecnologia
RFID, estando habilitado a compartilhar as mais
recentes iniciativas globais relacionadas à
tecnologia RFID.

Informações e Inscrições
Informações e inscrições podem ser obtidas pelo email hp.rfid@hp.com ou ainda através do site
www.rfid-coe.com.br.
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