Huawei - Conectividade 5G
Local: Plataforma EaD
Data: 03 de maio
Horário: 09:00 às 10:00
Programação preliminar:
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Objetivo do curso:
A Huawei está trazendo uma solução fim-a-fim para todas as
empresas de tecnologia, buscando prover a conectividade para as
pessoas em geral e para as empresas que querem ter esta
conectividade 4G, 5G... Um seminário participativo, onde temos como
objetivo trazer para a população geral os benefícios do 5G, que é
uma nova revolução industrial, com automações, tecnologia
inteligente e trazer mais segurança para a população.
O 5G vai influenciar muito na digitalização entre as indústrias e tem
capacidade de interconectar as indústrias existentes hoje no
mercado, a evolução é todo mundo estar digitalmente conectado. O
5G Vem para transformar não só a sociedade, mas também as
Indústrias Agrícolas, a Educação, o Transporte, a Saúde, o Setor
Financeiro e o Meio Ambiente... A revolução principal do 5G é a
conexão de tudo: celular, vídeo game, computador, câmeras de
casa...
Vamos juntos explorar novas tecnologias a partir do 5G e termos
novos benefícios a partir das novas tecnologias. O 5G impulsiona o
Crescimento do PIB global e caminha para a digitalização industrial,
melhorando a experiência e promovendo a digitalização industrial.
O IPZ e a CNM em parceria com a HUAWEI trazem essa qualificação
totalmente online.

Público-alvo:
Prefeitos e Prefeitas, Gestores Públicos, Secretários Municipais de
todas as áreas.
Investimento:
Curso 100% GRATUITO.

Conteúdo Programático:
O que é a tecnologia 5G;
Quais são as indústrias relacionadas ao 5G;
Quem vai se beneficiar ao 5G;
Quais as novidades que o 5G trará;
Como o 5G vai ser alcançado e como vamos atingi-lo;
Há quanto tempo existe a tecnologia 5G;
Quais as principais tecnologias que a Huawei empregou na
solução de desenvolvimento do 5G;
O que o 5G vai trazer de especial para a nossa vida e para a vida
das empresas;
Segurança do 5G;
Quais empresas estão adotando o 5G e o que querem atingir
com isso;
O que o 5G melhora?;
O que ele traz de diferente das outras tecnologias?.
Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:

(51) 3407-4935 | (51) 3279-4823 - cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
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Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

