
 

 

 

 

TREINAMENTO MCA  
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CAMPO  

 
 

COMPETÊNCIAS 

O treinamento tem por objetivo geral capacitar profissionais técnicos para: 
1. Instalar, ativar e executar processos de configuração nos 

equipamentos com tecnologia MCA. 
2. Executar manutenção e ajuste de componentes dos equipamentos 

com tecnologia MCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
 
 

Ao final do treinamento, o profissional técnico será capaz de: 
      LINHA CATRAX  

1. Reconhecer os produtos da linha Catrax, bem como suas 
características e funcionalidades; 

2. Determinar os componentes de uma catraca; 
3. Identificar as características e funcionamento de uma placa 

controladora; 
4. Reconhecer e ativar uma Catrax Automatic.  

       PLACA MCA  
1. Reconhecer as características de uma placa MCA; 
2. Determinar a funcionalidade da placa MCA; 
3. Configurar a rede da MCA; 
4. Reconhecer os diferentes leitores da placa MCA; 
5. Compatibilizar a MCA com tecnologias de outros fabricantes; 
6. Executar testes na placa MCA. 

      MCA ACESSO  
1. Reconhecer as características e determinar a funcionalidade da MCA 

Acesso. 
2. Instalar uma MCA ACESSO. 

      MCANET e MRA  
1. Conhecer os avanços adquiridos no MCANET II; 
2. Instalar a MCANET II; 
3. Diferenciar os leitores MRA I E MRA II; 
4. Entender o funcionamento de um MRA; 
5. Executar testes na MCANET II; 
6. Executar testes de Firmware. 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

1ª fase - EAD 
Carga horária: 10 horas 
Local: Acesso à plataforma EAD em qualquer dispositivo e horário. 
Descrição: Necessária disponibilidade de algumas horas diária para 
envolvimento com o conteúdo da plataforma EAD. O inscrito terá leituras, 
vídeos instrucionais e atividades avaliativas. 

 2ª fase - Presencial 
Carga horária: 21 horas/aula 
Local: Centro de Treinamento - Digicon/SP 
Descrição: Instrução expositiva e práticas de montagem, desmontagem e 
manutenção de mecanismos através de propostas situacionais de rotina para 
discussão e orientação de soluções. 

AVALIAÇÃO A avaliação é contínua e o desempenho exigido para aprovação deve ser 
igual ou superior a 7,5. 


