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1 SOBRE O CURSO 
 
O Curso de Inspetor de Soldagem – Nível 1 - ministrado na modalidade de Educação a Distância – EAD  é 

mediado por um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

 

O aprendizado a distância não depende da presença física do professor, o que não significa que o aluno  

estará sozinho, pois o AVA oferece diversos recursos para atendê-lo, sanando suas dúvidas, e facilitando 

sua interação com professores, tutores e com os demais colegas de curso. 

 

Para este curso, a modalidade de Educação a Distância foi escolhida por apresentar inúmeras vantagens 

quando comparada com as estratégias de ensino convencionais. São elas:  

1 - A possibilidade de assistir as aulas quando quiser sem ter um horário fixo ou predeterminado;  

2 - A possibilidade de assistir as aulas do local onde você estiver, sem ter a necessidade de se deslocar;  

3 - A possibilidade de assistir a mesma aula quantas vezes quiser; 

4 - A possibilidade de ter acesso ao instrutor por um tempo maior para tirar as suas dúvidas quando 

precisar sem ter a necessidade de pagar a mais por isso; 

5 - Ter progresso individual sem ter que ficar preso ao ritmo de outros alunos;  

6 - Não ser prejudicado caso não possa estudar em determinado dia, uma vez que você não perde 

conteúdo por não estar ali naquele dia;  

7 - Poder fazer o curso no seu tempo, sem ter que ficar preso a duração predeterminada de um curso 

físico;  

8 - Poder fazer o curso a qualquer momento dentro do prazo de 1 ano. 
 

PARTE TEÓRICA 
 
A parte teórica é realizada  na modalidade “on line”  na plataforma AVA com  parte do conteúdo 

apresentado em arquivos de textos. Recomendamos que o aluno imprima esses textos, para que tenha 

mais comodidade e flexibilidade ao estudar. 

 

 
 

PARTE PRÁTICA 
 

Na modalidade “online”, os alunos serão submetidos às aulas práticas, na modalidade presencial durante o 

período total de 2 (duas) semanas, de segunda-feira a sexta-feira, no horário integral, das 08:30 às  17:00, 

dentro do calendário oferecido pela Fundação. 

 

Ressaltamos que, a parte prática do curso é ministrada somente no Centro Tecnológico da 

Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem – FBTS -  localizada na Praça da Bandeira, 291 – 

Praça da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ.  
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 2 OBJETIVOS DO CURSO 
 
 Oferecer formação a todos que desejam atuar em obras que utilizam a soldagem como processo de 

fabricação e montagem e principalmente preparar para realizar  a qualificação pelo Sistema Nacional de 

Qualificação e Certificação – SNQC, de acordo com a norma NBR 14842. Destacamos os seguintes objetivos: 

• Preparar o profissional para os exames de Qualificação; 

• Fornecer subsídios teóricos e práticos que favoreçam a capacitação profissional e a conscientização 

no desempenho de tarefas reais; 

• Preparar o profissional para uma atuação efetiva no Controle de Qualidade; 

• Possibilitar uma vivência na inspeção de produtos soldados manuseando documentação e normas 

técnicas em situações simuladas; 

• Reciclar profissionais atuantes na área de produção e manutenção de empresas que utilizam a 

soldagem como um de seus processos de fabricação e/ou manutenção. 

3 PÚBLICO ALVO 
 

Todos os interessados na união de materiais por soldagem.  

A experiência comprovada em carteira ou em contrato não é exigência para realização do curso.  

 
4 CARGA HORÁRIA 
 
 A carga horária total do curso é equivalente a 194 horas, divididas em 130 horas de estudo  ” online”  

(parte teórica), 10 horas de aulas teóricas presenciais, 40 horas de aulas de práticas presenciais e 02 horas 

de prova teórica presencial  e 12 horas de prova práticas.  

 

5 CONTEÚDO 
 
 O curso está estruturado em três módulos teóricos (“on line”)  e um módulo prático (presencial), sendo 

composto de  disciplinas teóricas e  práticas. 

 
 
DISCIPLINAS TEÓRICAS 
 

• Módulo 1 - Fundamentos da Soldagem 
 

 Disciplinas: 

 

• Introdução Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoal de Soldagem (SNQC-IS); 

• Terminologia de Soldagem; 

• Simbologia de Soldagem e END; 

• Processos de Soldagem; 

• Consumíveis de Soldagem; 

• Proteção na Soldagem. 
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• Módulo 2: Comportamento dos Materiais  

 

Disciplinas:  

 

• Metalurgia da Soldagem; 

• Controle de Deformações; 

• Metais de Base;  

• Ensaios Mecânicos e Macrográficos; 

• Ensaios Não Destrutivos. 

 

• Módulo 3: Inspeção de Juntas Soldadas  
 

Disciplinas:  

 

• Qualificação de Procedimentos de Soldagem e de Soldadores; 

• Metrologia, Instrumental e Técnicas de Medidas;  

• Documentos Técnicos; 

• Responsabilidades do Inspetor de Soldagem. 

 

 

DISCIPLINAS PRÁTICAS 
 

• Módulo 4: Preparação para aulas práticas 
  

Disciplinas: 

 

• Inspeção de Eletrodos/Estufas; 

• Tratamento Térmico;  

• Ensaio Visual e Dimensional;  

• Dureza Portátil;  

• Acompanhamento de Soldagem. 

 

 

As disciplinas de Inspeção de Eletrodos e Estufas, Tratamento Térmico, Ensaio Visual e Dimensional de Juntas 

Soldadas, Dureza Portátil e Acompanhamento de Soldagem serão complementados posteriormente na parte 

prática presencial do curso que consiste na sua participação em oficina. Os módulos 1, 2 e 3  são cursados 

individualmente e ao término de cada módulo o aluno terá sua avaliação final. O Módulo 4 (parte  prática) só 

será liberado mediante a realização da atividade obrigatória no término de cada módulo. 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  
 

Após aprovação no curso, para solicitar a qualificação junto ao Sistema Nacional de Qualificação e 

Certificação, o aluno precisa atender aos requisitos mínimos estabelecidos na Norma NBR 14842 que define 

os critérios para a Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem. Essas informações podem ser 

encontradas no GUIA DO CANDIDATO, disponível em nosso site.  
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Em caso de desistência durante o curso o (a) aluno (a) bolsista não poderá retornar em qualquer outra 

turma. 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

Disciplina e organização são duas qualidades importantes na aprendizagem independente. Para 

desenvolvê-las é preciso um bom planejamento. Recomendamos que faça um plano de estudos, estabeleça 

metas, procure escolher um local reservado para o estudo diário e um horário onde possa se dedicar ao 

estudo sem interrupções. 

 

 
 


