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Curso de Inspeção de Fabricação  

Acessórios de Tubulação 
 

OBJETIVO: capacitar engenheiros e técnicos da área de Inspeção, Montagem e Fabricação, a inspecionar a 

fabricação de acessórios de tubulação industrial, em conformidade com os documentos e normas técnicas 

estabelecidos em contrato; bem como preparar para os exames de Qualificação de Pessoal, de acordo com a 

Norma Petrobras N-2033 Rev. F. Após o curso, para obter a certificação, o aluno precisa atender aos requisitos 

mínimos estabelecidos na Norma Petrobras N-2033 Rev. F, que define os Critérios para a Qualificação e 

Certificação de Inspetor de Fabricação – Modalidade AT – Acessórios de Tubulação. 

PÚBLICO ALVO: Engenheiros e Técnicos da área de Inspeção, Montagem e Fabricação ou estudantes com Ensino 

Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 232h 

CONTEÚDO: O curso é dividido em conhecimento geral e específico, assim divididos: 

Conhecimento Geral: Documentação Técnica; Matéria-Prima; Metrologia; Inspeção por Amostragem; Pintura 

Industrial; Processo de Fabricação – Soldagem. 

Conhecimento Específico: Processo de Fabricação – END; Tubulações e Acessórios; Válvulas; Testes de 

Recebimento de Equipamentos de Caldeiraria e Tubulações; Armazenamento, Embalagem, Preservação e 

Transporte; Equipamentos elétricos para Uso em Atmosferas Potencialmente Explosivas; Válvulas de Controle; 

Dispositivos de Segurança; Normas Técnicas. 

Após o curso, para obter a certificação, o aluno precisa atender aos requisitos mínimos estabelecidos na Norma 

Petrobras N-2033 Rev.F que define os Critérios para a Qualificação e Certificação de Inspetor de Fabricação. 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 

PESSOA JURÍDICA: R$ 4.500,00 (somente pagamento à vista) – a empresa deverá solicitar por e-mail 

(solda@fbts.org.br) os formulários de cadastro para solicitação de nota fiscal e boleto bancário. 

PESSOA FÍSICA: Pagamento à vista – R$ 4.050,00 (10% de desconto) – o pagamento deverá ser realizado em 

boleto bancário ou nos cartões de crédito ou débito. Em cartão, somente na própria FBTS. 

PESSOA FÍSICA: Pagamento parcelado – R$ 4.500,00 – O pagamento poderá ser realizado através de boletos 

bancários. O primeiro pagamento ocorre antes de iniciar o curso e os demais boletos serão entregues, em sala 

de aula, após 20 dias da abertura do curso. O parcelamento pode ser feito em até 7 boletos, sem juros, de R$ 

642,85. 

O pagamento com cartão de crédito ou de débito é realizado somente no Centro Tecnológico da FBTS, no Rio de 

Janeiro, em até 6 parcelas. 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 
 

Inscrições pelo site: www.fbts.org.br -  E‐mail: solda@fbts.org.br 

Telefones: (21) 2515‐7154/ (21) 2515‐7155 

mailto:solda@fbts.org.br
http://www.fbts.org.br/


 
 

 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA SOLDAGEM – FBTS 
Centro Tecnológico: Praça da Bandeira, 291 – Praça da Bandeira – RJ/RJ – Cep: 20.270-150 -  Tel: (21) 2515-7150 

Curso de Inspeção de Fabricação  

Observações Importantes:  

O MATERIAL DIDÁTICO já está incluso no valor total pago do curso e é entregue ao aluno no primeiro dia de 
aula, somente com a apresentação da seguinte documentação: 

‐ 1 foto 3x4 
‐ Xerox do comprovante de CPF, RG ou carteira de habilitação 
‐ Xerox do comprovante de residência (em nome do próprio ou do responsável) 
‐ Xerox do comprovante de pagamento 

O certificado do curso é entregue ao aluno aprovado e com o curso totalmente quitado. 

O prazo mínimo para envio é de 30 dias após o término do curso. 

DESISTÊNCIAS com direito a devolução de valores ocorrem até cinco dias antes do início do curso. Após esse 
período será retido o valor da primeira parcela. 

 
A FBTS RESERVA-SE DO DIREITO DE MUDAR AS DATAS DOS CURSOS 

 


