Curso de Equipamentos Rotativos

Modalidade Presencial
OBJETIVO: Proporcionar aos profissionais dos setores industriais e de processos, o intercâmbio de
conhecimentos sobre os principais equipamentos rotativos, quanto a sua aplicabilidade, instalação e
manutenção, com conhecimentos teóricos e normativos, embasados em práticas de instalações industriais, de
acordo com a Portaria nº 537 do INMETRO, de 2015.

PÚBLICO ALVO: O curso será oferecido a Inspetores de Equipamentos, Profissionais dos setores industriais e
de processos, englobando inspetores, técnicos e engenheiros postulantes ao ingresso na área de Oil & Gas.

CARGA HORÁRIA: 48 horas.
CONTEÚDO: O curso é composto de quatro módulos assim divididos: Módulo I Bombas; Módulo II Turbinas;
Módulo III Compressores; Módulo IV Monitoração e Análise de Vibrações de Máquinas.

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO:
PESSOA JURÍDICA: R$ 1.900,00 (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$ 1.710,00 (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$ 1.900,00 – 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 abertura do curso. O parcelamento pode ser feito em até 5 boletos, sem juros, de R$ 380,00.
O pagamento com cartão de crédito ou de débito é realizado somente no Centro Tecnológico da FBTS, no Rio
de Janeiro, em até 5 parcelas.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Inscrições pelo site: www.fbts.org.br
Informações pelo e-mail: solda@fbts.org.br
Telefones: (21) 2515-7154 / (21) 2515-7155
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Curso de Equipamentos Rotativos

Informações Importantes:
A FBTS reserva-se do direito de mudar as datas dos cursos.
O MATERIAL DIDÁTICO está incluído no valor total pago do curso e é entregue ao aluno no primeiro dia de
aula, somente com a apresentação da seguinte documentação:
- Cópia do CPF e do RG ou da carteira de habilitação ou da carteira do Conselho da categoria profissional;
- Cópia do comprovante de residência (em nome do próprio ou do responsável);
- Cópia do comprovante de pagamento;
- 1 foto 3x4;
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
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