Curso de Complementação para Nível 2
MODALIDADE PRESENCIAL
OBJETIVO: O curso tem como principal objetivo, prover profissionais de conhecimentos teóricos e práticos
para atuarem na área de controle de qualidade de produtos e serviços que utilizam a soldagem como
processo de fabricação e montagem. Destina-se também a preparar os profissionais com vistas à futura
qualificação e certificação pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação – SNQC, proporcionando o
contato direto com as normas de projetos de equipamentos através de estudos de casos.
PÚBLICO ALVO: Destina-se aos profissionais da área de soldagem, supervisores, soldadores, técnicos,
engenheiros e todos aqueles interessados na união de materiais por soldagem bem como para aqueles que
tenham sido aprovados no curso de inspetor de soldagem Nível 1 ou certificados como Inspetor de Soldagem
Nível 1, com noções de inglês técnico para leitura e interpretação de normas técnicas
É recomendado que o profissional a ser treinado, possua ensino técnico na área metal mecânica e tenha
experiência na área de soldagem.
Nota.: A comprovação da experiência e escolaridade “não” é um pré-requisito para o candidato participar
do curso, é uma exigência obrigatória da norma NBR 14842 para realizar os exames de qualificação e
certificação pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação – SNQC.
CARGA HORÁRIA: 40 horas
CONTEÚDO: O curso é composto de 4 módulos teóricos e estudos de caso de norma.
Macrografia, Qualificações 2, Documentos Técnicos 2, Consumíveis de soldagem 2, Normas.
Horário:
Integral – 08:30 às 17:00h - De segunda a sexta
INVESTIMENTO:
PESSOA JURÍDICA: R$ 2.300,00 (somente pagamento à vista) – a empresa deverá solicitar por e-mail
(alessandra.fontinhas@fbts.org.br) os formulários de cadastro para solicitação de nota fiscal e depósito
bancário.
PESSOA FÍSICA: Pagamento à vista – R$ 2.070,00 (10% de desconto) – o pagamento deverá ser realizado
em boleto bancário. Em cartão, somente na própria FBTS.
PESSOA FÍSICA: Pagamento parcelado – R$ 2.300,00 – 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. O parcelamento pode ser feito em até 3 boletos, sem juros, de R$ 766,66.
O pagamento com cartão de crédito ou de débito é realizado somente no Centro Tecnológico da FBTS, no
Rio de Janeiro, em até 3 parcelas.
INSCRIÇÕES:
Inscrições pelo site: 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) 2505-7155

Curso de Complementação para Nível 2

INFORMAÇÕES:
Informações pelo e-mail: alessandra.fontinhas@fbts.org.br
Telefones: (21) 2515-7155
MATERIAL DIDÁTICO é entregue ao aluno no primeiro dia de aula.
Nota:
As Normas utilizadas no Curso são de uso do aluno, durante o período do curso.
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.

O MATERIAL DIDÁTICO: 01 APOSTILA , JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR TOTAL PAGO DO CURSO.
Após o pagamento da primeira parcela, tendo a confirmação do curso, não aceitamos DESISTÊNCIAS, sendo
assim, não haverá devoluções.

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