Curso de Inspetor de Soldagem Nível 1

Modalidade Presencial
OBJETIVO: Oferecer formação aos interessados que desejam atuar em obras, que utilizam a soldagem
como processo de fabricação e montagem e principalmente preparar para a qualificação no Sistema
Nacional de Qualificação e Certificação – SNQC, de acordo com a norma NBR 14842. Para o Inspetor Nível
2, o curso também proporciona o contato direto com as normas de projetos, equipamentos e normas de
qualificação de procedimento de soldagem e soldadores, através de vários estudos de casos.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE NÍVEL 1 E NÍVEL 2?
O Inspetor de Soldagem Nível 1 é um profissional que atua diretamente na obra executando o controle e
acompanhamento da junta soldada, antes, durante e depois da soldagem, baseado nos parâmetros
estabelecidos nas instruções de execução e inspeção de soldagem, enquanto o Inspetor de Soldagem Nível
2, além das atribuições do Inspetor Nível 1, é o profissional responsável pela elaboração das instruções de
soldagem, assim como, pela qualificação de procedimentos de soldagem e de soldadores.

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.

CARGA HORÁRIA: 190 horas
CONTEÚDO: O curso é composto de 14 módulos teóricos, e seis práticos assim divididos:
Módulos Teóricos:
Atribuições de Inspetor de Soldagem; Terminologia de Soldagem; Documentos Técnicos; Ensaios
Mecânicos; Simbologia da Soldagem; Ensaios Não Destrutivos; Consumíveis de Soldagem;
Acompanhamento de Soldagem, Qualificação; Processos de Soldagem; Instrumental e Técnicas de
Medidas; Metalurgia da Soldagem; Controle de Deformações; Proteção na Soldagem; Metais de Base

Módulos Práticos:
Tratamento Térmico de Juntas Soldadas; Documentos Técnicos; Consumíveis e Estufas; Dureza; Visual
Dimensional; Acompanhamento de Soldagem

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO:
PESSOA JURÍDICA: R$ 2.700,00 (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$ 2.430,00 (10% de desconto) – o pagamento deverá ser realizado em
boleto bancário ou nos cartões de crédito ou débito. Em cartão, somente na própria FBTS.
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PESSOA FÍSICA: Pagamento parcelado – R$ 2.700,00 – 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$
385,72.
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:
Inscrições pelo site: www.fbts.org.br

INFORMAÇÕES:
Informações pelo e-mail: solda@fbts.org.br
Telefones: (21) 2515-7154 / (21) 2515-7155

Observações Importantes:
Após o curso, para obter a 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.
O MATERIAL DIDÁTICO 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
O MATERIAL DIDÁTICO JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR TOTAL PAGO 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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