
 

 
Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem – FBTS 

Rua Primeiro de Março, 23 – 7º andar – Centro 

Cep: 20010-000 - Rio de Janeiro 

www.fbts.org.br  

Curso de Complementação em 

Equipamentos Rotativos 
Atendendo a Portaria nº. 349, de 26 de novembro de 2009 do INMETRO  
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, tais como: 

 

• Definição e classificação; 

• Característica e aplicação; 

• Materiais utilizados na sua fabricação e seus componentes internos; 

• Componentes internos e externos; 

• Princípio de funcionamento; 

• Testes realizados; 

• Normas e documentação, entre outros. 

 

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. 

 

PRÉ-REQUISITO:  
 

• Ensino Médio completo. 

• Preferencialmente com conhecimento técnico na área de equipamentos; 

 
CARGA HORÁRIA:  45 horas – Aulas e Provas 

 

CONTEÚDO: O curso é composto de 4 módulos assim divididos: 

 

 

Conteúdo  

  
Módulo I Bombas 

Módulo II Turbinas 

Módulo III Compressores 

Módulo IV Monitoração e Análise de Vibrações  de Máquinas 

  

 
 

  

Local  Valor Condição de Pagamento 

   

Centro Tecnológico – FBTS 

Praça da Bandeira, 291 - 

Tijuca 

R$ 1.200,00 – Ex alunos 

R$ 1.320,00 – Outros 

Interessados 

Em até 3X sem juros em boleto ou cartão de 

crédito  
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Como se Inscrever? 
 

• O curso possui número limitado de vagas. 

 

• A sua inscrição será considerada confirmada quando: o interessado receber e nos 

devolver a ficha de inscrição devidamente preenchida, com cópia dos seguintes 

documentos – RG, CPF e um comprovante de residência com o nome do interessado. 

 

 

• Para maiores esclarecimentos, envie um e-mail para equipamentos@fbts.org.br ou 

ligue para (21) 2505-5357 / 2505-5323 

 


