
 

 

 

 

 

 

  

Curso de Complementação de  

Equipamentos Rotativos  
Modalidade Presencial 
 

OBJETIVO: Este curso visar ministrar conhecimentos sobre a área de inspeção em 

equipamentos rotativos e proporciona 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. 

Este curso atende a Portaria nº. 349, de 26 de novembro de 2009 do INMETRO. 

PÚBLICO ALVO: O curso será oferecido a Inspetores de Equipamentos, Profissionais dos 

setores industriais e de processos, englobando inspetores, técnicos e engenheiros interessado 

no ingresso na área de Oil & Gas. 

CARGA HORÁRIA: 45 horas. 

CONTEÚDO: O curso é composto de 4 módulos: Módulo I Bombas; Módulo II Turbinas; Módulo 

III Compressores; Módulo IV Monitoração e Análise de Vibrações de Máquinas: 

INVESTIMENTO: 

No Rio de Janeiro: 

R$ 1.320,00 em até 3x no boleto bancário, ou no cartão de crédito, para  cursos no Centro 

Tecnológico FBTS  

R$ 1.320,00 para Pessoa Jurídica, à vista. 

R$ 1.200,00 – à vista 

Demais estados: 

R$1.700,00 em até 3x fixas no boleto bancário. 

R$ 1.700,00 para Pessoa Jurídica, à vista. 

R$ 1.530,00 – à vista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES: 

Inscrições pelo site: www.fbts.org.br  

INFORMAÇÕES:  

Informações pelo e-mail:  equipamentos@fbts.org.br   

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

Nextel:  (21) 7701-1289 – 80* 179122 

 

Informações Importantes: 

A FBTS reserva-se do direito de mudar as datas dos cursos.  

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.  

 


