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Curso de Complementação N2 
Modalidade Presencial 
 
OBJETIVO: O curso tem como principal objetivo, promover 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 como vistas a 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: Para profissionais da área de soldagem, supervisores, soldadores, técnicos, 
engenheiros e todos aqueles interessados na união de materiais por soldagem, sendo ex aluno 
FBTS N1, ou certificado N1, com noções de inglês técnico para interpretação da norma. 
 
CARGA HORÁRIA: 52 horas 
 
CONTEÚDO: O curso é composto de 4 módulos teóricos e norma. 

 
Conteúdo do curso 
Macrografia; 
Qualificações 2; 
Documentos Técnicos 2; 
Consumíveis de soldagem 2; 
Normas; 

 
NORMAS DISPONÍVEIS: 
 

 
ASME B31.3 – Tubulações Petroquímicas; 
ASME B31.4 – Tubulação e Transporte de Petróleo; 
ASME B31.8 – Tubulação Transmissão e Distribuição de Gás; 
ASME VIII DIV I – Vasos de Pressão; 
AWS D1.1 – Estruturas Metálicas; 
API 650 – Tanques de Armazenamento; 
 

 
 

 
 (Solicitar formulário para envio de NF e boleto através do e-mail solda@fbts.org.br ) 
 
O pagamento em cartão de crédito é realizado somente na FBTS – Centro / RJ 

Horário        Valor  Condição de Pagamento 
Integral – 08:30 às 17:30 

De sábado a sábado, exceto domingo 
R$1.620,00 Á vista em boleto bancário 
R$1.800,00 Em até 3 boletos bancário sem juros 

   

Noite – 18:00  às 22:00-  De 2ª a 6ª   
R$1.620,00 Á vista em boleto bancário 
R$1.800,00 Em até 3 boletos bancário sem juros 

   
Somente Normas R$ 1.000,00 À vista ou em até 2 x no boleto ou cartão 
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Matrículas são realizadas diretamente no site ou através do e-mail solda@fbts.org.br 
solicitando a ficha de cadastro. O candidato ao realizar sua matrícula poderá solicitar o boleto 
bancário no valor parcelado ou à vista. 
 
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 pagamento 
Xerox do comprovante de residência (em nome do próprio ou do responsável) 
 
O MATERIAL DIDÁTICO JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DO CURSO 
 
A FBTS reserva-se do direito de mudar as datas dos cursos 

 
 
MAIORES INFORMAÇÕES: 
Ligue para o Departamento de Cursos 
(21) 2505 5340 
Nextel - (21) 7701-1289/ 80*179122/ (21) 7701-1290 / 80*179123 
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