
 
 
 

 
 

 

  

 

Curso de Inspetor de Fabricação 
Acessórios de Tubulação 
 

OBJETIVO: capacitar profissionais para inspecionar a fabricação de acessórios de tubulação 

industrial, em conformidade com os documentos e normas técnicas estabelecidos em 

contrato; bem como preparar para os exames de Qualificação de Pessoal, de acordo com a 

Norma Petrobras N-2033 Rev. E. 

PÚBLICO ALVO: Engenheiro e Técnicos da área de Inspeção, Montagem e Fabricação ou 

estudantes com Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 350h. 

CONTEÚDO: O curso é dividido em conhecimento geral e específico, assim divididos: 

Conhecimento Geral: Documentação Técnica; Matéria-Prima; Metrologia; Inspeção por 

Amostragem; Pintura Industrial; Processo de Fabricação – Soldagem. 

Conhecimento Específico: Processo de Fabricação – END; Tubulações e Acessórios; Válvulas; 

Testes de Recebimento de Equipamentos de Caldeiraria e Tubulações; Armazenamento, 

Embalagem, Preservação e Transporte; Equipamentos elétricos para Uso em Atmosferas 

Potencialmente Explosivas; Válvulas de Controle; Dispositivos de Segurança; Normas Técnicas. 

Após o curso, para obter a certificação, o aluno precisa atender aos requisitos mínimos 

estabelecidos na Norma Petrobras N-2033 Rev.E que define os Critérios para a Qualificação e 

Certificação de Inspetor de Fabricação. 

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. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

INVESTIMENTO: 

Pessoa Física: 
R$3.690,00, à vista. 
R$4.100,00 em até 7x no boleto bancário, ou 6x no cartão de crédito, para cursos no Centro 
Tecnológico FBTS, sem juros. 
Pessoa Jurídica: 
R$4.100,00 Somente à vista. 
(solicitar formulário para envio de NF e boleto através do e-mail: solda@fbts.org.br) 

INSCRIÇÕES: 
Inscrições pelo site: www.fbts.org.br 

INFORMAÇÕES: 
Informações pelo e-mail: solda@fbts.org.br 
Telefones: (21) 2515-7155 / (21) 2515-7154 
Nextel: (21) 7701-1289 – 80*179122 
 

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


