
Curso Data Informações 

Qualificação de Soldagem ASME IX 29, 30 e 31/03 A Proposta do curso é dar uma visão geral da utilização do código de qualificação mais empregado hoje no 

Brasil, e aceito nos principais ramos industriais de acordo com o código ASME IX

Curso Data Informações 

Qualificação de Soldagem AWS D1.1 05,06 e 07/04
Fornecer uma visão geral da utilização do código soldagem para estruturas metálicas em aço, seguindo os 

rígidos padrões da AWS D1.1.

Soldagem para Projetists e Desenhistas 26,27 e 28/04

Qualificar os profissionais da área de projetos a determinarem dimensão de cordões de soldas, a otimizarem 

a escolha dos tipos de juntas, fatores estes que estão diretamente relacionados ao uso racional de recursos 

fabris

Curso Data Informações 

Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 03 e 04/05 Tornar os participantes apto a especificar folha de processos para tratamento térmico após soldagem, 

analisar e laudar gráficos de tratamento, e também elaborar e revisar procedimentos de tratamento térmico.

NR18 - Segurança em Soldagem e Corte 05/05 Dar uma visão geral aos profissionais da área operacional e liderança sobre os conceitos de segurança e 

usabilidade dos equipamentos de soldagem e corte à quente conforme a norma

Calibração de Fontes de Energia para Soldagem 10/05
Habilitar profissionais ligados à área de soldagem para a calibração de Fontes de Energia de Soldagem, 

conforme padrão ISO 9001 e Petrobras

EVS - Ensaio Visual de Solda 11 e 12/05
Tornar profissionais aptos a inspecionar e laudar soldas conforme procedimentos escritos, entender e utilizar 

Procedimentos de Ensaio Visual de Solda

Qualificação de Soldagem ASME IX 17, 18 e 19/05 A Proposta do curso é dar uma visão geral da utilização do código de qualificação mais empregado hoje no 

Brasil, e aceito nos principais ramos industriais de acordo com o código ASME IX

Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 24 e 25/05 Tornar os participantes apto a especificar folha de processos para tratamento térmico após soldagem, 

analisar e laudar gráficos de tratamento, e também elaborar e revisar procedimentos de tratamento térmico.

Calibração de Fontes de Energia para Soldagem 26/05
Habilitar profissionais ligados à área de soldagem para a calibração de Fontes de Energia de Soldagem, 

conforme padrão ISO 9001 e Petrobras

Curso Data Informações 

Soldagem para Projetists e Desenhistas 07, 08 e 09/06

Qualificar os profissionais da área de projetos a determinarem dimensão de cordões de soldas, a otimizarem 

a escolha dos tipos de juntas, fatores estes que estão diretamente relacionados ao uso racional de recursos 

fabris

Qualificação de Soldagem AWS D1.1
21, 22 e 23/06

Fornecer uma visão geral da utilização do código soldagem para estruturas metálicas em aço, seguindo os 

rígidos padrões da AWS D1.1

EVS - Ensaio Visual de Solda 28 e 29/06
Tornar profissionais aptos a inspecionar e laudar soldas conforme procedimentos escritos, entender e utilizar 

Procedimentos de Ensaio Visual de Solda

NR18 - Segurança em Soldagem e Corte 30/06 Dar uma visão geral aos profissionais da área operacional e liderança sobre os conceitos de segurança e 

usabilidade dos equipamentos de soldagem e corte à quente conforme a norma

Curso Data Informações 

Qualificação de Soldagem ASME IX 05, 06 e 07/07 A Proposta do curso é dar uma visão geral da utilização do código de qualificação mais empregado hoje no 

Brasil, e aceito nos principais ramos industriais de acordo com o código ASME IX

EVS - Ensaio Visual de Solda 12 e 13/07
Tornar profissionais aptos a inspecionar e laudar soldas conforme procedimentos escritos, entender e utilizar 

Procedimentos de Ensaio Visual de Solda

NR18 - Segurança em Soldagem e Corte 14/07 Dar uma visão geral aos profissionais da área operacional e liderança sobre os conceitos de segurança e 

usabilidade dos equipamentos de soldagem e corte à quente conforme a norma

Formação de Vendedores Técnicos em Solda 25, 26, 27 e 28/07 Fornecer aos participantes conhecimentos sobre procedimentos, normas e materiais existentes no universo 

da soldagem, além de técnicas de vendas para obter sucesso neste mercado.

Curso Data Informações 

EVS - Ensaio Visual de Solda 02 e 03/08
Tornar profissionais aptos a inspecionar e laudar soldas conforme procedimentos escritos, entender e utilizar 

Procedimentos de Ensaio Visual de Solda

NR18 - Segurança em Soldagem e Corte 04/08 Dar uma visão geral aos profissionais da área operacional e liderança sobre os conceitos de segurança e 

usabilidade dos equipamentos de soldagem e corte à quente conforme a norma

Qualificação de Soldagem AWS D1.1 09, 10 e 11/08
Fornecer uma visão geral da utilização do código soldagem para estruturas metálicas em aço, seguindo os 

rígidos padrões da AWS D1.1.

Soldagem para Projetists e Desenhistas 16, 17 e 18/08

Qualificar os profissionais da área de projetos a determinarem dimensão de cordões de soldas, a otimizarem 

a escolha dos tipos de juntas, fatores estes que estão diretamente relacionados ao uso racional de recursos 

fabris

Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 23 e 24/08 Tornar os participantes apto a especificar folha de processos para tratamento térmico após soldagem, 

analisar e laudar gráficos de tratamento, e também elaborar e revisar procedimentos de tratamento térmico.

Programação de Cursos 2017

Cursos Regulares abril

Cursos Regulares maio

Cursos Regulares junho

Cursos Regulares julho

Cursos Regulares agosto

Cursos Regulares março 



Calibração de Fontes de Energia para Soldagem 25/08
Habilitar profissionais ligados à área de soldagem para a calibração de Fontes de Energia de Soldagem, 

conforme padrão ISO 9001 e Petrobras

Curso Data Informações 

Qualificação de Soldagem ASME IX 13, 14 e 15/09 A Proposta do curso é dar uma visão geral da utilização do código de qualificação mais empregado hoje no 

Brasil, e aceito nos principais ramos industriais de acordo com o código ASME IX

EVS - Ensaio Visual de Solda 20 e 21/09
Tornar profissionais aptos a inspecionar e laudar soldas conforme procedimentos escritos, entender e utilizar 

Procedimentos de Ensaio Visual de Solda

Calibração de Fontes de Energia para Soldagem 22/09
Habilitar profissionais ligados à área de soldagem para a calibração de Fontes de Energia de Soldagem, 

conforme padrão ISO 9001 e Petrobras

Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 27 e 28/09 Tornar os participantes apto a especificar folha de processos para tratamento térmico após soldagem, 

analisar e laudar gráficos de tratamento, e também elaborar e revisar procedimentos de tratamento térmico.

NR18 - Segurança em Soldagem e Corte 29/09 Dar uma visão geral aos profissionais da área operacional e liderança sobre os conceitos de segurança e 

usabilidade dos equipamentos de soldagem e corte à quente conforme a norma

Curso Data Informações 

EVS - Ensaio Visual de Solda 04 e 05/10
Tornar profissionais aptos a inspecionar e laudar soldas conforme procedimentos escritos, entender e utilizar 

Procedimentos de Ensaio Visual de Solda

Calibração de Fontes de Energia para Soldagem 06/10
Habilitar profissionais ligados à área de soldagem para a calibração de Fontes de Energia de Soldagem, 

conforme padrão ISO 9001 e Petrobras

Qualificação de Soldagem AWS D1.1 18, 19 e 20/10
Fornecer uma visão geral da utilização do código soldagem para estruturas metálicas em aço, seguindo os 

rígidos padrões da AWS D1.1.

Soldagem para Projetists e Desenhistas 25, 26 e 27/10

Qualificar os profissionais da área de projetos a determinarem dimensão de cordões de soldas, a otimizarem 

a escolha dos tipos de juntas, fatores estes que estão diretamente relacionados ao uso racional de recursos 

fabris

Curso Data Informações 

Formação de Vendedores Técnicos em Solda 07, 08, 09 e 10/11 Fornecer aos participantes conhecimentos sobre procedimentos, normas e materiais existentes no universo 

da soldagem, além de técnicas de vendas para obter sucesso neste mercado.

Qualificação de Soldagem ASME IX 22, 23 e 24/11 A Proposta do curso é dar uma visão geral da utilização do código de qualificação mais empregado hoje no 

Brasil, e aceito nos principais ramos industriais de acordo com o código ASME IX

Curso Data Informações 

Qualificação de Soldagem AWS D1.1 06, 07 e 08/12

Fornecer uma visão geral da utilização do código soldagem para estruturas metálicas em aço, seguindo os 

rígidos padrões da AWS D1.1.

Soldagem para Projetists e Desenhistas 13, 14 e 15/12

Qualificar os profissionais da área de projetos a determinarem dimensão de cordões de soldas, a otimizarem 

a escolha dos tipos de juntas, fatores estes que estão diretamente relacionados ao uso racional de recursos 

fabris

Cursos Regulares dezembro

Cursos Regulares setembro

Cursos Regulares outubro

Cursos Regulares novembro


