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1. NOME DO CURSO E ÁREA DO CONHECIMENTO
Nome do Curso: Engenharia de Soldagem
Área: Tecnologia
Modalidade: Presencial

2. JUSTIFICATIVA
A soldagem exerce grande influência nos processos de fabricação, qualidade e custos
dos produtos, por tal motivo é extremamento importante assegurar que esta, seja feita
da forma mais efetiva e que um apropriado controle seja exercitado sobre todos os
aspectos da operação. O aprimoramento profissional é requisito para o aumento da
qualidade e produtividade de uma empresa e satisfação pessoal. A área de soldagem é
multidiciplinar com aplicação em diversos segmentos no parque industrial do País,
notadamente as indústrias: naval, petroquímica, nuclear e de óleo, gás, automobilística,
química, elétrica/eletrônica e de transformação. A importância da soldagem e das
técnicas afins se faz sentir ao longo de todo o ciclo de vida de instalações industriais,
desde a fase de projeto, passando pela fase de gestão, da construção e montagem até
as atividades de manutenção, configurando uma tecnologia sempre atual e em
constante evolução.
À medida que o conhecimento científico e tecnológico se desenvolve esta área, oferece
curso de capacitação em nível de especialização, em conjunto com a formação para a
qualificação e certificação, através do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação
de Pessoal (SNQC), para profissionais de nível superior objetivando suprir a demanda
do mercado nestas áreas.
Em estudos recentes realizados por instituições, particularmente ligadas ao setor de
óleo e gás como, por exemplo, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo
(ONIP), identificam como gargalo tecnológico, ao atendimento à demanda de
investimento nos próximos anos, a oferta de pessoal especializado, qualificado e
certificado em soldagem.
A FBTS (Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem) elaborou a norma FBTS N007

- critérios para a qualificação e a certificação de engenheiro e tecnólogo

especialistas em soldagem, que define a Escolaridade e experiência profissional
exigidas conforme tabela 1
Tabela 1 - Escolaridade e experiência profissional exigidas
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ESCOLARIDADE
Engenheiro mecânico, metalurgista, de materiais e naval,

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
01 ano

com pós-graduação lato sensu em engenharia de soldagem
Tecnólogo em soldagem com pós-graduação lato sensu

01 ano

em engenharia de soldagem
Fonte: Norma FBTS N-007 – Dezembro/13 Revisão 01

A propria FBTS publicou em 12/05/2011 uma rota alternativa para o inspetor de
soldagem nivel 2 que permite ao profissional que possuir graduação em nível superior
de Tecnologia no título Tecnólogo em Soldagem ou que possuir nível superior em
Engenharia, nos títulos de Engenheiro Mecânico, Engenheiro Metalurgista, Engenheiro
de Materiais e Engenheiro Naval, as quatro modalidades com o certificado de pósgraduação Lato Sensu em Engenharia de Soldagem, poderá solicitar a qualificação
como Inspetor de Soldagem Nível 2.
As justificativas acima corrobora com a implementação do curso de Pós graduação em
engenharia de soldagem.

3. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” está sediada nas
dependências da Escola SENAI Nadir Dias de Figueiredo.
A Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” iniciou suas atividades em 1959, quando
Osasco ainda era um bairro da capital paulista. Estava localizada à Avenida Cruzeiro
do Sul, em prédio construído pela Cooperativa Rochdale, em regime de comodato.
Em janeiro de 1968, por força da extinção do convênio com a Cooperativa Rochdale, a
Escola mudou-se para prédio próprio, sede atual, na rua Ari Barroso 305, no bairro de
Presidente Altino. Nesses 55 anos de existência, a escola oferece seu trabalho
educacional assegurando a todos os seus alunos um desenvolvimento pleno e, ao
mesmo tempo, o acesso aos conhecimentos necessários à sua atuação na sociedade.
Com a implantação do Curso Técnico de Metalurgia, a partir de 1971, buscou atender a
então crescente demanda por técnicos de nível médio. Atualmente, além de oferecer o
Curso Técnico de Metalurgia, possui também o Curso Técnico de Desenho de Projetos
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e o curso de aprendizagem industrial nas ocupações de eletricista de manutenção e
mecânico de usinagem.
Em 2002, com a instalação do Laboratório de Ensaios Metalúrgicos, credenciado pelo
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a
escola passou a integrar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios – RBLE,
iniciando a prestação de serviços a empresas e entidades. Com uma forte e moderna
base tecnológica instalada e recursos humanos de elevada competência, a unidade é
referência na área de Metalurgia, sendo credenciada pelo Ministério da Educação
como Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”, para oferecer o
Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos.

4. OBJETIVOS
Os cursos de Pós-Graduação - Lato Sensu do SENAI de São Paulo, obedecem ao que
dispõe o § 1º , do artigo 7º da Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de julho de 2007, do
Conselho Nacional de Educação e objetivam o aprofundamento de conhecimentos em
disciplina ou área restrita do saber, capacitando os alunos para a compreensão
atualizada das áreas tecnológicas do conhecimento, dando ênfase ao campo
específico da habilitação escolhida, visando, ainda, à iniciação à pesquisa científica.
Além do objetivo referido, os cursos oferecem aos alunos a possibilidade de se
especializarem em áreas do conhecimento que, vinculadas à graduação, ampliam a
formação inicial obtida nos cursos superiores e abrem novas possibilidades de atuação
profissional por estarem em perfeita sintonia com o mercado de trabalho,
especialmente àqueles que trabalham na indústria metalmecânica, a oportunidade de
especialização em Automação da Soldagem, bem como

proporcionar a formação

necessária para a certificação futura, na categoria profissional de Inspetor de
Soldagem, ampliando suas possibilidades de

conhecimento, em uma área ainda

carente de profissionais especializados e certificados, o que lhes proporcionará uma
competitividade maior no mercado de trabalho.

5. PÚBLICO-ALVO
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Graduados em cursos superiores que atuem no segmento de soldagem direta ou
indiretamente ou que apresentem interesse em atuar nesta área.

6. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA
O curso de Pós-Graduação - Lato Sensu Inspeção e Automação em Soldagem foi
concebido a partir da necessidade por um nível mais especializado de profissionais do
setor metal mecânico. Essa necessidade é resultado de acelerados progressos
tecnológicos ocorridos no campo da soldagem, combinados com a pressão crescente
por competitividade.
O excesso de demanda por profissional, resultante por sua vez de uma expectativa de
crescimento do mercado, levou a uma carência de profissionais da área. Assim, as
empresas da área metalmecânica vem apresentando dificuldades em conseguir mão
de obra especializada.
Tendo como plano de fundo esse cenário, o projeto foi estruturado a fim de
proporcionar aos estudantes a oportunidade de exercitar situações problema
construídas a partir da realidade das empresas. Para isso a escola selecionou
docentes com ampla experiência nas suas áreas tecnológicas de conhecimento. A
turma é limitada a 20 alunos para que se garanta espaço para o debate e troca de
experiência entre docentes e discentes.
O curso será desenvolvido nas instalações da Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir
Dias de Figueiredo”, utilizando os recursos tecnológicos e investimentos oferecidos
pela Unidade.

7. COORDENAÇÃO
Nome
Paulo Eduardo Alves Fernandes

Titulação
Doutor em Ciência

Regime de Contratação
Docente do quadro

- Formação Acadêmica:
- Fundidor Moldador SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”;
- Técnico em Metalurgia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”;
- Graduação - Tecnologia Mecânica, Soldagem, FATEC-SP, São Paulo, SP - 1991;
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- Aperfeiçoamento - Pedagogia, UNIMEP, Piracicaba, SP;
- Especialização - Administração Industrial, Poli- USP, São Paulo, SP - 1997;
- Mestrado - Engenharia de Materiais, Poli-SP, São Paulo, SP - 2004;
- Doutorado – Ciências, Univesidade de São Paulo, São Paulo, SP - 2011
- Inspetor de soldagem nível II pelo Sistema Nacional de Certificação e Qualificação (SNQC);
- Responsável por Instalações Abertas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Experiência Acadêmica:
- Faculdade - SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” - 20 anos.
- Universidade Paulista – 5 anos
Experiência Profissional:
- Combustol Indústria e Comércio - 2 anos;
- Associação Brasileira de Soldagem - 1 ano;
- Asea Brown Boveri - 3 anos.

8. CARGA HORÁRIA
O curso tem duração de 450 horas, desenvolvidas em sala de aula, laboratórios de
ensaio e ambientes de produção. As mesmas estão distribuídas entre disciplinas com
30 ou 60 horas, de acordo com a relevância e profundidade dos conteúdos
desenvolvidos para o alcance do perfil proposto.
Sugere-se ainda, em média 6 horas de estudo individual ou em grupo por semana,
respeitando-se as especificidades de cada programa e as características de cada
aluno, para o desenvolvimento das atividades propostas para melhor alcance do nível
de desempenho como leituras, exercícios, atividades e a realização do trabalho de
conclusão de curso, perfazendo o total de aproximadamente 360 horas de atividades
não monitoradas.

9. PERÍODO E PERIODICIDADE
O Curso de Pós-Graduação – Lato Sensu em Engenharia de Soldagem, ministrado na
Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” será desenvolvido em um
período de até 18 meses, as sextas-feira e aos sábados, sendo 3 horas na sexta-feira
das 19:00 às 22:00 e 7 horas no sábado das 8:00 às 16:00.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
10.1 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

CARGA
HORÁRIA
POR
DISCIPLINA

ACUMULADA

Tecnologia da soldagem, de materiais de processos afins

8

30

30

Processos de soldagem e corte

8

60

90

Equipamentos para soldagem e inovação tecnológica

8

30

120

Automação da soldagem

8

30

150

Metalurgia Química e Corrosão

8

30

180

Metalurgia da soldagem

8

30

210

Ensaios em juntas soldadas

8

60

270

Documentação técnica

8

30

300

Projeto e construção

8

30

330

Gestão da Qualidade e Projetos

8

30

360

Inspeção de soldagem

8

30

390

Metodologia do trabalho científico

8

30

420

Normas técnicas

8

30

450

MODULO / DISCIPLINAS

Modulo: Processo de Soldagem e Equipamento

Modulo: Materiais e seu Comportamento na Soldagem

Modulo: Projeto e Construção

Modulo: Fabricação, Aplicações de Engenharia

10.2 – EMENTAS / BIBLIOGRAFIAS
10.2.1 Disciplina
Tecnologia da soldagem, de materiais e de processos afins

Carga horária
30
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Ementa:
1. Finalidade da Inspeção de Soldagem, Engenheiro ou Tecnólogo Especialistas em soldagem
- atividades e responsabilidades do Inspetor de soldagem, Engenheiro ou tecnólogo Especialista em
soldagem
- postura do Inspetor de Soldagem, Engenheiro ou Tecnólogo Especialistas em soldagem
- campo de aplicação destes profissionais
2. Conceito de soldagem.
3. Terminologia e definições de soldagem.
4. Classificação dos processos de soldagem.
5. Simbologia da soldagem e de ensaios não-destrutivos.
6. Noções de metalurgia: a. Estrutura cristalina b. Defeitos cristalinos; c. Propriedades
mecânicas/ensaios mecânicos; d. Fusão e solidificação; e. Difusão; f. Diagrama de fases; g. Nucleação
e crescimento; h. Cinética de transformação de fase (Curva TTT e CRC);
7. Proteção na Soldagem.
8. Soldabilidade dos materais: Metais, Poliméricos, Cerâmicos e Compósitos.
8. Soldagem de manutenção e reparo
Bibliografia:
ABNT . NBR 014842; Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de soldagem, 2003
ABNT . NBR 005874; terminologia de soldagem elétrica. Rio de Janeiro, 1972.
ABNT . NBR 010474; qualificação em soldagem. Rio de Janeiro, 1988.
ABNT. NBR 010516; Consumíveis em soldagem. Rio de Janeiro, 1988.
FBTS 007; critérios para a qualificação e a certificação de engenheiro especialista em soldagem e
tecnólogo, 2013
em soldagem
ASM Metal Handbook. Welding Brazing and soldering, v.6, 9. Ed., 1983.
AWS A3.0: Standard welding terms and definitions, including terms adhesive bonding, brazing,
soldering, thermal cutting and thermal spraying
KOU, Sindo. Welding metallurgy. 2. ed. Wiley-Interscience, 2003.
CALLISTER JUNIOR, William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 5ª ed./7ª ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2008.
PADILHA, F. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. Hemus, 1997.
• Artigos e publicações técnicas.
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10.2.2 Disciplina

Carga horária

Processos de soldagem e corte
60
Ementa:
1. Soldagem oxigás.
2. Eletrodo revestido.
3. TIG.
4. Plasma.
5. MIG/MAG.
6. Arame tubular.
7. Arco Submerso.
8. Demonstração dos processos de soldagem.
9. Brasagem.
10. Soldagem por resistência (ponto, costura, projeção).
11. Soldagem por eletroescória.
12. Soldagem eletrogas.
Obs. Para cada processo, são requeridos conhecimentos sobre: a. fundamentos; b. equipamentos de
soldagem; c. tipos e funções dos consumíveis; d. execução, cuidados e controle; e. aplicações e
limitações; f. tipos de chanfro; g. dimensões, ajustagem e limpeza das juntas; h. posições de soldagem;
i. acesso para soldagem; j. equipamentos e técnicas de pré e pós-aquecimento e de tratamento térmico;
k. descontinuidades induzidas, suas causas e posições características; l. execução e cuidados em
reparos de solda; m. condições físicas, ambientais e de proteção individual adequados à soldagem; n.
higiene e segurança.
13. Visitas técnicas optativas.
14. Processos de corte de metais (oxicorte, eletrodo de carvão, plasma, laser e jato de água): a.
Características do processo; b. Comparativo entre processos.
Obs. Para cada processo, são requeridos conhecimentos sobre: a. fundamentos; b. equipamentos de
corte; c. tipos e funções dos materiais de consumo; d. execução, cuidados e controle; e. aplicações e
limitações; f. equipamentos e técnicas de preaquecimento; g. descontinuidades induzidas, suas causas
e posições características; h. condições físicas, ambientais e de proteção individual adequadas ao
corte; i. higiene e segurança.
15. Consumíveis de soldagem: a. familiarização com as normas brasileiras e as especificações AWS de
consumíveis; b. familiarização com a execução de ensaio visual e controle dimensional; c.
conhecimento e avaliação de transporte, manuseio, armazenamento, ressecagem e manutenção da
ressecagem.
Bibliografia:
ASM Metals Handbook. Welding Brazing and Soldering, vol.6, 9. ed., 1983•
KOU, Sindo. Welding metallurgy. 2. ed. Wiley-Interscience, 2003.
Artigos e publicações técnicas.
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10.2.3 Disciplina

Carga horária

Equipamentos para soldagem e inovação tecnológica
30
Ementa:
1. Eletrotécnica aplicada à soldagem.
2. Fundamentos e características da construção de equipamentos para soldagem.
3. Sistemas de movimentação e controle para soldagem e corte de metais.
4. Análise da viabilidade econômica de projetos para aquisição de equipamentos para automação na
soldagem.
5. Macroeconomia da inovação: ciência, tecnologia, crescimento e globalização.
6. Inovação tecnológica e difusão industrial.
7. Gestão da inovação na soldagem e processos afins.
8. Custos de soldagem.
9. Planta de instalações, dispositivos de soldagem e acessórios
Bibliografia:
ASM Metals Handbook. Welding Brazing and Soldering, vol.6, 9. ed., 1983.
The Procedure handbook of Arc Welding. 14. ed, Lincoln Eletric Company, 2000.
FREEMAN, C.; SOETE, L. A economia da inovação industrial. Campinas: Unicamp, 2008.
MARQUES, P. V. Soldagem: fundamentos e tecnologia, Belo Horizonte: UFMG, 2005.
• Artigos e publicações técnicas.

10.2.4 Disciplina

Carga horária

Automação da soldagem
30
Ementa:
1. Conceitos e fundamentos de sistemas de automação, de produção e sistemas integrados de
produção.
2. Mecanização, automação e automação flexível.
3. Características da soldagem automatizada.
4. Sistemas automatizados.
5. Fundamentos de robótica.
6. Segurança na soldagem.
7. Sensores e sistemas de controle.
8. Orientações para projeto de componentes que sofrerão soldagem automatizada.
9-Otimização dos procedimentos de soldagem
10-Estudo do tempo de ciclo na soldagem robotizada
11-Experimentos
12-Programação
13-Aspectos mercadológicos da robótica
Bibliografia:
PRUDENTE, Fancesco. Automação Industrial: PLC teoria e aplicação, 2010.
GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing.
Prentice-Hall, 1997
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10.2.5 Disciplina
Metalurgia Química e Corrosão

Carga horária
30

Ementa:
1. Líquidos e sólidos: fases condensadas; coeficiente de expansão térmica, pressão e vapor, etc.;
conceitos sobre calor. Trabalho, energia.
2. Ligação química.
3. Sistema: Estado e propriedades, energia interna, 1ª lei da termodinâmica, balanço térmico,
entropia; 2ª lei da termodinâmica, energia livre; 3ª lei da termodinâmica;
4. Termodinâmica de soluções: solução ideal e não ideal, atividade, leis de Raoult e Henry;
termodinâmica das ligas de ferro (lei de Henry).
5. Equilíbrio termodinâmico; equilíbrio heterogêneo, reações envolvendo gases e fases
condensadas, variação de energia livre com a temperatura, diagrama de Ellinghan;
6. Introdução à corrosão,mecanismos e formas de corrosão.
7. Ensaios de corrosão, conforme normas NACE
8. Tipos de processos de revestimento superficial
.
Bibliografia:
PADILHA, F. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. Hemus, 1997.
GENTIL, V. Corrosão.5ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007.
RAMANATHAN, Lalgudi V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus, [2000].
PANOSSIAN, Zehbour. Corrosão e proteção contra corrosão em equipamentos e estruturas
metálicas, São Paulo: IPT, 1993. v.2
GENTIL, Vicente. Corrosão. 5. Ed./6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007/2011.
• Artigos e publicações técnicas.
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10.2.6 Disciplina

Carga horária

Metalurgia da soldagem
30
Ementa:
1. Fusão e solidificação.
2. Diluição.
3. Resfriamento e aquecimento - ciclo térmico e repartição térmica.
4. Zona termicamente afetada.
5. Tratamento Térmico em juntas soldadas.
6. Tensões residuais e deformações: a. tipos de tensões e deformações; b. noções sobre os fatores que
influenciam as tensões e deformações; c. controle de deformações - sequência de soldagem,
martelamento entre passes e aquecimento localizado.
7. Descontinuidades em juntas soldadas.
8. Soldabilidade do aço-carbono e dos aços de baixa liga e de alta liga - temperabilidade, carbono
equivalente, diagramas (de Fase e Schaeffler), fissuração a quente, a frio e interlamelar, pré e pósaquecimento e tratamento térmico após a soldagem.
9. Materiais de base: a. noções sobre Normas da ABNT, ASTM e DIN de aços (laminados, fundidos e
forjados); b. noções sobre classificações AISI para aços inoxidáveis; c. diferença entre normas dos tipos
Especificação e Classificação.
Bibliografia:
CALLISTER JUNIOR, William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 5ª ed./7ª ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2008.
PADILHA, Angelo Fernando. Materiais de engenharia; microestrutura e propriedades. São Paulo:
Hemus, 1997. 349 p. il.
KOU, Sindo. Welding metallurgy. 2. ed. Wiley-Interscience, 2003.
LINCOLN ELECTRIC COMPANY .The Procedure Handbook of Arc Welding, 2000.
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10.2.7 Disciplina

Carga horária

Ensaios em juntas soldadas
60
Ementa:
1. Introdução aos Ensaios não Destrutivos (END): a. Princípios; b. Sistemas de ensaios; c. Aplicações.
2. Ensaios por pontos: fundamentos, aplicações e limitações.
3. Estanqueidade: fundamentos, aplicações e limitações.
4. Líquido Penetrante: fundamentos, aplicações e limitações.
5. Partículas Magnéticas: fundamentos, equipamentos e aplicações.
6. Ultrassom: fundamentos, equipamentos e aplicações.
7. Radiografia: princípio, fontes de radiação, segurança, interpretação.
8. Ensaios Macrográficos (para identificação e avaliação de descontinuidades e zonas das juntas
soldadas).
9. Ensaios mecânicos.
10. Propriedades físicas dos metais;
11. Tração: fundamentos, aplicações e limitações.
12. Dureza: métodos, fundamentos, aplicações e limitações.
13. Dureza Portátil (Prática).
14. Dobramento: fundamentos, aplicações e limitações.
15. Fratura (Nick-break): fundamentos, aplicações e limitações.
16. Queda Livre de Peso: fundamentos, aplicações e limitações.
17. Impacto: fundamentos, aplicações e limitações.
18. Instrumentos e técnicas de medidas.
19. Visual e dimensional.
Bibliografia:
American Society for Materials (ASM). Metals Handbook Coleção ABENDI:
Partículas magnéticas, Líquido Penetrante, Ultra-Som, Ensaio Visual, Correntes Parasitas, Radiografia
Industrial
SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos; fundamentos teóricos e
práticos. 5. ed.
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10.2.8 Disciplina

Carga horária

Documentação técnica
30
Ementa:
1. Sistema de qualificação e certificação de pessoal em soldagem.
2. Especificação e qualificação de procedimento de soldagem e de soldadores/operadores.
3. Qualificação: a. procedimentos de soldagem, peças de teste de produção e de qualificação de
soldadores/operadores de soldagem; b. Acompanhamento de parâmetros relevantes; c. Preparação
das peças de teste; d. remoção dos corpos-de-prova; e. ensaios usuais; f. avaliação dos resultados.
4. Documentos Técnicos: a. Familiarização, uso e controle de procedimentos de soldagem, instruções
de fabricação e/ou execução, instruções de inspeção de soldagem e relação de soldadores/operadores
de soldagem qualificados; b. Registros de resultados: preparação de relatórios de registro de resultados
e de não-conformidade, registro de qualificação de soldadores/operadores de soldagem, registro de
qualificação de procedimentos de soldagem, instruções de inspeção de soldagem, relação de
soldadores/operadores de soldagem qualificados, controle de desempenho de soldadores operadores
de soldagem e sistemas de arquivamento de documentação.
5. Análise de certificados de consumíveis.
Bibliografia:
ABNT . NBR 014842; critérios para a qualificação e certificação de inspetores de soldagem. Rio de
Janeiro, 2003.
ASME . ASME IX; Qualification standard for welding and brazing procedures, welders, brazers, and
welding and brazing operators. New York.
ASME . ASME VII; div.1 Rules for construction of pressure vessels.
ASME . ASME II; Part. C: specifications for welding rods, electrodes and filler metals.

10.2.9 Disciplina
Projeto e construção
Ementa:
1. Sistemas estruturais.

Carga horária
30

2. Fundamentos da resistência dos materiais.
3. Projetos de juntas para soldagem.
4. Comportamento de estruturas soldadas sob diferentes tipos de carga.
5. Projeto de estruturas soldadas sob carga estática e cíclica.
6. Projeto de equipamentos de pressão soldados.
7. Introdução à mecânica da fratura.
8. Controle da qualidade durante o processo de fabricação
Bibliografia:
1. BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON JR., E. Russell; Resistência dos materiais. 2. ed./ 3. ed. São
Paulo: Pearson Makrom Books, 1989/1995.
2. MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 16. ed./ 18. ed. São Paulo: Érica,
2005/2010.
3. HIBBELER, Russel Charles. Resistência dos materiais. 5. ed./ 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2004/2010.
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10.2.10 Disciplina
Gestão da Qualidade e Projetos
Ementa:

Carga horária
30

1. Noções de teoria dos sistemas da qualidade e projetos;
2. As normas NBR ISO-9000
3. Planejamento da qualidade;
4. Normas NBRs Qualidade e Projetos
5. Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements"; 11. ISO 3834-2:2005
6. Introdução à garantia da qualidade na fabricação por soldagem
7. Controle da qualidade durante o processo de fabricação
Bibliografia:

PMI - "PMBOK – Conhecimento em Gerenciamento de Projeto, Editora PMI, 5ª ed., 2014;
H. Kerzner - "Gestão de projetos: as melhores práticas", Editora Bookman, 2002;
D. I. Cleland - "Project management: strategic design and implementation", 3rd ed., Editora McGraw Hill,
1999.
.

10.2.11 Disciplina
Inspeção de soldagem
Ementa:
1. Inspeção de eletrodos.
2. Inspeção de estufas.
3. Acompanhamento da soldagem.
4. Defeitos e critérios de aceitação
5. Medição, controle e registro de soldagem
6. Análise gráficos de tratamento térmico

Carga horária
30

Bibliografia:
ASME . ASME IX; Qualification standard for welding and brazing procedures, welders, brazers, and
welding and brazing operators.
AMERICAN WELDING SOCIETY . AWS D1.1/01.1M; ; structural welding code; steel.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE . API STANDARD 1104/; Welding of pipelines and related
facilities. 19. ed. [S. l.], 1999. Errata n.1 october, 31 de 2001.
• Artigos e publicações técnicas.
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10.2.12 Disciplina

Carga horária

Metodologia do trabalho científico
30
Ementa:
1. Conceitos e definições da pesquisa científica.
2. Projeto de pesquisa, seleção, descrição do método e desenvolvimento.
3. Estrutura de um texto científico e desenvolvimento dos capítulos da monografia.
4. Normas ABNT para elaboração de artigos técnicos-científicos e redação da monografia.
5. Elaboração do projeto de pesquisa da monografia.
6. Técnicas de apresentação de trabalhos e comunicação oral.
Bibliografia:
COSTA, S.F. Método científico: os caminhos da investigação. São Paulo: Harbra, 2001.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7.ed. São Paulo: Atlas,
2010.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 21.ed. São Paulo: Cortez, 2000.

10.2.13 Disciplina

Carga horária

Normas técnicas
30
Ementa:
ASME . ASME VIII; div.1 e div 2 Rules for construction of pressure vessels.
ASME ASME IX - "Qualification standard for welding and brazing procedures, welders, brazers and
welding and brazing operators";
AMERICAN WELDING SOCIETY . AWS D1.1/01.1M; structural welding code; steel. Miami,
ASME . ASME B31.1 B31.3; ASME Code for Pressure Piping,
ASME . ASME B31.4; ASME Pipeline Transportation
ASME B31.8 ASME Gas Transportation and Distribution
ASME ASMEII Materials and Specifications
API 1104 - "Standard for welding pipelines and related facilities";
Outras normas aplicáveis: N 133, N 2301, N 268 (vaso de pressão com meio ambiente), N115
(tubulações), N 264 (dutos).
Bibliografia:
ASTM INTERNATIONAL . ASTM A6; Standard specification for general requirements for roller steel
plates, shapes, sheet piling and bars for structural use e A36 - Standard specification for structural
steel.
ASTM INTERNATIONAL. ASTM A36 – "Standard specification for structural steel"
ASME . ASME IX; Qualification standard for welding and brazing procedures, welders, brazers, and
welding and brazing operators.
ASME . ASME VIII; div.1 Rules for construction of pressure vessels.
ASME . ASME II; Part. C: specifications for welding rods, electrodes and filler metals.
ASTM INTERNATIONAL .
ANSI 31.3 Chemical plant and petroleum refinery piping
ASME . ASME B31.4; ASME Pipeline Transportation
ASME B31.8 ASME Gas Transportation and Distribution
AWS D1.1/01.1M; ; structural welding code; steel.
API 5L – "Specification for the line pipe"
API 1104 – "Standard for welding pipelines and related facilities"
ASME. ASME II: Part, C : specification for welding rods, electrodes and filler metals
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11. CORPO DOCENTE
Nome

Titulação

Forma de
Contratação

Paulo Eduardo Alves Fernandes

Doutor em Metalurgia Naval

Docente do quadro

Mestre Engenharia Metalúrgica
Especialização em Administração Industrial
Aperfeiçoamento em Pedagogia
Tecnólogo Mecânico Modalidade - Soldagem
Inspetor de soldagem nível II pelo Sistema
Nacional de Certificação e Qualificação (SNQC)
Inspetor Internacional pela AWS – CWI
Experiência Acadêmica:
- Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” - 18 anos.
Experiência Profissional:
- Combustol Indústria e Comércio - 2 anos;
- Associação Brasileira de Soldagem - 1 ano;
- Asea Brown Boveri - 3 anos.

Nome

Titulação

Regime de
Contratação

Leila Garcia Reis

Mestre em Engenharia Metalúrgica

Docente do quadro

Experiência Acadêmica:
- Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” - 12 anos.
Experiência Profissional:
- Fosfazin Indústria e Comércio Ltda. - 18 anos;
- Brazaço – Mapri Indústria e Comércio Ltda. - 4 anos.

Nome

Titulação

Forma de
Contratação

José Antônio dos Reis da

Mestre Engenharia Metalúrgica

Cunha

Engenharia Metalúrgica

Docente prestador
de serviços

Experiência Acadêmica:
- Air Liquide Brasil Ltda 19 anos
Experiência Profissional:
- White Martins - 3 anos;
- Embraer - 4 anos;
- Centro Técnico Aeroespacial - 1 ano;
Lancer Soldas 4 anos.
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Nome

Titulação

Jose de Deus Brito

Forma de Contratação

Pós Graduação: Engenharia de Soldagem
Certified Welding Inspector
Inspetor de Soldagem pela FBTS
Inspetor Visual N3 pela ABENDE

Experiência Acadêmica:
Pós graduação em engenharia de soldagem na Universidade de São Paulo USP – PECE 2011
Pós graduação em Inspeção e automação na Escola SENAI Nadir Dias de Figueiredo, em Osasco.
SENAI – 2011
curso de Inspetor de Soldagem nível 1 e nível 2 para a FBTS desde 1985
Experiência Profissional:
Empresa:

QUIP SA
Prestador de serviços em Engenharia de Soldagem para a P53, P55, P63
Março/2006 até a presente data

Empresa:

METASA SA Indústria Metalúrgica
Prestador de serviços em Engenharia de Soldagem
Março/2006 até a presente data

Empresa:

Sulzer Brasil SA
Prestador de serviços em Engenharia de Soldagem
1998 até a presente data

Empresa:

Brastubo Construções Metálicas SA
Prestador de Serviços em Inspeção e Engenharia de Soldagem
1996 até a presente data

Empresa:

Badoni ATB Indústria Metalmecânica SA
Chefe do Departamento de Engenharia de Soldagem (01/03/93 a 14/05/96)
Chefe do Departamento de Controle da Qualidade (01/11/91 a 28/02/93)
Chefe do Departamento de Soldagem (01/12/88 a 30/10/91)

Engenheiro de Soldagem (01/03/86 a 30/11/88)
Inspetor de Soldagem (01/08/81 a 28/02/86)
Técnico de Solda (01/08/80 a 31/07/81)
Estagiário de Engenharia Mecânica (07/02/80 a 31/07/80)
Empresa:

São Paulo Alpargatas SA
Ajustador Mecânico (1977 a 1978)
Empresa: Getoflex Indústria e Comércio Ltda
Ajustador Ferramenteiro (1971 a 1976)

12. METODOLOGIA
As 450 horas desenvolvidas presencialmente estão distribuídas entre aulas teóricas,
atividades práticas de laboratório e observação de ambientes de produção, utilizando19

se para tanto, a estrutura física das instalações da Faculdade de Tecnologia SENAI
“Nadir Dias de Figueiredo” e visitas a conceituadas empresas do ramo metalúrgico e
afins.
A grade curricular do curso está desenhada de forma a integrar os conhecimentos e as
competências requeridas para o profissional de soldagem. Pode-se citar, além dos
métodos pedagógicos de desenvolvimento das aulas, o emprego de tecnologias
inovadoras

recomendadas para o desenvolvimento de competências gerenciais e

estimular a tomada de decisões e solução de problemas.

13. INTERDISCIPLINARIADADE
A interdisciplinaridade do curso está baseada no desenvolvimento integrado dos
conteúdos de cada disciplina, de forma que haja uma interlocução dos conteúdos e das
atividades desenvolvidas.

14. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Estão previstas visitas a ambientes de produção, laboratórios e oficinas da Faculdade
de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”:


Oficina de soldagem;



Oficina mecânica;



Laboratórios de ensaios mecânico;



Laboratório de ensaios não destrutivos;



Laboratório de metalografia;



Laboratório de tratamento térmico;



Laboratório de quimica.

Além desses, propõem-se ainda visitas a ambientes reais de produção em empresas
do ramo como complementação das atividades realizadas em sala de aula.

15. TECNOLOGIA
A estrutura de apoio técnico ao curso está composta por:
1. Equipamentos de projeção multi-mídia;
2. Computadores pessoais;
3. Máquinas Multi-Processos;
20

4. Sistema Robotizado;
5. TIG Orbital;
6. Máquinas de Soldagem e Corte à Plasma;
7. Sistema Arco Submerso;
8. Equipamentos de Soldagem por Resistência;
9. Equipamentos Posicionadores de Solda.

16. INFRAESTRUTURA FÍSICA
Instalações Administrativas
Discriminação

Qtde

M²

Sala de Direção

1

44

Secretaria

1

93

Sala de Reuniões

1

25

Auditório

1

240

Sala de Docentes

4

120

Sala de Coordenação dos Cursos

1

32

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

3

587

Praça de Alimentação

1

105

Almoxarifado

1

166

Sanitários

25

550

Quantidade

Área (M2)

Oficina de Soldagem

01

750

Salas de Aula

22

1000

Análises Químicas Instrumentais

2

120

Metalografia (Preparação e Análises Macro e Micrográficas)

3

189

Ensaios Destrutivos

2

80

Ensaios Não Destrutivos

1

120

Ensaios em Areias

1

48

Oficina de Fundição (Moldagem, Fusão, Limpeza e Acabamento)

1

840

Oficina de Tratamento Térmico

1

72

Sala de Simulação

1

30

Laboratórios utilizados no curso

247,3 (m2)

Biblioteca

Para possibilitar o acesso à informação a biblioteca conta com equipamentos de comunicação para
acesso externo e à Rede SENAI e toda a infra-estrutura necessária para o seu funcionamento.
Qtde

Especificações

01

Computadores disponíveis para acesso a rede, Internet, banco de dados e acesso dos alunos
ao servidor onde estão armazenados os Data book.
Computador com Proxy para gerenciar o acesso dos alunos.

03

Computadores para os bibliotecários e estagiários.
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Acervo Bibliográfico
Área do Conhecimento (Soldagem)

Qtde

621.791 Soldagem

149

621. 791 Artigos de Periódicos

181

621.791 Normas Técnicas

51

CDROM

46

DVD

17

(035) MM - Manuais de Máquinas

37

(03) 621.791 Obras Referências

06

TOTAL

487

Recursos Audiovisuais

Quantidade

Quadro interativo

03

Projetor multimídia interativo

02

Computadores

171

Projetor Multimídia

22

Projetor Multimídia Interativo

2

Quadro Branco

22

Aparelhos DVD

10

TOTAL

227

Observações

II - CONTEXTO DE TRABALHO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Nº 1

Laboratório/Oficina de Soldagem
Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtde

Especificações
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17
9
8
1
1
1
1
2
1
2
1
4

Equipamentos de soldagem multi-processos
Equipamentos de soldagem TIG AC/DC
Equipamentos de soldagem oxigás
Célula de soldagem robotizada;
Equipamento de soldagem TIG orbital
Equipamento de soldagem a arco submerso
Equipamento de soldagem plasma
Equipamento de corte plasma
Equipamento de soldagem por resistência
Equipamento posicionador para soldagem
Equipamento de corte oxigás semi-automático
Equipamento de exaustão portátil

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Nº 1

Laboratório de

Analises Químicas Instrumentais

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)


QCS – 5000 – Software para resultado de C e S



Metal Lab 32 – Software base para espectrometria de emissão ótica
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)

Qtde

Especificações

2

Determinador simultâneo de C e S por combustão direta;

2

Espectrômetro de emissão ótica

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Nº 1

Laboratório de Ensaios

não Destrutivos

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtde

Especificações
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1

Negatoscópio industrial mod. Ko-nega;

8

Negatoscópio para leitura de radiografias – Kubika;

4

Densitômetro digital mod. I – Metal-Chek;

4

Caneta dosimétrica digital – Dosimeter;

2

Zerador de caneta dosimétrica – Dosimeter;

2

Aparelho de ultrasom Echograph 1003;

1

Aparelho comparador Verimet M 1900;

1

Medidor de espessura ultrassom – Eddytronic;

1

Medidor de campo magnético MCM 1000 – Aroflex;

8

Yoke com pernas articuláveis;

1

Luxímetro de luz branca e negra 3650 SL – Davis;

1

Verificador de magnetismo residual 0,3 F – Imaden

3

Tubo decantador Foerster – Imaden

4

Luminária negra 100 W ZB 100 para magnaflux;

1

Máquina estacionária para detecção de trincas – Imaden;

4

Aparelho de ultrassom USN 50 – Krautkramer

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de Ensaios

Nº 1

Destrutivos

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)


Tes C versão 3.01 – Ensaio Universal
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)

Qtde

Especificações

2

Durômetro Rockwell 150 Kgf escala C – Para medição de dureza;

2

Durômetro Vickers 120 Kgf – Para medição de dureza;

2

Durômetro Brinell 3000 Kgf – Para medição de dureza;

1

Máquina universal - Para ensaio de tração, compressão, cisalhamento, dobramento de até
200kN, com softwares tensão x deformação;

1

Máquina universal - Para ensaio de tração a frio e a quente até 1300 °c, compressão,
cisalhamento, dobramento de até 600 kN, com softwares tensão x deformação;

1

Máquina de Impacto 300J

1

Máquina de embutimento Ericksen - Para chapas de até 3,00mm.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Nº 1

Laboratório de Metalografia
Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
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Qtde
19
2
15
17
3
1
5
1
1
1
4

Especificações
Lixadeiras - Para preparação de amostras metalográficas;
Esmeris – Para acabamento de amostras;
Politrizes;
Microscópios Olimpus com aumento de até 1000x;
Prensas de Embutimento – Para corpo de prova de pequenas dimensões;
Equipamento de polimento eletrolítico;
Máquinas de corte de disco abrasivo (Cut-off) – Para corte de corpo de prova;
Secador;
Microdurômetro carga 0,001 - 2kgf – Para medição de dureza;
Analisador de imagem até 1000x de aumento – Para obtenção de fotos;
Microscópios Estereoscópios – Para análise de corpo de prova com aumento de até 50x.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório/Oficina de Tratamentos

Nº 1

Térmicos

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Qtde
5
4
1
1
1

Especificações
Fornos resistivos para tratamento térmico, sendo 03 até 1200°C e 02 até 500°C;
Tanques para resfriamento;
Sonda CO – Para medição do potencial de carbono do forno;
Equipamento de ensaio Jominy – Para medição da temperabilidade dos materiais ferrosos;
Durômetro Rockwell C/B/A.

16.1 ÁREAS DE ACESSOS ESPECIAIS
Em cumprimento ao Decreto nº 5.296/2004, a instituição adaptou as condições de
acesso para portadores de deficiência física nos ambientes coletivos, da seguinte
maneira:


Reserva de vaga no estacionamento de veículos.



Adequação do espaço físico das portas de acesso.



Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas.



Elevador.



Banheiros com barras de apoio nas paredes.



Lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas.
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17. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
O processo seletivo poderá ocorrer especificamente ou de forma combinada por meio
dos seguintes instrumentos, tomando por base a quantidade de candidatos por vaga:


avaliação do atendimento aos pré-requisitos exigidos;



análise de currículo;



entrevista;



prova escrita de conhecimentos;



redação;



outros.



O pré-requisito para o ingresso no curso é ser portador de diploma de curso
superior nas áreas tecnológicas, metalmecânica ou em outras áreas, que já atuem
no segmento da soldagem direta ou indiretamente.

18. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação e o controle de frequência são computados por disciplina. Serão
considerados aprovados na disciplina os alunos que tiverem obtido aproveitamento
correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas e, pelo
menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência. Os critérios de avaliação de
cada disciplina serão determinados pelo respectivo professor responsável e deverão
constar dos planos de ensino, fornecido aos alunos no início de cada disciplina.
Os critérios de avaliação da monografia serão determinados pelo professor orientador
responsável e devem obedecer ao estabelecido no parágrafo anterior no que se refere
ao mínimo para aprovação.
A cada disciplna concluída será aplicado um questionário para a apuração do índice de
satisfação dos alunos com o curso, envolvendo os seguintes itens: cumprimento dos
objetivos

e

horários,

docência,

coordenação,

infraestrutura

e

atendimento

administrativo.

19. CONTROLE DE FREQUÊNCIA
A frequência mínima exigida em cada disciplina é de 75%.O controle de frequência é
feito pelo professor em cada aula ministrada e registrado no diário de classe.
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20. TRABALHO DE CONCLUSÃO
O trabalho de conclusão do curso será elaborado pelos alunos em forma de
monografia. Os critérios de avaliação da monografia serão determinados pelo professor
orientador

responsável

e

devem

obedecer

ao

requisito

de

aproveitamento

correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas para obter a
certificação. Não haverá obrigatoriedade de formação de banca examinadora.

21. CERTIFICAÇÃO
Os certificados de conclusão de cursos serão registrados na Faculdade de Tecnologia
SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”, em livro próprio, destinado especificamente para
esse fim e terão validade nacional conforme dispõe o § 1º , do artigo 7º da Resolução
CNE/CES nº 1, de 08 de julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação.
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