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APRESENTAÇÃO

A organização da oferta formativa coerente com as mudanças no processo produtivo é um dos grandes desafios
enfrentados pelas instituições de formação profissional que preparam o trabalhador sob as perspectivas da
competência e polivalência, com o propósito de desenvolver suas capacidades para compreensão e aplicação
das bases gerais, técnicas, científicas e socioeconômicas de uma área de atuação.

O ITINERÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL elaborado nas diversas áreas da indústria, para
subsidiar as ações de formação profissional do SENAI, tem como objetivo o alinhamento e atualização do
desenho curricular com base em contextos reais do mundo do trabalho.

Nesse sentido, este documento apresenta o itinerário nacional da área de METALMECÂNICA SOLDAGEM
como resultado do trabalho articulado nacionalmente por meio dos Comitês Técnicos Setoriais Nacionais, dos
Comitês de Especialistas Técnicos do SENAI e, também, dos Interlocutores da ação.

Embora apresente o itinerário formativo de áreas tecnológicas, não se constitui como um documento finalizado,
uma vez que dentre as ações nacionais está o permanente monitoramento dos Perfis Profissionais e Desenhos
Curriculares Nacionais no sentido de mantê-los aderentes às necessidades do mundo do trabalho e à
Metodologia SENAI de Educação Profissional.

Desta forma, entregamos aos regionais a versão 4 atualizada e ampliada, enquanto instrumentalização para
atender de forma proativa ao desafio da organização da oferta formativa, tendo em vista o fortalecimento do
padrão nacional e das ações do Sistema SENAI.



MATRIZ DE REFERÊNCIA

O Itinerário Nacional de Educação Profissional da área de METALMECÂNICA SOLDAGEM contempla cursos
de Formação Inicial e Continuada, Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Os desenhos curriculares aqui apresentados representam uma base nacional comum para a oferta formativa dos
Departamentos Regionais, tendo em vista a atualização técnica e tecnológica de seus cursos e a manutenção
do padrão de qualidade educacional SENAI.

Embora nem todos os currículos tenham sido desenvolvidos a partir de um Perfil Profissional definido por um
Comitê Técnico Setorial -- estratégia prioritária da Metodologia SENAI de Educação Profissional --todos foram
desenvolvidos a partir de pesquisas de mercado, estudos técnicos de tendência e prospecção, conhecimento
tácito da área e norteadores estratégicos e submetidos ao comitê de Especialistas técnicos do SENAI que
procederam a devida análise para que os regionais possam usufruir de um documento condizente com as
demandas da indústria nacional.

Os Departamentos Regionais poderão montar suas ofertas formativas utilizando o currículo de cada ocupação,
na íntegra, ou fazendo o acréscimo de até 20% à carga horária estabelecida. A medida fará com que todo curso
atenda a uma base nacional comum sem, contudo, comprometer as especificidades estaduais.

A seguir, a Matriz de Referência da área de METALMECÂNICA SOLDAGEM que apresenta os cursos com suas
respectivas Unidades Curriculares e cargas horárias, além de representar graficamente a composição de cada
curso e servir para orientação ao regional na composição de novas ofertas a partir do desmembramento do
currículo aqui apresentado.



BÁSICO

Fundamentos de Soldagem 36 horas
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54 horas
Fundamentos de Soldagem 36 horas
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54 horas
Fundamentos de Soldagem 36 horas
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54 horas
Fundamentos de Soldagem 36 horas
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54 horas

ESPECÍFICO I

Leitura e Interpretação de Projetos 60 horas
Preparação para os Processos de Corte 120 horas
Preparação para os Processos de Soldagem 160 horas
Soldagem Arame Tubular em Juntas de Ângulo e Topo 70 horas
Soldagem Eletrodos Revestidos em Juntas de Ângulo e Topo 70 horas
Soldagem MAG em Juntas de Ângulo e Topo 70 horas
Soldagem TIG em Juntas de Ângulo e Topo 70 horas

ESPECÍFICO II

Controle de Processos e Materiais 140 horas
Controle de Qualidade dos Processos de Corte e Solda 160 horas
Coordenação de Equipes e Métricas de Produtividade 40 horas
Soldagem Arame Tubular em diversas posições 80 horas
Soldagem Eletrodo Revestido em diversas posições 80 horas
Soldagem MAG em diversas posições 80 horas
Soldagem TIG em diversas Posições 80 horas

ESPECÍFICO III
Suporte Técnico em Ações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 60 horas
Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos 140 horas

INTRODUTÓRIO

Comunicação e Tecnologias da Informação 60 horas
Fundamentos Físico-Químicos 40 horas
Introdução à Tecnologia de Corte e Soldagem 140 horas
QSMS  Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente 40 horas
Tecnologia de Materiais 40 horas

CH Total 240 horas 240 horas 240 horas 240 horas 1200 horas

Qualificações
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1. SOLDADOR - MAG EM TUBOS DE AÇO CARBONO

1.1 Identificação da ocupação

Ocupação SOLDADOR - MAG EM TUBOS DE AÇO
CARBONO CBO 7243

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 240h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO

TECNOLÓGICO
Controle e Processos
Industriais

ÁREA
TECNOLÓGICA

METALMECÂNICA
SOLDAGEM

SEGMENTO
TECNOLÓGICO Soldagem

COMPETÊNCIA
GERAL

Soldar materiais por meio do processo MAG (GMAW) em Aço, atendendo à regulamentação técnica
de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Soldar materiais por meio do processo MAG (GMAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental.



1.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO
Fundamentos de Soldagem 36h

90h
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54h

ESPECÍFICO I Soldagem MAG em Juntas de Ângulo e Topo 70h 70h
ESPECÍFICO II Soldagem MAG em diversas posições 80h 80h

TOTAL 240h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador - mag em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Fundamentos de Soldagem
Carga Horária: 36h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo MAG (GMAW) em Aço, atendendo à regulamentação da documentação
técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer, através dos fundamentos técnicos e científicos, conhecimentos aplicáveis aos processos de
soldagem, uma base consistente que possibilite o desenvolvimento das competências profissionais do soldador, com
segurança e qualidade, preservando o meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Comunicação verbal e comunicação
não verbal
Elementos da comunicação: emissor,
receptor, mensagem e canal
Ruídos na comunicação

Conflitos interpessoais
Autoconsciência
Características
Fatores internos e externos
Níveis de conflito
Tipos

Desenho Técnico Mecânico
Introdução ao desenho mecânico
Leitura e interpretação

Perspectiva isométrica
Projeção ortogonal

Documentos Técnicos
Especificação do Procedimento de
Soldagem
Registro de Qualificação do Soldador

Eletricidade Básica
Grandezas elétricas

Corrente
Resistência
Tensão

Instrumentos de medição
Multímetro

Tipos de correntes
Alternada
Contínua

Ética
Ética nos relacionamentos sociais

Gestão da qualidade
Análise e solução de problemas
Conceitos Básicos
Ferramenta da Qualidade 5S

Metais de base
Classificação

ASTM
SAE

Materiais ferrosos e não ferrosos

Capacidades Técnicas

Identificar as grandezas elétricas aplicáveis à soldagem
Identificar instrumentos de medição aplicáveis à soldagem
Identificar os princípios de comportamento dos metais
Identificar os tipos e características de corrente elétrica
Identificar tipos e características dos materiais aplicáveis à soldagem
Identificar unidades de medida e instrumentos de medição
Interpretar dados e informações de textos técnicos
Ler e Interpretar desenhos técnicos básicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as atividades
de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das
atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes



Metais e ligas metálicas
Metrologia básica

Ângulos
Conceito
Medida

Conceito, histórico e aplicação
Instrumentos de medição

Aplicação: trena, escala,
paquímetro, manômetro, calibre e
gabaritos
Leitura: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos
Tipos: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos

Medidas de comprimento
Sistema Inglês
Sistema Métrico

Medidas de superfície
Aplicações
Conversão de unidades
Múltiplos e submúltiplos
Unidade fundamental

Medidas de temperatura
Aplicações
Conversão de unidades
Unidade fundamental

Métodos de medição
Trabalho em equipe

Formação, estrutura e funcionamento
de equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais e
coletivas



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador - mag em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Tecnologia e Preparação para a Soldagem
Carga Horária: 54h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo MAG (GMAW) em Aço, atendendo à regulamentação da documentação
técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que permitam ao profissional de solda preparar o local
de trabalho, identificar materiais / equipamentos necessários , prever manutenção e realizar solda, observando condições
de segurança, qualidade e preservação do meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Condições Ambientais de Soldagem
Condições atmosféricas
Luminosidade
Organização do posto de soldagem
Tipos de ambientes

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura

Lápis térmico
Termômetro infravermelho (laser)

Desempeno de chapas
Martelamento
Por chama

Fixação de componentes a serem
soldados

Sequência de ponteamento
Sistemas de travamento

Métodos de aquecimento
Por chama
Por resistência elétrica

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Inspeção visual: noções básicas
(padrões e procedimentos).
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Consultas técnicas
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Consequências de uso inadequado
Cuidados

Fontes de Energia para Soldagem
Acessórios
Fontes de energia
Parâmetros de soldagem

Higiene e Segurança

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso do cabo força e terra.
Aplicar normas e procedimentos de segurança e saúde no trabalho e de
proteção ao meio ambiente
Aplicar técnicas de diagnóstico de falhas em manutenção de sistemas de
partida de motores elétricos
Aplicar técnicas de reparação de sistemas de acionamentos elétricos
Avaliar as condições ambientais de luminosidade para a execução dos
serviços de soldagem.
Avaliar as condições de alinhamento e pré-deformação da junta a ser
soldada.
Avaliar as condições de fixação dos cabos e do grampo-terra.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás.
Avaliar as condições de limpeza da região a ser soldada.
Avaliar as condições de uso dos EPIs e EPC s, em vista da execução de
atividades de soldagem
Avaliar as condições de vedação das conexões do sistema de fluxo de
gás.
Avaliar as condições do regulador de gás.
Avaliar as conexões do sistema de fluxo de gás.
Avaliar os ambientes de soldagem (interno e externo) quanto às
condições atmosféricas
Comparar as dimensões reais da geometria da junta com as
especificadas na instrução de trabalho.
Definir, de acordo com as normas técnicas e os procedimentos e
recomendações de segurança, as condições de transporte dos cilindros
de gás.
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de transporte dos consumíveis.
Diagnosticar falhas e defeitos e suas possíveis causas em sistemas de
partida de motores elétricos a partir do histórico de manutenção
Executar a manutenção de sistemas de acionamentos elétricos
considerando os aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho
Identificar a fonte de energia de soldagem a ser utilizada, tendo em vista
o ajuste de parâmetros
Identificar a possível presença de produtos inflamáveis no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar as condições de fixação dos cabos e de ajuste do porta-
eletrodo e grampo-terra.



Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Pesquisa e análise de informações
Análise das informações e conclusões
Fontes de consulta
Seleção de informações
Técnicas de Pesquisa

Preparação de Juntas
Cortes térmicos
Ferramentas de uso manual
Limpeza da região a ser soldada
Manuseio de maçarico
Máquinas e equipamentos portáteis
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)

Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho: tipos,
características e prevenção
Agentes agressores à saúde
Equipamentos de proteção
Ergonomia
Primeiros socorros
Riscos em eletricidade
Sinalização de segurança

Simbologia de soldagem
Simbologia básica

Terminologia de Soldagem
Terminologia da soldagem

Identificar as condições de isolamento de cabos e
Identificar as condições de posicionamento do soldador no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar as referências dos certificados de aprovação dos EPIs
Identificar a temperatura indicada na instrução de trabalho, tendo em vista
o pré-aquecimento e/ou a remoção de possível umidade
Identificar a terminologia de soldagem.
Identificar, através da simbologia constante na instrução de trabalho, a
geometria da junta a ser soldada.
Identificar, através de consulta a manuais, a forma de montagem do
conjunto de acessórios
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
dos cabos força e terra.
Identificar, na instrução de trabalho, a necessidade de utilização de
procedimento unilateral (com backing e dispositivos auxiliares).
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de alinhamento e pré-
deformação da junta a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de limpeza inicial da
região a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, o tipo e a geometria da junta.
Identificar o tipo de ambiente (confinado, não confinado...) de execução
da soldagem.
Identificar possíveis situações de risco físico para o soldador no
ambiente de trabalho.
Interpretar a instrução de trabalho quanto aos parâmetros de soldagem.
Interpretar as recomendações de segurança, as condições de transporte
e de uso do maçarico.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas) aplicáveis às condições atmosféricas nos
ambientes de soldagem.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas aplicáveis) relativas ao manuseio de produtos
inflamáveis no ambiente de soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) aplicáveis à ergonomia e à luminosidade do ambiente de
soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) referentes às características e finalidades dos EPIs e EPC s
Interpretar os procedimentos técnicos de manuseio do maçarico.
porta-eletrodo
Realizar procedimentos de bloqueio e sinalização para a intervenção,
conforme estabelecido em norma vigente
Realizar procedimentos de desbloqueio para liberação do sistema de
partida de motores, conforme estabelecido em norma vigente
Realizar registros das não conformidades detectadas na execução da
instalação
Reconhecer o funcionamento do equipamento.
Selecionar, de acordo com a instrução de trabalho, os EP Is e EPC s
requeridos para a execução dos serviços de soldagem
Selecionar o lápis térmico de acordo com a temperatura indicada na
instrução de trabalho.
Selecionar os equipamentos e ferramentas a serem utilizados na
soldagem de acordo com a instrução de trabalho.
Simbologia de soldagem

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as
atividades de sua responsabilidade.



Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento
das atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratorio de metrologia / desenho técnico / eletricidade básica
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Soldador - mag em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Soldagem MAG em Juntas de Ângulo e Topo
Carga Horária: 70h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo MAG (GMAW) em Aço, atendendo à regulamentação da documentação
técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de juntas em ângulo e topo no processo MAG, nas posições
horizontal e vertical, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e
preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Estrutura de frases e parágrafos
Leitura e interpretação de textos: técnicas
de estudo e técnicas de resumo
Linguagem técnica

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura interpasses
Desempeno de chapas
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Controle visual: noções básicas (padrões e
procedimentos)
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Insumos
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Ética nos relacionamentos sociais e
profissionais
Ética no uso de máquinas e equipamentos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Tipos

Aplicações
Características
Procedimentos técnicos de transporte,
manuseio e conservação

Higiene e Segurança
EP Is e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso da mangueira do gás de proteção, do
cabo força, terra e sistema de arrefecimento.
Analisar as condições de uso do conduíte, difusor de gás, bocal e bico
de contato.
Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás e dos
sistemas de arrefecimento.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta,
considerando as especificações da instrução de trabalho.
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar, por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem.
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
preestabelecido em procedimento
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de manuseio do gás de proteção.
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de
soldagem tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
da mangueira do gás de proteção, dos cabos força e terra e do
sistema de arrefecimento.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle
da temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.



Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Montagem e soldagem das juntas
Acessórios
Condições atmosféricas
Cortes térmicos
Especificação e classificação de
consumíveis
Ferramentas de uso manual
Ferramentas e equipamentos
Fontes de energia
Identificação e seleção de consumíveis
Interpretação da Instrução de Trabalho
Limpeza da região a ser soldada
Luminosidade
Manuseio de maçarico
Manuseio e armazenagem de consumíveis
Máquinas e equipamentos portáteis
Organização do posto de soldagem
Parâmetros de soldagem
Posições de soldagem
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Técnicas de ponteamento
Técnicas de soldagem

De ângulo: posições horizontal e vertical
De topo: posição plana, horizontal e
vertical

Tipos de ambientes
Qualidade Ambiental

Aquecimento global
Homem e o meio ambiente
Impactos ambientais
Prevenção à poluição ambiental
Qualidade de vida

Resíduos
Características
Classificação
Descarte
Tipos

Segurança no trabalho
Campanhas de segurança
Educação em Prevenção de Acidentes 
CIPA
Manuseio de materiais e equipamentos
Organização do local de trabalho
Plano de Prevenção e Combate a Incêndio:
PPCI

Trabalho em equipe
Ajustes interpessoais
Definição de objetivos e metas
Divisão de papéis e responsabilidades
Lidar com críticas e sugestões

Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza
interpasses recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada
para a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o gás de proteção a ser utilizado
na soldagem.
Identificar, na instrução de trabalho, o modo de instalação do gás de
proteção.
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem,
tendo em vista o ponteamento e a soldagem dos componentes.
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção
preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar a instrução de trabalho quanto às características do gás de
proteção.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos para limpeza interpasses e final.
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser
executada.
Interpretar os padrões preestabelecidos em procedimento, tendo em
vista o controle visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com
a legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e pistola.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos
requeridos para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para os equipamentos, acessórios e local de
soldagem.
Selecionar o gás de proteção de acordo com as especificações da
instrução de trabalho.
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EPIs indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de
equipamentos, acessórios e local de soldagem.



Lidar com críticas e sugestões
Trabalho e Profissionalismo

Competência profissional
Qualidades pessoais e profissionais

Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em
vista a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista
a manutenção preventiva.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa e responsabilidade no desenvolvimento das
atividades de sua responsabilidade.
Propor possíveis melhorias na organização do ambiente de trabalho,
tendo em vista a prevenção de acidentes e a melhoria da
produtividade.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.
Utilizar as ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição de acordo com os procedimentos técnicos e as
recomendações recebidas.
Capacidades Sociais

Demonstrar postura ética em todas as ações desenvolvidas e no
relacionamento interpessoal e profissional.
Integrar à comunicação oral e escrita a terminologia técnica
apresentada e identificada através das pesquisas e leituras
Participar de grupos de trabalho demonstrando autocontrole e
atitudes de cooperação.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Soldador - mag em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Soldagem MAG em diversas posições
Carga Horária: 80h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo MAG (GMAW) em Aço, atendendo à regulamentação da documentação
técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de tubos no processo MAG, em todas as posições, de acordo
com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Conflitos nas Organizações
Características
Causas
Consequências
Controle emocional no trabalho
Fatores internos e externos
Tipos

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura interpasses
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Controle visual: noções básicas
(padrões e procedimentos)
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Cooperação e trabalho
Elementos de Manutenção

Conexão de sistema de fluxo de gás
Insumos
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Virtudes profissionais: responsabilidade,
iniciativa, honestidade, sigilo, prudência,
perseverança, imparcialidade

Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso da mangueira do gás de proteção, do cabo
força, terra e sistema de arrefecimento.
Analisar as condições de uso do conduíte, difusor de gás, bocal e bico de
contato.
Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o ponteamento
de componentes.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás e dos
sistemas de arrefecimento.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta,
considerando as especificações da instrução de trabalho.
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar, por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem.
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
preestabelecido em procedimento
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de manuseio do gás de proteção.
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de soldagem
tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação da
mangueira do gás de proteção, dos cabos força e terra e do sistema de
arrefecimento.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle da
temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza interpasses



Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Meio Ambiente e Sustentabilidade
A indústria e o meio ambiente
Políticas públicas ambientais
Responsabilidades socioambientais

Montagem e soldagem das juntas
Acessórios
Condições atmosféricas
Cortes térmicos
Especificação e classificação de
consumíveis
Ferramentas de uso manual
Ferramentas e equipamentos
Fontes de energia
Identificação e seleção de consumíveis
Interpretação da Instrução de Trabalho
Limpeza da região a ser soldada
Luminosidade
Manuseio de maçarico
Manuseio e armazenagem de
consumíveis
Máquinas e equipamentos portáteis
Organização do posto de soldagem
Parâmetros de soldagem
Posições de soldagem
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Técnicas de ponteamento
Técnicas de soldagem

Em todas as posições
Tipos de ambientes

Organização de Ambientes de Trabalho
Just-in-time
Kanban

Resíduos
Características
Classificação
Descarte
Tipos

Saúde Ocupacional
Segurança no trabalho

Procedimentos e normas de segurança
no trabalho

Trabalho em equipe
Gestão da Rotina
Níveis de autonomia
Organização do trabalho
Relações com o líder

Trabalho e Profissionalismo
Empreendedorismo
Empregabilidade
Planejamento Profissional: ascensão
profissional, formação profissional e
investimento educacional
Sustentabilidade

Uso racional de recursos
Racionalização de energia

recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada para
a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o gás de proteção a ser utilizado na
soldagem.
Identificar, na instrução de trabalho, o modo de instalação do gás de
proteção.
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem, tendo
em vista o ponteamento e a soldagem dos componentes.
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar a instrução de trabalho quanto às características do gás de
proteção.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos para limpeza interpasses e final.
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser executada.
Interpretar os padrões preestabelecidos em procedimento, tendo em vista
o controle visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com a
legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e pistola.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos requeridos
para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para os equipamentos, acessórios e local de soldagem.
Selecionar o gás de proteção de acordo com as especificações da
instrução de trabalho.
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EPIs indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de equipamentos,
acessórios e local de soldagem.
Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em vista
a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista a
manutenção preventiva.



Redução de perdas
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Capacidades Metodológicas

Analisar e propor alternativas de racionalização de recursos
Analisar e propor melhorias nos produtos e serviços
Demonstrar atitude proativa, atualizando-se continuamente e adaptando-
se às mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e
socioculturais que incidem nas suas atividades profissionais
Capacidades Organizativas

Respeitar as normas técnicas, os procedimentos da qualidade e a
legislação específica de saúde, segurança e meio ambiente.
Capacidades Sociais

Agir com ética
Estabelecer relações interpessoais, através da comunicação,
interação e cooperação
trabalhar em equipe



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



2. SOLDADOR NO PROCESSO ARAME TUBULAR EM AÇO

2.1 Identificação da ocupação

Ocupação SOLDADOR NO PROCESSO ARAME TUBULAR
EM AÇO CBO 7243

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 240h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO

TECNOLÓGICO
Controle e Processos
Industriais

ÁREA
TECNOLÓGICA

METALMECÂNICA
SOLDAGEM

SEGMENTO
TECNOLÓGICO Soldagem

COMPETÊNCIA
GERAL

Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à
regulamentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência
ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação
da documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência
ambiental.



2.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO
Fundamentos de Soldagem 36h

90h
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54h

ESPECÍFICO I Soldagem Arame Tubular em Juntas de Ângulo e Topo 70h 70h
ESPECÍFICO II Soldagem Arame Tubular em diversas posições 80h 80h

TOTAL 240h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador no processo arame tubular em aço
Unidade Curricular: Fundamentos de Soldagem
Carga Horária: 36h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer, através dos fundamentos técnicos e científicos, conhecimentos aplicáveis aos processos de
soldagem e uma base consistente que possibilite o desenvolvimento das competências profissionais do soldador, com
segurança, qualidade, preservando o meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Comunicação verbal e comunicação
não verbal
Elementos da comunicação: emissor,
receptor, mensagem e canal
Ruídos na comunicação

Conflitos interpessoais
Autoconsciência
Características
Fatores internos e externos
Níveis de conflito
Tipos

Desenho Técnico Mecânico
Introdução ao desenho mecânico
Leitura e interpretação

Perspectiva isométrica
Projeção ortogonal

Documentos Técnicos
Especificação do Procedimento de
Soldagem
Registro de Qualificação do Soldador

Eletricidade Básica
Grandezas elétricas

Corrente
Resistência
Tensão

Instrumentos de medição
Multímetro

Tipos de correntes
Alternada
Contínua

Ética
Ética nos relacionamentos sociais

Gestão da qualidade
Análise e solução de problemas
Conceitos Básicos
Ferramenta da Qualidade 5S

Metais de base
Classificação

ASTM
SAE

Materiais ferrosos e não ferrosos

Capacidades Técnicas

Identificar as grandezas elétricas aplicáveis à soldagem
Identificar instrumentos de medição aplicáveis à soldagem
Identificar os princípios de comportamento dos metais
Identificar os tipos e características de corrente elétrica
Identificar tipos e características dos materiais aplicáveis à soldagem
Identificar unidades de medida e instrumentos de medição
Interpretar dados e informações de textos técnicos
Ler e Interpretar desenhos técnicos básicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as atividades
de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das
atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes



Metais e ligas metálicas
Metrologia básica

Ângulos
Conceito
Medida

Conceito, histórico e aplicação
Instrumentos de medição

Aplicação: trena, escala,
paquímetro, manômetro, calibre e
gabaritos
Leitura: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos
Tipos: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos

Medidas de comprimento
Sistema Inglês
Sistema Métrico

Medidas de superfície
Aplicações
Conversão de unidades
Múltiplos e submúltiplos
Unidade fundamental

Medidas de temperatura
Aplicações
Conversão de unidades
Unidade fundamental

Métodos de medição
Trabalho em equipe

Formação, estrutura e funcionamento
de equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais e
coletivas



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador no processo arame tubular em aço
Unidade Curricular: Tecnologia e Preparação para a Soldagem
Carga Horária: 54h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que permitam ao profissional de solda preparar o local
de trabalho, identificar materiais / equipamentos necessários , prever manutenção e realizar solda, observando condições
de segurança, qualidade e preservação do meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Condições Ambientais de Soldagem
Condições atmosféricas
Luminosidade
Organização do posto de soldagem
Tipos de ambientes

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura

Lápis térmico
Termômetro infravermelho (laser)

Desempeno de chapas
Martelamento
Por chama

Fixação de componentes a serem
soldados

Sequência de ponteamento
Sistemas de travamento

Métodos de aquecimento
Por chama
Por resistência elétrica

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Inspeção visual: noções básicas
(padrões e procedimentos).
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Consultas técnicas
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Consequências de uso inadequado
Cuidados

Fontes de Energia para Soldagem
Acessórios
Fontes de energia
Parâmetros de soldagem

Higiene e Segurança

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso do cabo força e terra.
Avaliar as condições ambientais de luminosidade para a execução dos
serviços de soldagem.
Avaliar as condições de alinhamento e pré-deformação da junta a ser
soldada.
Avaliar as condições de fixação dos cabos e do grampo-terra.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás.
Avaliar as condições de limpeza da região a ser soldada.
Avaliar as condições de uso dos EPIs e EPC s, em vista da execução de
atividades de soldagem
Avaliar as condições de vedação das conexões do sistema de fluxo de
gás.
Avaliar as condições do regulador de gás.
Avaliar as conexões do sistema de fluxo de gás.
Avaliar os ambientes de soldagem (interno e externo) quanto às
condições atmosféricas
Comparar as dimensões reais da geometria da junta com as
especificadas na instrução de trabalho.
Definir, de acordo com as normas técnicas e os procedimentos e
recomendações de segurança, as condições de transporte dos cilindros
de gás.
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de transporte dos consumíveis.
Identificar a fonte de energia de soldagem a ser utilizada, tendo em vista
o ajuste de parâmetros
Identificar a possível presença de produtos inflamáveis no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar as condições de fixação dos cabos e de ajuste do
Identificar as condições de isolamento de cabos e
Identificar as condições de posicionamento do soldador no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar a simbologia de soldagem.
Identificar as referências dos certificados de aprovação dos EPIs
Identificar a temperatura indicada na instrução de trabalho, tendo em vista
o pré-aquecimento e/ou a remoção de possível umidade
Identificar a terminologia de soldagem.
Identificar, através da simbologia constante na instrução de trabalho, a
geometria da junta a ser soldada.



Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Pesquisa e análise de informações
Análise das informações e conclusões
Fontes de consulta
Seleção de informações
Técnicas de Pesquisa

Preparação de Juntas
Cortes térmicos
Ferramentas de uso manual
Limpeza da região a ser soldada
Manuseio de maçarico
Máquinas e equipamentos portáteis
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)

Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho: tipos,
características e prevenção
Agentes agressores à saúde
Equipamentos de proteção
Ergonomia
Primeiros socorros
Riscos em eletricidade
Sinalização de segurança

Simbologia de soldagem
Simbologia básica

Terminologia de Soldagem
Terminologia da soldagem

Identificar, através de consulta a manuais, a forma de montagem do
conjunto de acessórios
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
dos cabos força e terra.
Identificar, na instrução de trabalho, a necessidade de utilização de
procedimento unilateral (com backing e dispositivos auxiliares).
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de alinhamento e pré-
deformação da junta a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de limpeza inicial da
região a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, o tipo e a geometria da junta.
Identificar o tipo de ambiente (confinado, não confinado...) de execução
da soldagem.
Identificar possíveis situações de risco físico para o soldador no
ambiente de trabalho.
Interpretar a instrução de trabalho quanto aos parâmetros de soldagem.
Interpretar as recomendações de segurança, as condições de transporte
e de uso do maçarico.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas) aplicáveis às condições atmosféricas nos
ambientes de soldagem.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas aplicáveis) relativas ao manuseio de produtos
inflamáveis no ambiente de soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) aplicáveis à ergonomia e à luminosidade do ambiente de
soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) referentes às características e finalidades dos EP Is e EPC s
Interpretar os procedimentos técnicos de manuseio do maçarico.
porta-eletrodo
porta-eletrodo e grampo-terra
Reconhecer o funcionamento do equipamento.
Selecionar, de acordo com a instrução de trabalho, os EPIs e EPC s
requeridos para a execução dos serviços de soldagem
Selecionar o lápis térmico de acordo com a temperatura indicada na
instrução de trabalho.
Selecionar os equipamentos e ferramentas a serem utilizados na
soldagem de acordo com a instrução de trabalho.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as
atividades de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento
das atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes





Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório metrologia / desenho técnico / eletricidade básica
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Soldador no processo arame tubular em aço
Unidade Curricular: Soldagem Arame Tubular em Juntas de Ângulo e Topo
Carga Horária: 70h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de juntas de ângulo e de topo, no processo arame tubular, nas
posições horizontal e vertical, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e
preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Estrutura de frases e parágrafos
Leitura e interpretação de textos: técnicas
de estudo e técnicas de resumo
Linguagem técnica

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura interpasses
Desempeno de chapas
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Controle visual: noções básicas (padrões e
procedimentos)
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Insumos
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Ética nos relacionamentos sociais e
profissionais
Ética no uso de máquinas e equipamentos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Tipos

Aplicações
Características
Procedimentos técnicos de transporte,
manuseio e conservação

Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso da mangueira do gás de proteção, do
cabo força, terra e sistema de arrefecimento.
Analisar as condições de uso do conduíte, difusor de gás, bocal e bico
de contato.
Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás e dos
sistemas de arrefecimento.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta,
considerando as especificações da instrução de trabalho.
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar, por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem.
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
preestabelecido em procedimento
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de manuseio do gás de proteção.
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de
soldagem tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
da mangueira do gás de proteção, dos cabos força e terra e do
sistema de arrefecimento.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle
da temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.



Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Montagem e soldagem das juntas
Acessórios
Condições atmosféricas
Cortes térmicos
Especificação e classificação de
consumíveis
Ferramentas de uso manual
Ferramentas e equipamentos
Fontes de energia
Identificação e seleção de consumíveis
Interpretação da Instrução de Trabalho
Limpeza da região a ser soldada
Luminosidade
Manuseio de maçarico
Manuseio e armazenagem de consumíveis
Máquinas e equipamentos portáteis
Organização do posto de soldagem
Parâmetros de soldagem
Posições de soldagem
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Técnicas de ponteamento
Técnicas de soldagem

De ângulo: posições horizontal e vertical
De topo: posição plana, horizontal e
vertical

Tipos de ambientes
Qualidade Ambiental

Aquecimento global
Homem e o meio ambiente
Impactos ambientais
Prevenção à poluição ambiental
Qualidade de vida

Resíduos
Características
Classificação
Descarte
Tipos

Segurança no trabalho
Campanhas de segurança
Educação em Prevenção de Acidentes 
CIPA
Manuseio de materiais e equipamentos
Organização do local de trabalho
Plano de Prevenção e Combate a Incêndio:
PPCI

Trabalho em equipe
Ajustes interpessoais
Definição de objetivos e metas
Divisão de papéis e responsabilidades
Lidar com críticas e sugestões

Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza
interpasses recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada
para a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o gás de proteção a ser utilizado
na soldagem.
Identificar, na instrução de trabalho, o modo de instalação do gás de
proteção.
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem,
tendo em vista o ponteamento e a soldagem dos componentes.
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção
preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar a instrução de trabalho quanto às características do gás de
proteção.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos para limpeza interpasses e final.
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser
executada.
Interpretar os padrões preestabelecidos em procedimento, tendo em
vista o controle visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com
a legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e pistola.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos
requeridos para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para os equipamentos, acessórios e local de
soldagem.
Selecionar o gás de proteção de acordo com as especificações da
instrução de trabalho.
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EPIs indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de
equipamentos, acessórios e local de soldagem.



Lidar com críticas e sugestões
Trabalho e Profissionalismo

Competência profissional
Qualidades pessoais e profissionais

Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em
vista a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista
a manutenção preventiva.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa e responsabilidade no desenvolvimento das
atividades de sua responsabilidade.
Propor possíveis melhorias na organização do ambiente de trabalho,
tendo em vista a prevenção de acidentes e a melhoria da
produtividade.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.
Utilizar as ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição de acordo com os procedimentos técnicos e as
recomendações recebidas.
Capacidades Sociais

Demonstrar postura ética em todas as ações desenvolvidas e no
relacionamento interpessoal e profissional.
Integrar à comunicação oral e escrita a terminologia técnica
apresentada e a identificada através das pesquisas e leituras.
Participar de grupos de trabalho demonstrando autocontrole e
atitudes de cooperação.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador) definir equipamentos

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Soldador no processo arame tubular em aço
Unidade Curricular: Soldagem Arame Tubular em diversas posições
Carga Horária: 80h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de juntas de ângulo e de topo, no processo arame tubular, nas
posições horizontal e vertical, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e
preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Conflitos nas Organizações
Características
Causas
Consequências
Controle emocional no trabalho
Fatores internos e externos
Tipos

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura interpasses
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Controle visual: noções básicas
(padrões e procedimentos)
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Cooperação e trabalho
Elementos de Manutenção

Conexão de sistema de fluxo de gás
Insumos
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Virtudes profissionais: responsabilidade,
iniciativa, honestidade, sigilo, prudência,
perseverança, imparcialidade

Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso da mangueira do gás de proteção, do cabo
força, terra e sistema de arrefecimento.
Analisar as condições de uso do conduíte, difusor de gás, bocal e bico de
contato.
Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o ponteamento
de componentes.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás e dos
sistemas de arrefecimento.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta,
considerando as especificações da instrução de trabalho.
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar, por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem.
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
preestabelecido em procedimento
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de manuseio do gás de proteção.
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de soldagem
tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação da
mangueira do gás de proteção, dos cabos força e terra e do sistema de
arrefecimento.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle da
temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.



Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Meio Ambiente e Sustentabilidade
A indústria e o meio ambiente
Políticas públicas ambientais
Responsabilidades socioambientais

Montagem e soldagem das juntas
Acessórios
Condições atmosféricas
Cortes térmicos
Especificação e classificação de
consumíveis
Ferramentas de uso manual
Ferramentas e equipamentos
Fontes de energia
Identificação e seleção de consumíveis
Interpretação da Instrução de Trabalho
Limpeza da região a ser soldada
Luminosidade
Manuseio de maçarico
Manuseio e armazenagem de
consumíveis
Máquinas e equipamentos portáteis
Organização do posto de soldagem
Parâmetros de soldagem
Posições de soldagem
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Técnicas de ponteamento
Técnicas de soldagem

Em todas as posições
Tipos de ambientes

Organização de Ambientes de Trabalho
Just-in-time
Kanban

Resíduos
Características
Classificação
Descarte
Tipos

Saúde Ocupacional
Segurança no trabalho

Procedimentos e normas de segurança
no trabalho

Trabalho em equipe
Gestão da Rotina
Níveis de autonomia
Organização do trabalho
Relações com o líder

Trabalho e Profissionalismo
Empreendedorismo
Empregabilidade
Planejamento Profissional: ascensão
profissional, formação profissional e
investimento educacional
Sustentabilidade

Uso racional de recursos

Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza interpasses
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada para
a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o gás de proteção a ser utilizado na
soldagem.
Identificar, na instrução de trabalho, o modo de instalação do gás de
proteção.
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem, tendo
em vista o ponteamento e a soldagem dos componentes.
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar a instrução de trabalho quanto às características do gás de
proteção.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos para limpeza interpasses e final.
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser executada.
Interpretar os padrões preestabelecidos em procedimento, tendo em vista
o controle visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com a
legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e pistola.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos requeridos
para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para os equipamentos, acessórios e local de soldagem.
Selecionar o gás de proteção de acordo com as especificações da
instrução de trabalho.
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EPIs indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de equipamentos,
acessórios e local de soldagem.
Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em vista
a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista a



Uso racional de recursos
Racionalização de energia
Redução de perdas

manutenção preventiva.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Analisar e propor alternativas de racionalização de recursos
Analisar e propor melhorias nos produtos e serviços
Demonstrar atitude proativa, atualizando-se continuamente e adaptando-
se às mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e
socioculturais que incidem nas suas atividades profissionais
Capacidades Organizativas

Respeitar as normas técnicas, os procedimentos da qualidade e a
legislação específica de saúde, segurança e meio ambiente.
Capacidades Sociais

Agir com ética
Estabelecer relações interpessoais, através da comunicação,
interação e cooperação
trabalhar em equipe



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador) definir equipamentos

Material Didático Apostila e livros



3. SOLDADOR NO PROCESSO ELETRODO REVESTIDO EM AÇO
CARBONO

3.1 Identificação da ocupação

Ocupação SOLDADOR NO PROCESSO ELETRODO REVESTIDO
EM AÇO CARBONO CBO 7243

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 240h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO

TECNOLÓGICO
Controle e Processos
Industriais

ÁREA
TECNOLÓGICA

METALMECÂNICA
SOLDAGEM

SEGMENTO
TECNOLÓGICO Soldagem

COMPETÊNCIA
GERAL

Soldar materiais por meio do processo Eletrodo Revestido em Aço Carbono, atendendo à
regulamentação da documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e
consciência ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação
da documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência
ambiental.



3.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO
Fundamentos de Soldagem 36h

90h
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54h

ESPECÍFICO I Soldagem Eletrodos Revestidos em Juntas de Ângulo e Topo 70h 70h
ESPECÍFICO II Soldagem Eletrodo Revestido em diversas posições 80h 80h

TOTAL 240h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono
Unidade Curricular: Fundamentos de Soldagem
Carga Horária: 36h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer uma base consistente que possibilite o desenvolvimento das competências profissionais do
soldador, através dos fundamentos técnicos e científicos aplicáveis aos processos de soldagem, e das capacidades
sociais, organizativas e metodológicas.,

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Comunicação verbal e comunicação
não verbal
Elementos da comunicação: emissor,
receptor, mensagem e canal
Ruídos na comunicação

Conflitos interpessoais
Autoconsciência
Características
Fatores internos e externos
Níveis de conflito
Tipos

Desenho Técnico Mecânico
Introdução ao desenho mecânico
Leitura e interpretação

Perspectiva isométrica
Projeção ortogonal

Documentos Técnicos
Especificação do Procedimento de
Soldagem
Registro de Qualificação do Soldador

Eletricidade Básica
Grandezas elétricas

Corrente
Resistência
Tensão

Instrumentos de medição
Multímetro

Tipos de correntes
Alternada
Contínua

Ética
Ética nos relacionamentos sociais

Gestão da qualidade
Análise e solução de problemas
Conceitos Básicos
Ferramenta da Qualidade 5S

Metais de base
Classificação

ASTM
SAE

Materiais ferrosos e não ferrosos

Capacidades Técnicas

Identificar as grandezas elétricas aplicáveis à soldagem
Identificar instrumentos de medição aplicáveis à soldagem
Identificar os princípios de comportamento dos metais
Identificar os tipos e características de corrente elétrica
Identificar tipos e características dos materiais aplicáveis à soldagem
Identificar unidades de medida e instrumentos de medição
Interpretar dados e informações de textos técnicos
Ler e Interpretar desenhos técnicos básicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as atividades
de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das
atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes



Metais e ligas metálicas
Metrologia básica

Ângulos
Conceito
Medida

Conceito, histórico e aplicação
Instrumentos de medição

Aplicação: trena, escala,
paquímetro, manômetro, calibre e
gabaritos
Leitura: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos
Tipos: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos

Medidas de comprimento
Sistema Inglês
Sistema Métrico

Medidas de superfície
Aplicações
Conversão de unidades
Múltiplos e submúltiplos
Unidade fundamental

Medidas de temperatura
Aplicações
Conversão de unidades
Unidade fundamental

Métodos de medição
Trabalho em equipe

Formação, estrutura e funcionamento
de equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais e
coletivas



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório metrologia / desenho técnico / eletricidade básica
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono
Unidade Curricular: Tecnologia e Preparação para a Soldagem
Carga Horária: 54h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que permitam ao profissional de solda preparar o local
de trabalho, identificar materiais / equipamentos necessários , prever manutenção e realizar solda, observando condições
de segurança, qualidade e preservação do meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Condições Ambientais de Soldagem
Condições atmosféricas
Luminosidade
Organização do posto de soldagem
Tipos de ambientes

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura

Lápis térmico
Termômetro infravermelho (laser)

Desempeno de chapas
Martelamento
Por chama

Fixação de componentes a serem
soldados

Sequência de ponteamento
Sistemas de travamento

Métodos de aquecimento
Por chama
Por resistência elétrica

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Inspeção visual: noções básicas
(padrões e procedimentos).
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Consultas técnicas
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Consequências de uso inadequado
Cuidados

Fontes de Energia para Soldagem
Acessórios
Fontes de energia
Parâmetros de soldagem

Higiene e Segurança

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso do cabo força e terra.
Avaliar as condições ambientais de luminosidade para a execução dos
serviços de soldagem.
Avaliar as condições de alinhamento e pré-deformação da junta a ser
soldada.
Avaliar as condições de fixação dos cabos e do grampo-terra.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás.
Avaliar as condições de limpeza da região a ser soldada.
Avaliar as condições de uso dos EPIs e EPC s, em vista da execução de
atividades de soldagem
Avaliar as condições de vedação das conexões do sistema de fluxo de
gás.
Avaliar as condições do regulador de gás.
Avaliar as conexões do sistema de fluxo de gás.
Avaliar os ambientes de soldagem (interno e externo) quanto às
condições atmosféricas
Comparar as dimensões reais da geometria da junta com as
especificadas na instrução de trabalho.
Condições ambientais de soldagem
Controle de deformações na soldagem
Controle visual e dimensional
Definir, de acordo com as normas técnicas e os procedimentos e
recomendações de segurança, as condições de transporte dos cilindros
de gás.
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de transporte dos consumíveis.
Elementos de manutenção
Fontes de energia para soldagem
Higiene e segurança
Identificar a fonte de energia de soldagem a ser utilizada, tendo em vista
o ajuste de parâmetros
Identificar a possível presença de produtos inflamáveis no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar as condições de fixação dos cabos e de ajuste do
Identificar as condições de isolamento de cabos e
Identificar as condições de posicionamento do soldador no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar a simbologia de soldagem.



Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Pesquisa e análise de informações
Análise das informações e conclusões
Fontes de consulta
Seleção de informações
Técnicas de Pesquisa

Preparação de Juntas
Cortes térmicos
Ferramentas de uso manual
Limpeza da região a ser soldada
Manuseio de maçarico
Máquinas e equipamentos portáteis
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)

Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho: tipos,
características e prevenção
Agentes agressores à saúde
Equipamentos de proteção
Ergonomia
Primeiros socorros
Riscos em eletricidade
Sinalização de segurança

Simbologia de soldagem
Simbologia básica

Terminologia de Soldagem
Terminologia da soldagem

Identificar as referências dos certificados de aprovação dos EP Is
Identificar a temperatura indicada na instrução de trabalho, tendo em vista
o pré-aquecimento e/ou a remoção de possível umidade
Identificar a terminologia de soldagem.
Identificar, através da simbologia constante na instrução de trabalho, a
geometria da junta a ser soldada.
Identificar, através de consulta a manuais, a forma de montagem do
conjunto de acessórios
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
dos cabos força e terra.
Identificar, na instrução de trabalho, a necessidade de utilização de
procedimento unilateral (com backing e dispositivos auxiliares).
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de alinhamento e pré-
deformação da junta a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de limpeza inicial da
região a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, o tipo e a geometria da junta.
Identificar o tipo de ambiente (confinado, não confinado...) de execução
da soldagem.
Identificar possíveis situações de risco físico para o soldador no
ambiente de trabalho.
Interpretar a instrução de trabalho quanto aos parâmetros de soldagem.
Interpretar as recomendações de segurança, as condições de transporte
e de uso do maçarico.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas) aplicáveis às condições atmosféricas nos
ambientes de soldagem.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas aplicáveis) relativas ao manuseio de produtos
inflamáveis no ambiente de soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) aplicáveis à ergonomia e à luminosidade do ambiente de
soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) referentes às características e finalidades dos EPIs e EPC s
Interpretar os procedimentos técnicos de manuseio do maçarico.
porta-eletrodo
porta-eletrodo e grampo-terra
Preparação de juntas
Reconhecer o funcionamento do equipamento.
Selecionar, de acordo com a instrução de trabalho, os EPIs e EPC s
requeridos para a execução dos serviços de soldagem
Selecionar o lápis térmico de acordo com a temperatura indicada na
instrução de trabalho.
Selecionar os equipamentos e ferramentas a serem utilizados na
soldagem de acordo com a instrução de trabalho.
Simbologia de soldagem
Terminologia de soldagem

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as
atividades de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento
das atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.



Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono
Unidade Curricular: Soldagem Eletrodos Revestidos em Juntas de Ângulo e Topo
Carga Horária: 70h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de juntas de ângulo e de topo no processo arame tubular nas
posições horizontal e vertical, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e
preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Estrutura de frases e parágrafos
Leitura e interpretação de textos: técnicas
de estudo e técnicas de resumo
Linguagem técnica

Condições Ambientais de Soldagem
Condições atmosféricas
Gestão de resíduos
Luminosidade
Organização do posto de soldagem
Tipos de ambientes

Consumíveis de soldagem
Normalização, especificação e
classificação
Posições de soldagem
Procedimentos de transporte, conservação,
armazenagem e secagem
Tipos e propriedades

Controle visual/dimensional em juntas
soldadas

Controle visual e dimensional da junta
preparada
Controle visual e dimensional da junta
soldada
Remoção de descontinuidades
Técnicas de remoções

Elementos de Manutenção
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Ética nos relacionamentos sociais e
profissionais
Ética no uso de máquinas e equipamentos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Aplicações
Características
Procedimentos técnicos de transporte,
manuseio e conservação

Capacidades Técnicas

Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta
considerando as especificações da instrução de trabalho
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
estabelecido em procedimento
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e porta-eletrodo.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e porta-eletrodo
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de
soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle
da temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza
interpasses recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada
para a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o método indicado para a limpeza
após o ponteamento
Identificar, na instrução de trabalho, o método indicado para a limpeza
interpasses
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem,



manuseio e conservação
Tipos

Parâmetros de soldagem
Influência dos parâmetros
Instruções de trabalho
Instrumentos, ferramentas e acessórios
Regulagem de máquinas
Tabelas e catálogos

Procedimento de segurança na soldagem
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos

Qualidade Ambiental
Aquecimento global
Homem e o meio ambiente
Impactos ambientais
Prevenção à poluição ambiental
Qualidade de vida

Segurança no trabalho
Campanhas de segurança
Educação em Prevenção de Acidentes 
CIPA
Manuseio de materiais e equipamentos
Organização do local de trabalho
Plano de Prevenção e Combate a Incêndio:
PPCI

Soldagem com o processo eletrodo revestido
Ângulos

De deslocamento
De trabalho

Comprimento do arco elétrico
Soldagem de junta de ângulo e topo nas
posições plana, horizontal, vertical e
sobrecabeça.
Utilizar eletrodos de revestimento básico,
rutílicos e celulósico nas diferentes
posições de soldagem

Laterais
Movimentos
Sentido da soldagem

Técnicas de limpeza na soldagem
Ferramentas de uso manual
Limpeza da região a ser soldada
Máquinas e equipamentos portáteis

Técnicas de montagem
Controle dos tipos de deformações
Inclinação do eletrodo
Montagem da junta
Movimentação do eletrodo
Preparação da emenda do cordão
Resfriamento da peça

Técnicas para controle de deformação
Controle de temperatura interpasses
Fixação de componentes a serem soldados
Métodos de aquecimento

Trabalho em equipe
Ajustes interpessoais

tendo em vista o ponteamento e a união dos componentes
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção
preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos de limpeza interpasses e limpeza final
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser
executada.
Interpretar os padrões estabelecidos em procedimento, tendo em
vista a inspeção visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com
a legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e porta-eletrodo
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos
requeridos para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para o equipamento, acessório e local de soldagem
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EPIs indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de soldagem
Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em
vista a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista
a manutenção preventiva.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa e responsabilidade no desenvolvimento das
atividades de sua responsabilidade.
Propor possíveis melhorias na organização do ambiente de trabalho,
tendo em vista a prevenção de acidentes e a melhoria da
produtividade.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.



Ajustes interpessoais
Definição de objetivos e metas
Divisão de papéis e responsabilidades
Lidar com críticas e sugestões

Trabalho e Profissionalismo
Competência profissional
Qualidades pessoais e profissionais

Utilizar as ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição de acordo com os procedimentos técnicos e as
recomendações recebidas.
Capacidades Sociais

Demonstrar postura ética em todas as ações desenvolvidas e no
relacionamento interpessoal e profissional.
Integrar à comunicação oral e escrita a terminologia técnica
apresentada e identificada através de pesquisas e leituras
Participar de grupos de trabalho demonstrando autocontrole e
atitudes de cooperação.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono
Unidade Curricular: Soldagem Eletrodo Revestido em diversas posições
Carga Horária: 80h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar materiais por meio do processo do Arame Tubular (FCAW) em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de juntas de ângulo e de topo no processo arame tubular nas
posições horizontal e vertical, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e
preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Condições Ambientais de Soldagem
Condições atmosféricas
Gestão de resíduos
Luminosidade
Organização do posto de soldagem
Tipos de ambientes

Conflitos nas Organizações
Características
Causas
Consequências
Controle emocional no trabalho
Fatores internos e externos
Tipos

Consumíveis de soldagem
Normalização, especificação e
classificação
Posições de soldagem
Procedimentos de transporte,
conservação, armazenagem e
secagem
Tipos e propriedades

Controle visual/dimensional em juntas
soldadas

Controle visual e dimensional da junta
preparada
Controle visual e dimensional da junta
soldada
Remoção de descontinuidades
Técnicas de remoções

Cooperação e trabalho
Elementos de Manutenção

Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Virtudes profissionais: responsabilidade,
iniciativa, honestidade, sigilo, prudência,
perseverança, imparcialidade

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Capacidades Técnicas

Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o ponteamento
de componentes.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta
considerando as especificações da instrução de trabalho
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão estabelecido
em procedimento
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e porta-eletrodo.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e porta-eletrodo
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de soldagem,
tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle da
temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza interpasses
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada para
a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o método indicado para a limpeza
após o ponteamento
Identificar, na instrução de trabalho, o método indicado para a limpeza
interpasses
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem, tendo



Meio Ambiente e Sustentabilidade
A indústria e o meio ambiente
Políticas públicas ambientais
Responsabilidades socioambientais

Organização de Ambientes de Trabalho
Just-in-time
Kanban

Parâmetros de soldagem
Influência dos parâmetros
Regulagem de máquinas

Instruções de trabalho
Instrumentos, ferramentas e
acessórios
Tabelas e catálogos

Procedimento de segurança na soldagem
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos

Saúde Ocupacional
Segurança no trabalho

Procedimentos e normas de segurança
no trabalho

Soldagem com o processo eletrodo
revestido

Ângulos
De deslocamento
De trabalho

Comprimento do arco elétrico
Soldagem de tubos em todas as
posições, utilizando eletrodos de
revestimento básico e celulósico

Movimentos
Laterais
Sentido da soldagem

Técnicas de limpeza na soldagem
Ferramentas de uso manual
Limpeza da região a ser soldada
Máquinas e equipamentos portáteis

Técnicas de montagem
Controle dos tipos de deformações
Inclinação do eletrodo
Montagem da junta
Movimentação do eletrodo
Preparação da emenda do cordão
Resfriamento da peça

Técnicas para controle de deformação
Controle de temperatura interpasses
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Trabalho em equipe
Gestão da Rotina
Níveis de autonomia
Organização do trabalho
Relações com o líder

Trabalho e Profissionalismo
Empreendedorismo

em vista o ponteamento e a união dos componentes
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos de limpeza interpasses e limpeza final
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser executada.
Interpretar os padrões estabelecidos em procedimento, tendo em vista a
inspeção visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com a
legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e porta-eletrodo
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos requeridos
para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para o equipamento, acessório e local de soldagem
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EPIs indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de equipamentos,
acessórios e do local de soldagem
Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em vista
a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista a
manutenção preventiva.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Analisar e propor alternativas de racionalização de recursos
Analisar e propor melhorias nos produtos e serviços
Demonstrar atitude proativa, atualizando-se continuamente e adaptando-
se às mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e
socioculturais que incidem nas suas atividades profissionais
Capacidades Organizativas

Respeitar as normas técnicas, os procedimentos da qualidade e a
legislação específica de saúde, segurança e meio ambiente.
Capacidades Sociais

Agir com ética
Estabelecer relações interpessoais, através da comunicação,



Empreendedorismo
Empregabilidade
Planejamento profissional: ascensão
profissional, formação profissional,
investimento educacional
Sustentabilidade

Uso racional de recursos
Racionalização de energia
Redução de perdas

interação e cooperação
trabalhar em equipe



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laborátorio de soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



4. SOLDADOR - TIG EM TUBOS DE AÇO CARBONO

4.1 Identificação da ocupação

Ocupação SOLDADOR - TIG EM TUBOS DE AÇO CARBONO CBO 7243
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Formação Inicial e Continuada C.H MÍNIMA 240h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 2 EIXO

TECNOLÓGICO
Controle e Processos
Industriais

ÁREA
TECNOLÓGICA

METALMECÂNICA
SOLDAGEM

SEGMENTO
TECNOLÓGICO Soldagem

COMPETÊNCIA
GERAL

Soldar chapas e tubos por meio do processo TIG em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência
ambiental.

REQUISITOS
DE ACESSO

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Soldar chapas e tubos por meio do processo TIG em Aço, atendendo à regulamentação da
documentação técnica de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental.



4.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga Horária Carga Horária do Módulo

BÁSICO
Fundamentos de Soldagem 36h

90h
Tecnologia e Preparação para a Soldagem 54h

ESPECÍFICO I Soldagem TIG em Juntas de Ângulo e Topo 70h 70h
ESPECÍFICO II Soldagem TIG em diversas Posições 80h 80h

TOTAL 240h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador - tig em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Fundamentos de Soldagem
Carga Horária: 36h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar chapas e tubos por meio do processo TIG em Aço, atendendo à regulamentação da documentação técnica
de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer a construção de uma base consistente que possibilite o desenvolvimento das competências
profissionais do soldador, através dos fundamentos técnicos e científicos aplicáveis aos processos de soldagem, e das
capacidades sociais, organizativas e metodológicas.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Comunicação verbal e comunicação
não verbal
Elementos da comunicação: emissor,
receptor, mensagem e canal
Ruídos na comunicação

Conflitos interpessoais
Autoconsciência
Características
Fatores internos e externos
Níveis de conflito
Tipos

Desenho Técnico Mecânico
Introdução ao desenho mecânico
Leitura e interpretação

Perspectiva isométrica
Projeção ortogonal

Documentos Técnicos
Especificação do Procedimento de
Soldagem
Registro de Qualificação do Soldador

Eletricidade Básica
Grandezas elétricas

Corrente
Resistência
Tensão

Instrumentos de medição
Multímetro

Tipos de correntes
Alternada
Contínua

Ética
Ética nos relacionamentos sociais

Gestão da qualidade
Análise e solução de problemas
Conceitos Básicos
Ferramenta da Qualidade 5S

Metais de base
Classificação

ASTM
SAE

Materiais ferrosos e não ferrosos

Capacidades Técnicas

Identificar as grandezas elétricas aplicáveis à soldagem
Identificar instrumentos de medição aplicáveis à soldagem
Identificar os princípios de comportamento dos metais
Identificar os tipos e características de corrente elétrica
Identificar tipos e características dos materiais aplicáveis à soldagem
Identificar unidades de medida e instrumentos de medição
Interpretar dados e informações de textos técnicos
Ler e Interpretar desenhos técnicos básicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as atividades
de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das
atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes



Metais e ligas metálicas
Metrologia básica

Ângulos
Conceito
Medida

Conceito, histórico e aplicação
Instrumentos de medição

Aplicação: trena, escala,
paquímetro, manômetro, calibre e
gabaritos
Leitura: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos
Tipos: trena, escala, paquímetro,
manômetro, calibre e gabaritos

Medidas de comprimento
Sistema Inglês
Sistema Métrico

Medidas de superfície
Aplicações
Conversão de unidades
Múltiplos e submúltiplos
Unidade fundamental

Medidas de temperatura
Aplicações
Conversão de unidades
Unidade fundamental

Métodos de medição
Trabalho em equipe

Formação, estrutura e funcionamento
de equipes de trabalho
Relações interpessoais
Responsabilidades individuais e
coletivas



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratórios de soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: BÁSICO
Perfil Profissional: Soldador - tig em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Tecnologia e Preparação para a Soldagem
Carga Horária: 54h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar chapas e tubos por meio do processo TIG em Aço, atendendo à regulamentação da documentação técnica
de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que permitam ao profissional de solda preparar o local
de trabalho, identificar materiais / equipamentos necessários , prever manutenção e realizar solda, observando condições
de segurança, qualidade e preservação do meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Condições Ambientais de Soldagem
Condições atmosféricas
Luminosidade
Organização do posto de soldagem
Tipos de ambientes

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura

Lápis térmico
Termômetro infravermelho (laser)

Desempeno de chapas
Martelamento
Por chama

Fixação de componentes a serem
soldados

Sequência de ponteamento
Sistemas de travamento

Métodos de aquecimento
Por chama
Por resistência elétrica

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Inspeção visual: noções básicas
(padrões e procedimentos).
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Consultas técnicas
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos

Ferramentas, instrumentos e insumos
Consequências de uso inadequado
Cuidados

Fontes de Energia para Soldagem
Acessórios
Fontes de energia
Parâmetros de soldagem

Higiene e Segurança

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso do cabo força e terra.
Avaliar as condições ambientais de luminosidade para a execução dos
serviços de soldagem.
Avaliar as condições de alinhamento e pré-deformação da junta a ser
soldada.
Avaliar as condições de fixação dos cabos e do grampo-terra.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás.
Avaliar as condições de limpeza da região a ser soldada.
Avaliar as condições de uso dos EPIs e EPC s, em vista da execução de
atividades de soldagem
Avaliar as condições de vedação das conexões do sistema de fluxo de
gás.
Avaliar as condições do regulador de gás.
Avaliar as conexões do sistema de fluxo de gás.
Avaliar os ambientes de soldagem (interno e externo) quanto às
condições atmosféricas
Comparar as dimensões reais da geometria da junta com as
especificadas na instrução de trabalho.
Definir, de acordo com as normas técnicas e os procedimentos e
recomendações de segurança, as condições de transporte dos cilindros
de gás.
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de transporte dos consumíveis.
Identificar a fonte de energia de soldagem a ser utilizada, tendo em vista
o ajuste de parâmetros
Identificar a possível presença de produtos inflamáveis no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar as condições de fixação dos cabos e de ajuste do porta-
eletrodo e grampo-terra.
Identificar as condições de isolamento de cabos e
Identificar as condições de posicionamento do soldador no ambiente de
execução da soldagem.
Identificar a simbologia de soldagem.
Identificar as referências dos certificados de aprovação dos EPIs
Identificar a temperatura indicada na instrução de trabalho, tendo em vista
o pré-aquecimento e/ou a remoção de possível umidade
Identificar a terminologia de soldagem.
Identificar, através da simbologia constante na instrução de trabalho, a



Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Pesquisa e análise de informações
Análise das informações e conclusões
Fontes de consulta
Seleção de informações
Técnicas de Pesquisa

Preparação de Juntas
Cortes térmicos
Ferramentas de uso manual
Limpeza da região a ser soldada
Manuseio de maçarico
Máquinas e equipamentos portáteis
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)

Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho: tipos,
características e prevenção
Agentes agressores à saúde
Equipamentos de proteção
Ergonomia
Primeiros socorros
Riscos em eletricidade
Sinalização de segurança

Simbologia de soldagem
Simbologia básica

Terminologia de Soldagem
Terminologia da soldagem

geometria da junta a ser soldada.
Identificar, através de consulta a manuais, a forma de montagem do
conjunto de acessórios
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
dos cabos força e terra.
Identificar, na instrução de trabalho, a necessidade de utilização de
procedimento unilateral (com backing e dispositivos auxiliares).
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de alinhamento e pré-
deformação da junta a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, as condições de limpeza inicial da
região a ser soldada.
Identificar, na instrução de trabalho, o tipo e a geometria da junta.
Identificar o tipo de ambiente (confinado, não confinado...) de execução
da soldagem.
Identificar possíveis situações de risco físico para o soldador no
ambiente de trabalho.
Interpretar a instrução de trabalho quanto aos parâmetros de soldagem.
Interpretar as recomendações de segurança, as condições de transporte
e de uso do maçarico.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas) aplicáveis às condições atmosféricas nos
ambientes de soldagem.
Interpretar os procedimentos e as recomendações de segurança (de
acordo com as normas aplicáveis) relativas ao manuseio de produtos
inflamáveis no ambiente de soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) aplicáveis à ergonomia e à luminosidade do ambiente de
soldagem.
Interpretar os procedimentos e recomendações (de acordo com as
normas) referentes às características e finalidades dos EP Is e EPC s
Interpretar os procedimentos técnicos de manuseio do maçarico.
porta-eletrodo
Reconhecer o funcionamento do equipamento.
Selecionar, de acordo com a instrução de trabalho, os EP Is e EPC s
requeridos para a execução dos serviços de soldagem
Selecionar o lápis térmico de acordo com a temperatura indicada na
instrução de trabalho.
Selecionar os equipamentos e ferramentas a serem utilizados na
soldagem de acordo com a instrução de trabalho.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa na busca de dados e informações sobre as
atividades de sua responsabilidade.
Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento
das atividades.
Capacidades Organizativas

Integrar às suas práticas as orientações recebidas quanto aos
procedimentos técnicos, de saúde e segurança no ambiente de
trabalho.
Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e insumos colocados à
sua disposição.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais.
Interagir, através da comunicação verbal e não verbal, com colegas,
equipes de trabalho e superiores
Participar de grupos de trabalho respeitando as opiniões dos demais
integrantes





Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de metrologia / desenho técnico / eletricidade básica
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Soldador - tig em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Soldagem TIG em Juntas de Ângulo e Topo
Carga Horária: 70h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar chapas e tubos por meio do processo TIG em Aço, atendendo à regulamentação da documentação técnica
de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem de juntas no processo TIG, nas posições horizontal e vertical,
de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Comunicação
Estrutura de frases e parágrafos
Leitura e interpretação de textos:
técnicas de estudo e técnicas de
resumo
Linguagem técnica

Conflitos nas Equipes de Trabalho
Características
Causas
Consequências
Fatores internos e externos
Tipos

Conhecimentos
Controle de Deformações na Soldagem

Controle de temperatura interpasses
Desempeno de chapas
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Controle visual: noções básicas
(padrões e procedimentos)
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Elementos de Manutenção
Conexão de sistema de fluxo de gás
Insumos
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Código de ética profissional
Conceito
Ética nos relacionamentos sociais e
profissionais
Ética no uso de máquinas e
equipamentos

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso da mangueira do gás de proteção, do cabo
força, terra e sistema de arrefecimento.
Analisar as condições de uso do conduíte, difusor de gás, bocal e bico de
contato.
Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o ponteamento
de componentes.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás e dos
sistemas de arrefecimento.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta,
considerando as especificações da instrução de trabalho.
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar, por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem.
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
preestabelecido em procedimento
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de manuseio do gás de proteção.
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de soldagem
tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação
da mangueira do gás de proteção, dos cabos força e terra e do sistema
de arrefecimento.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle da
temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza interpasses



equipamentos
Ferramentas, instrumentos e insumos

Aplicações
Características
Procedimentos técnicos de transporte,
manuseio e conservação
Tipos

Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Montagem e soldagem das juntas
Acessórios
Condições atmosféricas
Cortes térmicos
Especificação e classificação de
consumíveis
Ferramentas de uso manual
Ferramentas e equipamentos
Fontes de energia
Identificação e seleção de consumíveis
Interpretação da Instrução de Trabalho
Limpeza da região a ser soldada
Luminosidade
Manuseio de maçarico
Manuseio e armazenagem de
consumíveis
Máquinas e equipamentos portáteis
Organização do posto de soldagem
Parâmetros de soldagem
Posições de soldagem
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Técnicas de ponteamento
Técnicas de soldagem

De ângulo: posições horizontal e
vertical
De topo: posição plana, horizontal e
vertical

Tipos de ambientes
Qualidade Ambiental

A importância da reciclagem
Aquecimento global
Descarte de resíduos
Homem e o meio ambiente
Impactos ambientais
Prevenção à poluição ambiental
Qualidade de vida
Reciclagem de resíduos
Uso racional de recursos e energias
disponíveis

Qualidade de Vida no Trabalho

recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada para
a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o gás de proteção a ser utilizado na
soldagem.
Identificar, na instrução de trabalho, o modo de instalação do gás de
proteção.
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem, tendo
em vista o ponteamento e a soldagem dos componentes.
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção
preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar a instrução de trabalho quanto às características do gás de
proteção.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos para limpeza interpasses e final.
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser executada.
Interpretar os padrões preestabelecidos em procedimento, tendo em
vista o controle visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com a
legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e pistola.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos requeridos
para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para os equipamentos, acessórios e local de soldagem.
Selecionar o gás de proteção de acordo com as especificações da
instrução de trabalho.
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EP Is indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de equipamentos,
acessórios e local de soldagem.
Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em
vista a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista a



Qualidade de Vida no Trabalho
Autorrealização
Fatores de satisfação no trabalho

Relações no Trabalho
Comunicação profissional
Relacionamento profissional

Resíduos
Características
Classificação
Descarte
Tipos

Segurança no trabalho
Campanhas de segurança
Educação em Prevenção de Acidentes 
CIPA
Inspeções de segurança
Manuseio de materiais e equipamentos
Mapa de riscos
Organização do local de trabalho
Plano de Prevenção e Combate a
Incêndio: PPCI
PPRA

Trabalho em equipe
Ajustes interpessoais
Cooperação
Definição de objetivos e metas
Divisão de papéis e responsabilidades
Lidar com críticas e sugestões
Liderança
Responsabilidades individuais e
coletivas

Trabalho e Profissionalismo
Administração do tempo
Autonomia e iniciativa
Competência profissional
Inovação, flexibilidade e tecnologia
Qualidades pessoais e profissionais

Uso racional de recursos
Redução de perdas

manutenção preventiva.

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Demonstrar iniciativa, responsabilidade, profissionalismo e flexibilidade
no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade,
considerando as mudanças tecnológicas
Integrar à comunicação oral e escrita a terminologia técnica apresentada
e identificada através de pesquisas e leituras
Propor possíveis melhorias na organização do ambiente e no
desenvolvimento do trabalho, tendo em vista a prevenção de acidentes e
a melhoria da produtividade
Capacidades Organizativas

Desenvolver as atividades atendendo os procedimentos técnicos e
respeitando as normas de saúde e segurança e meio ambiente.
Identificar oportunidades de melhor aproveitamento dos recursos
colocados à sua disposição
Utilizar as ferramentas, instrumentos e insumos colocados à sua
disposição de acordo com os procedimentos técnicos e as
recomendações recebidas.
Capacidades Sociais

Comunicar-se profissionalmente com colegas, equipes de trabalho e
superiores
Demonstrar postura e valores éticos em todas as ações
desenvolvidas e no relacionamento interpessoal e profissional
Participar de grupos de trabalho com ideias e ações, demonstrando
autocontrole, atitudes de cooperação e postura crítica



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Soldador - tig em tubos de aço carbono
Unidade Curricular: Soldagem TIG em diversas Posições
Carga Horária: 80h
Unidades de Competência: 

UC1: Soldar chapas e tubos por meio do processo TIG em Aço, atendendo à regulamentação da documentação técnica
de fabricação, com segurança, produtividade, qualidade e consciência ambiental. 
Objetivo Geral: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional executar serviços de soldagem TIG em todas as posições, de acordo com os procedimentos
técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Conflitos nas Organizações
Características
Causas
Consequências
Controle emocional no trabalho
Fatores internos e externos
Tipos

Controle de Deformações na Soldagem
Controle de temperatura interpasses
Fixação de componentes a serem
soldados
Métodos de aquecimento

Controle Visual e Dimensional
Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
Controle visual: noções básicas
(padrões e procedimentos)
Remoção de descontinuidades
Tipos de remoções

Cooperação e trabalho
Elementos de Manutenção

Conexão de sistema de fluxo de gás
Insumos
Isolamento dos cabos
Manutenção preventiva, preditiva e
corretiva de acessórios
Pré-fixação de cabos
Procedimentos de manutenção

Ética
Virtudes profissionais: responsabilidade,
iniciativa, honestidade, sigilo, prudência,
perseverança, imparcialidade

Higiene e Segurança
EPIs e EPC s
Medidas de prevenção
Normas regulamentadoras
Procedimentos e recomendações de
segurança
Radiação na soldagem
Riscos ergonômicos
Riscos físicos

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de uso da mangueira do gás de proteção, do cabo
força, terra e sistema de arrefecimento.
Analisar as condições de uso do conduíte, difusor de gás, bocal e bico de
contato.
Avaliar a eficácia da remoção das descontinuidades.
Avaliar a eficácia da técnica de controle de deformações aplicada.
Avaliar as condições da fonte de energia, tendo em vista o ponteamento
de componentes.
Avaliar as condições de funcionamento do regulador de gás e dos
sistemas de arrefecimento.
Avaliar as condições do ambiente de soldagem, tendo em vista o
ponteamento de componentes.
Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a abertura de raiz da junta,
considerando as especificações da instrução de trabalho.
Avaliar visualmente o cordão executado, tendo em vista a isenção de
descontinuidades.
Classificar, por tipo, os resíduos gerados durante a manutenção
preventiva, remoção de descontinuidades e pela soldagem.
Comparar a temperatura interpasses da peça em execução com a
indicada na instrução de trabalho.
Comparar o resultado da soldagem executada com o padrão
preestabelecido em procedimento
Definir, de acordo com os procedimentos e recomendações de
segurança, as condições de manuseio do gás de proteção.
Identificar a existência de descontinuidades.
Identificar as condições de isolamento de cabos e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis à manutenção preventiva dos
fusíveis, cabos, aterramento e pistola.
Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto de cabos de soldagem
tendo em vista a manutenção preventiva.
Identificar, através de consultas técnicas, as orientações de instalação da
mangueira do gás de proteção, dos cabos força e terra e do sistema de
arrefecimento.
Identificar, na instrução de trabalho, as recomendações para controle da
temperatura interpasses.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza final
recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas de limpeza interpasses



Riscos físicos
Riscos químicos
Transporte e manuseio de cilindros de
gases

Meio Ambiente e Sustentabilidade
A indústria e o meio ambiente
Políticas públicas ambientais
Responsabilidades socioambientais

Montagem e soldagem das juntas
Acessórios
Condições atmosféricas
Cortes térmicos
Especificação e classificação de
consumíveis
Ferramentas de uso manual
Ferramentas e equipamentos
Fontes de energia
Identificação e seleção de consumíveis
Interpretação da Instrução de Trabalho
Limpeza da região a ser soldada
Luminosidade
Manuseio de maçarico
Manuseio e armazenagem de
consumíveis
Máquinas e equipamentos portáteis
Organização do posto de soldagem
Parâmetros de soldagem
Posições de soldagem
Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Técnicas de ponteamento
Técnicas de soldagem

Posições: plana, horizontal, vertical e
sobrecabeça

Tipos de ambientes
Organização de Ambientes de Trabalho

Just-in-time
Kanban

Resíduos
Características
Classificação
Descarte
Tipos

Saúde Ocupacional
Segurança no trabalho

Procedimentos e normas de segurança
no trabalho

Trabalho em equipe
Gestão da Rotina
Níveis de autonomia
Organização do trabalho
Relações com o líder

Trabalho e Profissionalismo
Empreendedorismo
Empregabilidade
Planejamento Profissional: ascensão
profissional, formação profissional e
investimento educacional
Sustentabilidade

Uso racional de recursos

recomendadas.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de controle de
deformações.
Identificar, na instrução de trabalho, a técnica de soldagem indicada para
a operação.
Identificar, na instrução de trabalho, o gás de proteção a ser utilizado na
soldagem.
Identificar, na instrução de trabalho, o modo de instalação do gás de
proteção.
Identificar, na instrução de trabalho, os parâmetros de soldagem, tendo
em vista o ponteamento e a soldagem dos componentes.
Identificar o número de pontos indicados na instrução de trabalho.
Identificar o posicionamento da junta a ser ponteada.
Identificar os EPIs recomendados para o manuseio dos consumíveis
Identificar os tipos de resíduos gerados durante a manutenção preventiva.
Interpretar a instrução de trabalho quanto ao posicionamento da junta.
Interpretar a instrução de trabalho quanto às características do gás de
proteção.
Interpretar as recomendações de segurança relativas ao manuseio de
ferramentas e equipamentos para limpeza interpasses e final.
Interpretar as recomendações técnicas e de segurança relativas ao
manuseio de consumíveis, tendo em vista a soldagem a ser executada.
Interpretar os padrões preestabelecidos em procedimento, tendo em vista
o controle visual e dimensional da solda realizada
Interpretar os procedimentos de descarte de resíduos (de acordo com a
legislação ambiental) gerados pela soldagem.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à limpeza de
equipamentos, acessórios e do local de trabalho, tendo em vista a
manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à manutenção
preventiva de cabos, aterramento e pistola.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis ao reaperto de
cabos de soldagem, tendo em vista a manutenção preventiva.
Interpretar os procedimentos de segurança aplicáveis à remoção de
descontinuidades.
Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no ponteamento de
componentes.
Selecionar as ferramentas e equipamentos requeridos para o
ponteamento de componentes.
Selecionar a técnica de ponteamento indicada para a operação.
Selecionar, de acordo com as indicações da instrução de trabalho, os
consumíveis a serem utilizados no ponteamento de componentes.
Selecionar, de acordo com o procedimento, os instrumentos requeridos
para o controle visual e dimensional da solda.
Selecionar, no procedimento de manutenção preventiva, o método de
limpeza indicado para os equipamentos, acessórios e local de soldagem.
Selecionar o gás de proteção de acordo com as especificações da
instrução de trabalho.
Selecionar o instrumento para medição da temperatura interpasses.
Selecionar o processo para remoção de descontinuidades na solda
executada.
Selecionar os EP Is indicados para a operação de ponteamento de
componentes
Selecionar os insumos recomendados para a limpeza de equipamentos,
acessórios e local de soldagem.
Verificar as condições de fixação dos cabos de soldagem, tendo em vista
a manutenção preventiva.
Verificar as condições de funcionamento dos fusíveis, tendo em vista a
manutenção preventiva.



Racionalização de energia
Redução de perdasCapacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Capacidades Metodológicas

Analisar e propor alternativas de racionalização de recursos
Analisar e propor melhorias nos produtos e serviços
Demonstrar atitude proativa, atualizando-se continuamente e adaptando-
se às mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e
socioculturais que incidem nas suas atividades profissionais
Capacidades Organizativas

Respeitar as normas técnicas, os procedimentos da qualidade e a
legislação específica de saúde, segurança e meio ambiente.
Capacidades Sociais

Agir com ética
Estabelecer relações interpessoais, através da comunicação,
interação e cooperação
trabalhar em equipe



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos
Biblioteca
Laboratório de Soldagem
Sala de aula

Equipamentos Computador com acesso a internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Material Didático Apostila e livros

PARTICIPANTES DO COMITÊ DA OCUPAÇÃO

Equipe de Validação Técnica
Nome Função/Cargo Instituição UF

Claiton Cândido Vieira Especialista SENAI - GO Goiás
Jeová Inocêncio de melo Especialista SENAI - PE Pernambuco

André Luiz de Aguiar Marques Especialista SENAI - RJ Rio de Janeiro
Darlei de Almeida Nunes Especialista SENAI - RS Rio Grande do Sul
Emerson Silva Bussoloti Especialista SENAI - SP São Paulo

Valdir Lune Sobral Especialista SENAI - SP São Paulo



5. TÉCNICO EM SOLDAGEM

5.1 Identificação da ocupação

Ocupação TÉCNICO EM SOLDAGEM CBO 3146-20
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL Educação Profissional Técnica de Nível Médio C.H MÍNIMA 1200h

NÍVEL DA
QUALIFICAÇÃO 3 EIXO

TECNOLÓGICO
Controle e Processos
Industriais

ÁREA
TECNOLÓGICA

METALMECÂNICA
SOLDAGEM

SEGMENTO
TECNOLÓGICO Soldagem

COMPETÊNCIA
GERAL

Coordenar tecnicamente as equipes de soldagem, prestar suporte técnico à preparação das atividades
e assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

REQUISITOS
DE ACESSO

Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, de acordo com a forma de oferta, conforme
preconiza a legislação vigente.

Relação das Unidades de Competência

Unidade de
Competência
1

Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

Unidade de
Competência
2

Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

Unidade de
Competência
3

Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.



Descrição das Unidades de Competência

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1
Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Planejar o fluxo da produção de corte e
soldagem

Considerando as especificações técnicas do projeto
Considerando as normas técnicas, ambientais, de saúde e de segurança
aplicáveis às ações de corte e soldagem a serem executadas
Considerando os procedimentos de corte e soldagem aplicáveis à ação
Dimensionando as equipes de soldadores, operadores, auxiliares e
inspetores com base nas especificidades técnicas dos serviços de corte e
soldagem a serem executados, na qualificação dos soldadores e operadores,
e no prazo de entrega estabelecido
Estabelecendo as etapas e o cronograma de execução com base no prazo
de entrega do serviço, na equipe, nas variáveis externas e nas
especificidades técnicas do projeto
Indicando as necessidades de infraestrutura a serem atendidas com base
nas características e na complexidade das ações de corte e soldagem a
serem executadas

Prover os recursos humanos,
materiais, tecnológicos e de
infraestrutura requeridos para a
execução das ações de corte e
soldagem

Considerando a adequação técnica dos recursos humanos, materiais e
tecnológicos disponibilizados
Disponibilizando os recursos humanos, materiais e tecnológicos na medida
de sua necessidade
Encaminhando as providências relativas à disponibilidade, em tempo hábil,
dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e de infraestrutura no
contexto de trabalho

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 2
Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

Elementos de Competência Padrões de Desempenho

Controlar a execução dos
processos de corte e soldagem

Conferindo a adequação do manuseio dos materiais (metais de base) a partir
das indicações normativas (rastreabilidade, pré e pós-aquecimento e tratamento
térmico)
Considerando a adequação dos processos de corte e soldagem utilizados pela
equipe executora
Controlando o tempo e a qualidade de execução das ações de corte e soldagem
com base nas métricas usuais
Correlacionando os resultados das ações de corte e soldagem executadas com
os padrões estabelecidos
Documentando os dados e os resultados relativos à execução das atividades de
corte e soldagem em conformidade com o sistema de registros da empresa
Estabelecendo ações complementares e corretivas, se necessário
Seguindo as indicações da documentação técnica (procedimentos de soldagem)
Verificando o cumprimento das normas técnicas, ambientais, de saúde e de
segurança estabelecidas para as ações em questão

Controlar a inspeção dos
equipamentos de soldagem e corte
quanto ao desempenho

Monitorando a realização periódica da calibração de cada equipamento e
instrumento de medição
Monitorando o inventário de máquinas e equipamentos
Organizando os dados e os resultados relativos aos serviços de inspeção
realizados nos equipamentos de soldagem e corte em conformidade com o
sistema de documentação da empresa



Controlar a qualidade dos
processos de corte e soldagem

Assegurando a realização dos ensaios especificados
Monitorando a qualidade da solda e sua rastreabilidade com base nas normas
técnicas e nos procedimentos internos da empresa
Monitorando a qualificação de soldadores e operadores com base na relação de
soldadores e operadores qualificados
Monitorando as variáveis críticas do processo/produto com referência nas
especificações do projeto
Monitorando equipamentos manuais, semiautomatizados e automatizados de
processos de corte e soldagem
Organizando a documentação e o arquivamento dos relatórios de qualidade com
base nos padrões estabelecidos
Prestando suporte técnico em atendimento às auditorias internas e externas com
base nas evidências
Verificando os resultados dos indicadores de qualidade da soldagem

Controlar o manuseio dos
materiais (consumíveis)

Conferindo a utilização dos materiais com base nos procedimentos técnicos
estabelecidos (segregação, índice de retorno, certificado de qualidade do
fornecedor, verificação de lote etc.)
Considerando o atendimento dos procedimentos de recebimento,
armazenamento, secagem e estoque
Documentando os dados e os resultados relativos ao controle em conformidade
com o sistema de registros da empresa

Monitorar as métricas de
produtividade das equipes

Avaliando o índice de desempenho dos soldadores e operadores de soldagem
Diagnosticando as necessidades de treinamento e/ou qualificação do pessoal
Documentando a produção individual de soldadores e operadores em
conformidade com o sistema de registros da empresa

UNIDADE DE COMPETÊNCIA 3
Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

Elementos de
Competência Padrões de Desempenho

Apoiar as ações de
saúde, segurança e
meio ambiente

Fornecendo subsídios técnicos do corte e da solda (tipos de resíduos gerados, tipos de
contaminantes, sólidos e gasosos etc.) que permitam a tomada de decisões quanto às
ações de tratamento, destinação de resíduos e desenvolvimento de procedimentos
Fornecendo subsídios técnicos dos processos de corte, solda e montagem que permitam a
tomada de decisões quanto aos aspectos de saúde e segurança que impactam o projeto

Auxiliar na
implementação de
novos projetos

Fornecendo subsídios para aplicação de novos processos de soldagem
Fornecendo subsídios para a qualificação de procedimentos, soldadores e operadores
Fornecendo subsídios quanto à aplicabilidade de novos materiais
Fornecendo subsídios quanto às possibilidades de aplicação e/ou desenvolvimento de
novos softwares de controle de produtividade

Subsidiar a elaboração
de projetos com
informações
relacionadas à solda

Fornecendo informações relativas aos custos de consumíveis da soldagem e dos recursos
humanos
Prestando informações relativas aos requisitos técnicos (sequência de processo, metais de
base, consumíveis, insumos, viabilidade de tempos etc.)
Sugerindo melhorias nos processos com vistas à otimização de tempos, recursos e custos



Competências de Gestão

Apresentar, no planejamento e no desenvolvimento das suas atividades profissionais, uma postura de
comprometimento, responsabilidade, engajamento, atenção, disciplina, organização, precisão e zelo
Apresentar postura proativa e inovadora, atualizando-se continuamente e adaptando-se, com criatividade, às
mudanças tecnológicas, organizativas e profissionais
Atuar na coordenação em equipes de trabalho, comunicando-se profissionalmente, orientando colaboradores,
interagindo e cooperando com os integrantes dos diferentes níveis hierárquicos da empresa.
Atuar profissionalmente, cumprindo os princípios de higiene e saúde, os procedimentos de qualidade e de meio
ambiente, e as normas de segurança aplicáveis às atividades profissionais sob a sua responsabilidade
Ser ético na conduta pessoal e profissional.
Ser flexível, adaptando-se às diretrizes, normas e procedimentos da empresa, de forma a assegurar a qualidade
técnica de produtos e serviços
Ter visão sistêmica, considerando conjuntamente aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade
aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção
Ferramentas e Instrumentos

Acessórios de soldagem
Dispositivos (manipuladores e posicionadores)
Ferramentas (picadeira, escova rotativa e manual, esmeriladeira etc.)
Gabaritos
Instrumentos de controle da qualidade
Instrumentos de verificação dos parâmetros de soldagem
Instrumentos de verificação e controle das variáveis
Insumos (metais de adição, gás de proteção, fluxos etc.)

Máquinas e Equipamentos

Equipamentos de corte térmicos e mecânicos (manuais, automatizados e robotizados)
Equipamentos de ensaios não destrutivos, destrutivos e metalográficos
Equipamentos de tratamento térmico
Equipamentos posicionadores (mesas, viradores etc.) e robôs
Estufas

Materias de Utilização Habitual

Metais de base
Softwares específicos

Métodos e Técnicas de Trabalho

Controle de qualidade dos metais de base
Controle de recebimento, tratamento, manutenção e manuseio de consumíveis
Normas de segurança e ambientais
Normas técnicas e códigos de fabricação e reparos (ASME, ASTM, NACE, AWS, API, ISO, DIN, ABNT, Petrobras
etc.)
Plano de calibração (ajuste da escala)
Plano de manutenção de máquinas e equipamentos
Procedimentos de inspeção
Procedimentos de soldagem
Qualificação de procedimentos, soldadores e operadores
Roteiro de fabricação ou plano de soldagem
Sistema de comunicação e informação
Sistemas de gestão da produção e operação (administração da produção, conceito de função e atividade, arranjo
físico, inventário, plano mestre de produção, restrições de processos  gargalos etc.)



Condições de Trabalho
Condições ambientais

Ambientes com elevada temperatura
Ambientes com iluminação e ventilação variados
Ambientes com trabalho em altura
Ambientes confinados
Ambientes externos (acampamentos, pátio etc.) e internos
Ambientes insalubres ou perigosos
Ambientes off shore

Equipamentos de proteção Individual (EPI) recomendados

Analisador de multigás (explosímetro)
Biombos
Equipamento autônomo de respiração, aspiração no próprio equipamento e analisador de multigás
Extintores de incêndio
Identificador de vazamento de gás
Para a proteção dos olhos e face: óculos de segurança (partícula e luminosidade)
Para proteção auditiva: protetor auditivo
Para proteção da cabeça: capacete e capuz/touca
Para proteção dos membros inferiores: bota de segurança e perneira/polainas
Para proteção dos membros superiores: luva de segurança (calor e radiação), manga e bloqueador solar
Para proteção do tronco: avental (radiação não ionizante e partículas aquecidas) e casaco de raspa de couro
Para proteção respiratória: respirador purificador de ar (fumos, névoa e poeira)
Proteção coletiva
Proteções de máquinas e equipamentos
Protetor facial: máscara para soldagem/elmo (radiação, partícula e calor) e bloqueador solar
Sistema de ventilação para espaços confinados
Sistemas de exaustão e de ventilação

Riscos profissionais

Riscos biológicos: infecções externas (dermatites) e infecções internas (doenças pulmonares)
Riscos ergonômicos: posição ergonômica em relação à atividade a ser realizada
Riscos físicos: queda, choque físicos e elétricos, radiações (ionizantes e não ionizantes), queimadura por temperaturas
extremas e/ou produtos químicos, risco de perda de audição por excesso de ruído e perda da visão
Riscos químicos: contaminação por agentes químicos (partículas sólidas e gases gerados a partir do metal de base,
consumíveis de soldagem)

Turnos e horários

Horário diurno, noturno e em revezamento de turnos, com possibilidade de viagens

Posições no Processo Produtivo
Contexto Funcional e Tecnológico

Atuação em equipes (sempre)
Em trabalhos de gestão, treinamento de equipes de trabalho na utilização de máquinas, equipamentos, materiais e
diferentes técnicas de soldagem
Grau de autonomia funcional (média)
Grau de responsabilidade funcional (alta)
Qualidade do produto, processo e da produção

Contexto Profissional

Canteiros de obras
Construção civil
Empresas de óleo e gás (estaleiros, refinarias, plataformas etc.)



Empresas industriais (automotiva, aeronáutica, siderurgia, ferroviária, agrícola, geração de energia etc.) e comerciais
Instituições de ensino e pesquisa
Laboratórios de ensaios mecânicos e metalográficos

Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

Analista técnico de processos
Assistente/auxiliar técnico de soldagem
Encarregado, líder ou supervisor de soldagem
Inspetor de controle de qualidade do produto
Laboratorista
Mantenedor de estruturas e equipamentos soldáveis
Representante (demonstrador) técnico/comercial
Técnico em soldagem

Evoluções da Ocupação

ACFM (transponder)
Adequar as ações e as responsabilidades às mudanças tecnológicas, organizacionais e econômicas que se
apresentam
Adequar sistemas de automação, robotização e mecanização do processo produtivo
Adesão à produção com tecnologias limpas
Atendimento às mudanças tecnológicas, legais e normativas
Atividades Novas
Atividades que tendem a perder a importância
Atividades que tendem a se tornarem mais importantes
Atualização das normas nacionais e internacionais vigentes
Atualizações relativas aos sistemas de gestão da qualidade, produtividade, saúde, segurança e meio ambiente
Atuar no auxílio à engenharia de custos de soldagem
Atuar no controle de processo e rastreabilidade
Atuar nos processos manuais de soldagem
Aumento das exigências de produtividade e otimização de custos
Auxiliar na elaboração de dispositivos de montagem e soldagem
Auxiliar na seleção dos processos de soldagem para um dado equipamento
Auxiliar no desenvolvimento de novos consumíveis
Auxiliar nos projetos desenvolvidos na empresa através de softwares de desenho
Boroscopia digital
Buscar atualização permanentemente, de forma especial quanto às inovações tecnológicas
Comunicação profissional, oral e escrita
Correntes parasitas
Cumprir os aspectos ambientais, sociais e de segurança estabelecidos pelas atualizações legais e normativas
Desenvolvimento de qualidades pessoais (habilidades e atitudes)
Emissividade acústica
Ensaios não destrutivos baseados em Raios X (digital)
Exigências no atendimento às normas e às regulamentações
Formação por competências
Inovações tecnológicas de gestão
Inovações tecnológicas de produto
Inspecionar processos de soldagem
Máquinas e equipamentos com controladores eletrônicos e novas concepções de processo
Materiais dissimilares
Monitoramento dos postos de solda
Novas ferramentas de qualidade e de gestão
Novas legislações ou normas
Novas técnicas e tecnologias de controle de qualidade e inspeção
Novas tecnologias dos processos de fabricação
Operar e monitorar fontes de soldagem
Operar e monitorar sistemas robóticos e automatizados
Organização e métodos de trabalho



Programar e operar equipamentos CNC
Simuladores de soldagem (treinamento de soldadores)
Sistema de Gestão Integrada (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social)
Sistema de monitoramento e rastreabilidade total
Sistemas automatizados e robotizados (corte, solda e inspeção)
Sistemas de Gestão de Projetos (referência PMI, PMP)
Sistemas de simulação e ambientes virtuais de produção
Sistemas para lean manufacturing
Sistemas para monitoramento de máquinas e equipamentos via web integrado ao controle de insumos
Sistemas para monitoramento e armazenamento de dados para rastreabilidade da operação de solda
Softwares de controle produção
Soldagem de aços 9% níquel
Soldagem de aços (Cr Mo V)
Soldagem de materiais ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga)  API 5L X80, API 5L X100
Tecnologia de junção de aços ultra-alta resistência AHSS, automobilística
Tecnologia de revestimento entre metais e cerâmicas
Tecnologia de soldagem de aços duplex e super duplex
Tecnologia de soldagem para compósitos carbono-carbono e recobrimentos avançados
Tecnologia de união entre metais e cerâmicas
Tecnologias de junção e soldagem de componentes estruturais
Tecnologias de soldagem para cerâmicas e compósitos como SiC-fibra de SiC
Tecnologias de soldagem para ligas especiais
Tecnologias de soldagem para polímeros
Tomar decisões, gerir e desenvolver as equipes de trabalho com base nas mudanças organizacionais e inovações
tecnológicas integradas ao contexto de trabalho
Tomografia digital
Tradução dos códigos internacionais (ASME, AWS etc.) para a língua portuguesa
Ultrassom para aços inoxidáveis austeníticos
Ultrassom phased array (para tubulações de baixas espessuras e diâmetros; soldas lineares)
Ultrassom ToFD
Uso de novos materiais em geral
Uso de softwares e aplicativos
Utilização dos consumíveis em conformidade com o projeto

Formação Profissional Relacionada à Ocupação

Engenharia de Soldagem
Especializações e aperfeiçoamentos correlatos
Feiras e eventos
Inspetor de Equipamentos
Inspetor de fabricação
Inspetor de Soldagem
Pesquisas
Publicações técnicas
Seminários
Superior de Tecnologia em Soldagem
Técnico em Construção Naval
Técnico em Fabricação Mecânica
Técnico em Mecânica
Técnico em Mecatrônica
Técnico em Metalurgia
Treinamentos específicos em empresas fabricantes e fornecedoras de máquinas e equipamentos
Visitas técnicas

Indicação de Conhecimentos Referentes ao Perfil Profissional

Conhecimentos



UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem,
respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e
de meio ambiente.

Classificação e
especificação de
consumíveis
Códigos de projetos
Comportamento dos
materiais durante a
soldagem
Desenho técnico
Eletricidade/Eletrônica
(eletrotécnica)
Fontes de soldagem
Máquinas, acessórios e
periféricos
Materiais metálicos
Mecanização da
soldagem
Metrologia
Noções de controle de
deformações
Noções de metalurgia
da soldagem
Normas e
procedimentos
Processos de corte e
de soldagem
Simbologia
Técnicas de soldagem
Terminologia

UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem,
respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e
de meio ambiente.

Conhecimentos
Análise de falhas
Equipamentos de corte
e soldagem
Índices de
produtividade
Metrologia e
instrumentação
Noções de ensaios
destrutivos e não
destrutivos
Noções de ferramentas
de gestão da qualidade
Processos de corte e
de soldagem
Qualidade do processo

UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos
soldados, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e
segurança, e de meio ambiente.

Conhecimentos
Custos
Métodos de
processo/produto/célula
Noções de softwares
dedicados
Normas e
procedimentos
Novas tecnologias
Processos de
soldagem
Projeto de juntas



soldadas
Seleção de
consumíveis



5.2 Desenho curricular
Resumo da Organização Curricular

Módulos Unidades Curriculares Carga
Horária

Carga Horária do
Módulo

INTRODUTÓRIO

Comunicação e Tecnologias da Informação 60h

320h
Fundamentos Físico-Químicos 40h
Introdução à Tecnologia de Corte e Soldagem 140h
QSMS  Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente 40h
Tecnologia de Materiais 40h

ESPECÍFICO I
Leitura e Interpretação de Projetos 60h

340hPreparação para os Processos de Corte 120h
Preparação para os Processos de Soldagem 160h

ESPECÍFICO II
Controle de Processos e Materiais 140h

340hControle de Qualidade dos Processos de Corte e Solda 160h
Coordenação de Equipes e Métricas de Produtividade 40h

ESPECÍFICO III
Suporte Técnico em Ações de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente 60h

200h
Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos 140h

TOTAL 1200h



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Comunicação e Tecnologias da Informação
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos associados à comunicação e à
tecnologia da informação, de forma a instrumentalizar o aluno para o emprego adequado dos princípios da linguagem
culta na expressão oral e escrita e para o uso do computador como ferramenta para a produção de textos e
apresentações multimídia.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Apresentação multimídia
Formatação
Inserção de imagens
Inserção de tabelas
Inserção de texto
Organização da apresentação
Técnicas de apresentação

Edição de cronograma
Compartilhamento de recursos
Ferramentas computacionais para
edição
Tarefas concomitantes
Tarefas sequenciais

Editores de texto
Formatação
Inserção de imagens
Inserção de tabelas
Inserção de texto

Ética
Código de conduta
Ética nas relações interpessoais
Respeito às individualidades pessoais

Fluxo de processo
Interpretação de Texto
Normas gramaticais aplicadas ao texto
Produção de textos: resumos, atas,
relatórios, circulares, memorandos e
ofícios
Simbologia

Arquivamento
Conectores
Elementos de ação
Elementos de tomada de decisão

Técnicas de argumentação

Capacidades Técnicas

Aplicar ferramentas computacionais na elaboração e na edição de
cronograma
Aplicar os princípios da comunicação escrita na elaboração de
documentos oficiais
Aplicar os princípios e os padrões da linguagem culta na comunicação
oral e escrita
Aplicar os recursos computacionais na editoração de textos e
apresentações
Comunicação oral e escrita
Fluxogramas
Informática
Interpretar textos
Reconhecer a linguagem e a simbologia de fluxogramas de processo

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um
bom profissional
Capacidades Organizativas

Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio
ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de
trabalho.
Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das
atividades sob a sua responsabilidade.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais.
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
laboratório de informática
Periódicos
Sala de aula
Software (editores de textos, planilhas, software para apresentação)



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Fundamentos Físico-Químicos
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos relacionados às ciências físico-
químicas, de modo a favorecer o entendimento dos princípios dos processos de corte e soldagem.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Corrente contínua e
alternada
Elementos químicos dos
aços:

Classificação
Identificação
Tipos

Física do arco elétrico
Frequência elétrica
Grandezas elétricas

Corrente
Potência e seus
instrumentos de medida
Resistência
Tensão

Lei de Ohm
Materiais condutores e
isolantes
Oxirredução (Oxidação):

Características
Identificação
Tipos de corrosão

Resistividade e
condutividade
Tipos de polaridade

Capacidades Técnicas

Reconhecer as grandezas físicas e elétricas aplicáveis aos processos de corte e
soldagem
Reconhecer os elementos químicos que influenciam a soldabilidade dos aços

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom
profissional
Capacidades Organizativas

Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente como
requisitos para a organização de ambientes de trabalho
Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de trabalho.
Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das atividades sob a
sua responsabilidade.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais.
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Periódicos
Sala de aula



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Introdução à Tecnologia de Corte e Soldagem
Carga Horária: 140h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar a aquisição de noções das tecnologias de corte e soldagem e dos fundamentos que permitem
compreendê-los (considerando processos, terminologias, simbologias, sistemas de medidas, máquinas e
equipamentos), de modo a favorecer a formação de uma visão geral das diferentes variáveis que constituem o contexto
de atuação do Técnico em Soldagem, além de permitir, ao aluno, o reconhecimento da importância da soldagem no
universo da fabricação metal-mecânica.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Conceito de soldagem
Conceitos geométricos e medidas
Descontinuidade

Conceito
Tipos de descontinuidades inerentes aos
processos de soldagem

Elaboração de croquis
Figuras geométricas bidimensionais e
tridimensionais
Fontes de energia para soldagem  tipos e
características:

Geradora
Inversora
Retificadora
Transformador

Frações e proporcionalidade
Conceito, registro e operações
Forma fracionária

Fundamentos de Desenho Técnico
Corte
Cotagem
Desenho de conjuntos (leitura e
interpretação)
Escala de desenho
Linhas convencionais e morfologia
geométrica
Perspectivas
Projeção ortogonal no 1º e 3º diedros
Sólidos geométricos
Tolerância dimensional
Vista simplificada de desenho

Geometria de juntas
Importância da soldagem
Interpretação de desenho de juntas de solda
Introdução  histórico
Máquinas e equipamentos de corte

Corte a laser

Capacidades Técnicas

Aplicar os recursos computacionais na editoração de planilhas
eletrônicas
Identificar as características dos diversos processos de soldagem
Identificar as características dos diversos tipos de corte
Identificar os diferentes tipos e características de desenho técnico
aplicáveis à soldagem
Identificar os diversos tipos de descontinuidades do processo de
soldagem
Identificar os tipos e as características das fontes de soldagem e dos
princípios de funcionamento das fontes de soldagem aplicáveis em
processos de corte e soldagem
Reconhecer as diferentes posições de soldagem
Reconhecer as fontes de energias e equipamentos para processos de
corte e soldagem
Reconhecer as simbologias, terminologias e geometrias aplicáveis à
soldagem
Reconhecer as técnicas e processos de corte e soldagem
Reconhecer o sistema internacional de unidades de medida,
considerando área, volume, comprimento etc
Reconhecer os princípios do desenho técnico mecânico
Reconhecer sólidos e suas diferentes formas geométricas de
representação
Reconhecer tipos, características e finalidades dos instrumentos de
medição empregados nos processos de soldagem
Utilizar instrumentos de medição

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de
um bom profissional
Capacidades Organizativas

Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio



Corte a laser
Corte com água sob alta pressão
Corte plasma (manual e automatizado)
Guilhotina

Medição de pressão (manômetro)
Medição de temperatura (termômetro,
termopar e lápis térmico)
Normas Técnicas de Desenho
Números

Naturais, decimais
Operações fundamentais

Operações de soldagem no processo de
eletrodo revestido em chaparia  apenas no
nível de demonstração

Abertura de arco
Montagem da junta
Posições de soldagem
Preparação de superfície
Variáveis operacionais

Organização de Ambientes de Trabalho
Organização de ferramentas e
instrumentos: formas e importância
Organização do espaço de trabalho
Princípios de organização

O Sistema Internacional
Conceito
Conversão de unidades de medidas do
sistema métrico
Medição
Medições angulares (transferidor,
goniômetro, clinômetro)
Unidades de medida (comprimento, área,
volume, massa e tempo)

Paquímetro
Sistema inglês decimal
Sistema inglês ordinário
Sistema métrico
Tipos e usos

Planilha eletrônica
Formatação condicional
Inserção de fórmulas
Inserção de gráficos
Teste condicional

Posições de soldagem
Processos convencionais

Arame tubular
Arco submerso
Eletrodo revestido
MIG MAG
Processo oxiacetilênico
Soldagem TIG

Processos de corte  conceitos,
características e aplicações:

Corte mecânico  serra (fita, manual),
guilhotina etc.
Corte por água
Corte térmico  oxicorte, plasma e laser

Processos de soldagem  conceitos,
características e aplicações
Processos especiais  conceitos,

ambiente como requisitos para a organização de ambientes de
trabalho
Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de
trabalho.
Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das
atividades sob a sua responsabilidade.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações
profissionais.
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.



características e aplicações
Aluminotermia
Brasagem
Soldagem a laser
Soldagem de revestimento
Soldagem eletroescória
Soldagem eletrogás
Soldagem híbrida
Soldagem plasma
Soldagem por fricção
Soldagem por resistência
Soldagem por termofusão

Proporcionalidade
Percentagem
Regra de três simples e composta

Qualidade (conceito e aplicação)
Qualidade Total

Conceito
Eficácia
Eficiência
Melhoria contínua

Régua Graduada
Sistema inglês ordinário
Sistema métrico
Tipos e usos

Simbologias de juntas
Terminologia de Soldagem
Tipos de juntas de soldagem
Triângulo retângulo

Relações métricas
Trigonometria



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Equipamentos: estufa de tratamento para eletrodos, estufa de armazenamento para consumíveis, estufa
de manutenção para eletrodo, estufa portátil, equipamento de solda automatizado (robô), equipamentos
de proteção individual e coletiva, equipamento de oxicorte, mecanizado (tartaruga).
Ferramentas: acendedor para maçarico, conjunto de chave de boca, agulheiro, picadeira com mola, lima
com cabo de madeira, escova manual de aço carbono, escova rotativa de aço carbono, escova rotativa
de aço inox
Instrumentos: gabarito e trena
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
laboratório de informática
Lápis de Fusão
Manômetro
Máquinas: máquina de solda para o processo TIG, máquina de solda para o processo MAG, máquina de
solda para o processo eletrodo revestido, máquina de solda MIG MAG pulsado, máquina de solda com
circuito controlado (RMD ou STT), máquina manual de corte plasma, esmeriladeira, retificadeira, afiador
de tungstênio, conjunto para soldagem a arco submerso, moto esmeril de coluna
Materiais: consumíveis para soldagem (vareta de aço carbono, bobina de arame para solda,
antirrespingo de silicone, bico de contato, porta bico de contato, difusor de gás para tocha MAG,
eletrodos, porta-eletrodo, acendedor para maçarico, agulheiro para maçarico (limpador), chapas e tubos
etc.)
Oficina de solda
Paquímetros
Periódicos
Régua graduada
Sala de aula
Software (editores de textos, planilhas, software para apresentação)
Termômetro



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: QSMS  Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar ao aluno a compreensão dos conceitos básicos de saúde, segurança, qualidade e meio
ambiente, bem como a formação de uma consciência e de uma conduta preventiva no trabalho, estimulando um
comportamento de respeito ao meio ambiente, uma postura de uso racional dos materiais e da energia, e o
desenvolvimento das atividades dentro dos princípios da qualidade técnica.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Acidente no trabalho
Conceitos
Tipos de acidentes no trabalho

Agentes agressores à saúde no
ambiente de corte e soldagem

Agentes biológicos: fungos e
bactérias
Agentes físicos: ruídos,
temperaturas, radiações
ionizantes, choques elétricos etc.
Agentes químicos: fumos
metálicos, gases etc.

Análise de risco
Trabalho em altura
Trabalho em espaços confinados

Comissão interna de prevenção de
acidentes (CIPA)

Função
Responsabilidades

Conceitos de Grupo e Equipe
Conceitos de organização e
disciplina no trabalho: tempo,
compromisso e atividades
Conceitos e procedimento de
qualidade
Equipamentos de proteção individual
e coletiva (EPI e EPC)

Aplicação
Instrução de uso
Tipos e características

Ferramentas da Qualidade
Brainstorming
Diagrama causa e efeito
(Ishikawa)
Gráfico Pareto
PDCA

Gestão da qualidade

Capacidades Técnicas

Aplicar ferramentas da qualidade em situações de análise de contexto
Identificar aspectos que contribuem com a organização e a segurança de
pessoas em ambientes de trabalho
Reconhecer as normas ambientais aplicáveis aos processos de corte e
soldagem
Reconhecer aspectos das políticas ambientais que impactam a produção
industrial
Reconhecer os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos que estão
presentes nos processos de corte e soldagem e que representam riscos à
segurança do trabalhador
Reconhecer os fundamentos de controle da qualidade
Reconhecer os tipos e as possibilidades de destinação de resíduos oriundos
das atividades de corte e solda
Reconhecer processos e procedimentos da qualidade
Reconhecer situações de risco e medidas de proteção em ambientes de
trabalho
Reconhecer tipos, características e aplicações de EP I e EP C

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom
profissional
Capacidades Organizativas

Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente
como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de trabalho.
Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das atividades
sob a sua responsabilidade.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais.
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.



Produtividade
Satisfação do cliente

Políticas ambientais (aspectos
gerais)

Desenvolvimento sustentável
Ecossistemas e globalização dos
problemas ambientais
Impactos ambientais oriundos da
ação humana
Preservação ambiental
Racionalização dos recursos
naturais e energia
Tecnologias limpas

Prevenção de acidentes no
processo produtivo

Inspeção de segurança
Medidas preventivas
Riscos ergonômicos
Riscos ocupacionais

Prevenção e combate a incêndio
Reciclagem de resíduos oriundos
das atividades de corte e soldagem

Forma de segregação
Tipos de resíduos

Sinalização de segurança
Trabalho em equipe

Compromisso com objetivos e
metas
Cooperação
Divisão de papéis e
responsabilidades
O relacionamento com os colegas
de equipe
Relações com o líder
Responsabilidades individuais e
coletivas
Trabalho em grupo



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Periódicos
Sala de aula



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: INTRODUTÓRIO
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Tecnologia de Materiais
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos relacionados aos materiais,
permitindo ao aluno uma compreensão das propriedades físicas, metalúrgicas e aplicações dos mesmos, de modo a
favorecer o seu adequado manuseio e a aplicação nos processos de corte e soldagem.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Consumíveis
Aplicações
Tipos

Elementos químicos na composição
dos metais ferrosos e não ferrosos
Fluxos
Gases
Iniciativa

Conceito
Consequências favoráveis e
desfavoráveis
Formas de demonstrar iniciativa
Importância e valor

Introdução à Metalurgia
Conceitos
Histórico
Produção do aço

Metais de adição
Metais de base ferrosos e não
ferrosos

Aplicações
Características
Propriedades físicas e metalúrgicas
Tipos

Polímeros
Aplicações
Característica
Tipos

Capacidades Técnicas

Identificar as características metalúrgicas dos metais de base
Reconhecer os tipos de consumíveis empregados nos diferentes processos
de soldagem
Reconhecer os tipos de metais de base empregados nos diferentes
processos de soldagem
Reconhecer os tipos e as aplicações de materiais empregados nos
diferentes processos de soldagem

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um
bom profissional
Capacidades Organizativas

Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio
ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de
trabalho.
Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das
atividades sob a sua responsabilidade.
Capacidades Sociais

Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais.
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Periódicos
Sala de aula



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Leitura e Interpretação de Projetos
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas requeridas para a leitura e a interpretação de
projetos de corte, montagem e soldagem de componentes, favorecendo as etapas de planejamento, controle e
desenvolvimento de novos projetos.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. A importância da organização do local de
trabalho
Conceitos de Planejamento, Organização e
Controle
Desenho Técnico

Desenhos em montagem (representação de
conjuntos, representação de ajustes)
Legendas
Representação em corte (corte e meio corte,
hachuras)
Sequência de montagem
Simbologia flanges
Vistas explodidas

Identificação de atividades de corte e
soldagem

Condições físicas de corte: espaços e
acessos
Condições físicas de soldagem: espaços e
acessos

Pesquisa
Características
Estruturação
Fontes
Métodos
Tipos: bibliográfica, de campo, laboratorial e
acadêmica

Produção de corte
Identificação das etapas de corte
Identificação de restrições: sequência,
ergonomia, segurança etc.
Identificação de volume das atividades de
corte
Identificação dos processos e operações de
corte

Produção de soldagem
Determinação do volume de produção de
solda
Identificação de restrições: sequência,
ergonomia, segurança etc.
Identificação dos processos e operações de
soldagem

Simbologia

Capacidades Técnicas

Identificar no projeto o volume de produção, considerando as
operações de corte e soldagem
Identificar possíveis situações de risco a partir das especificações do
projeto
Interpretar a simbologia de soldagem contida no projeto, tendo em
vista a seleção do processo de corte e solda
Interpretar o projeto quanto à sequência de montagem e soldagem a
ser atendida na execução das atividades de soldagem
Interpretar os desenhos de corte e a montagem indicados no projeto,
tendo em vista o planejamento do fluxo de produção
Reconhecer a complexidade e as condições da atividade de
soldagem a ser executada

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a pesquisa como fonte de inovação e formação de um
espírito empreendedor
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua
responsabilidade
Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua
responsabilidade.
Reconhecer situações de risco à saúde e segurança do
trabalhador e as diferentes formas de proteção a esses riscos.
Capacidades Sociais

Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das
atividades sob a sua responsabilidade
Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos
grupos e nas equipes



Simbologia de ensaios não destrutivos
Simbologia de soldagem

Terminologia
Identificação do tipo de juntas
Nomenclatura técnica aplicada à soldagem
Posições de soldagem



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
laboratório de informática
Periódicos
Sala de aula
Software (editores de textos, planilhas, software para apresentação)



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Preparação para os Processos de Corte
Carga Horária: 120h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para o
planejamento do fluxo de produção e a provisão de recursos humanos, materiais, tecnológicos e de infraestrutura para os
processos de corte no contexto da produção industrial.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Análise do projeto
Equipamentos de corte
necessários
Operadores de máquinas de
corte capacitados

Cronograma
Definição da sequência de
corte
Definição das etapas de corte
Definição de indicadores de
produção (peso, quantidade
de material cortado etc.)
Variáveis externas
(intempéries, espaços
confinados e atividade em
alturas)

Dispositivos de manipulação,
suporte e fixação

Tipos, características e
aplicações de dispositivos de
manipulação e fixação

Equipamentos para corte
térmico e mecânico

Assessórios (elementos)
para operação de corte:
maçaricos, bicos de corte,
tochas, mangueiras etc.
Característica e aplicações
Princípio de funcionamento

Espaço físico
Armazenamento de material
Movimentação de material
Operações de corte

Ética
Ética no desenvolvimento
das atividades profissionais
Ética nos relacionamentos
profissionais

Ferramentas da Qualidade
Brainstorming
Ciclo PDCA

Gases para corte

Capacidades Técnicas

Adequação técnica de recursos humanos, materiais e tecnológicos
Analisar as condições de espaço físico disponibilizado, tendo em vista o
planejamento do fluxo de produção
Analisar as etapas do processo e o fluxo de produção, tendo em vista a
disponibilização de recursos humanos, materiais e tecnológicos
Analisar o leiaute produtivo, tendo em vista a alocação otimizada de recursos
humanos, materiais e tecnológicos
Aplicar, no planejamento, os procedimentos relativos à destinação dos resíduos a
serem gerados ao longo do fluxo de produção
Aplicar técnicas de análise de métodos e processos como forma de definição do
tempo de execução das atividades, tendo em vista o encaminhamento das
providências relativas à disponibilidade de recursos materiais e tecnológicos
Avaliar a adequação dos recursos humanos, materiais e tecnológicos nas
operações de corte, tendo em vista a garantia da qualidade e do volume de
produção
Avaliar as variáveis externas (intempéries, espaços confinados, atividade em
alturas, entre outros) que impactam os serviços de corte a serem executados, tendo
em vista o estabelecimento das etapas e o cronograma de execução
Definir a quantidade de operadores de máquinas de corte, tendo em vista o
planejamento e o fluxo de produção
Definir, no planejamento, as máquinas, os equipamentos e os assessórios a serem
utilizados no fluxo de produção
Definir, no planejamento, os dispositivos de manipulação, o suporte e a fixação a
serem utilizados no fluxo de produção
Dimensionamento de equipes
Disponibilização de recursos humanos, materiais e tecnológicos
Elaborar, quando necessário, as instruções de corte, tendo em vista o planejamento
do fluxo de produção
Encaminhamento de providências
Estabelecer estratégias de articulação, comunicação e negociação com outros
setores e as diferentes instâncias hierárquicas na empresa, tendo em vista o
encaminhamento das providências relativas à disponibilidade de recursos materiais,
humanos, tecnológicos e de infraestrutura
Etapas e cronogramas
Identificar, com base nos fatores internos e externos, o volume de produção, tendo
em vista a provisão de recursos humanos, materiais e tecnológicos
Identificar no projeto de corte, o volume de produção, tendo em vista a definição das
etapas e do cronograma de trabalho



Gases para corte
Oxigênio, acetileno, GLP, gás
natural e CO2

Habilidades Básicas do
Relacionamento Interpessoal

Comunicação
Cooperação
Cordialidade
Disciplina
Empatia
Respeito
Responsabilidade

Normas ambientais, de saúde e
segurança

Destinação de resíduos de
corte
EPI necessários ao processo
de corte

Organograma
Departamentalização
Níveis hierárquicos
Relações hierárquicas

Provisão de recursos humanos,
materiais e tecnológicos

Fatores externos:
fornecedores e logística
Fatores internos: estoque,
suprimentos e fornecedores
LeiauteTipos de leiaute (linha
e células de produção, job
shop)

Técnicas da regulagem de
equipamentos de corte

Mecânicos
Térmico (plasma, laser,
oxicorte)

Tempos e métodos
Coletas de dados
Cronometragem/cronoanálise
Desvio padrão
Média
Tempo padrão

Variáveis de corte
Espessura
Geometria de junta
Tipos de material

Identificar os processos de corte a serem executados, tendo em vista o
planejamento do fluxo de produção
Identificar possíveis situações de risco a partir das especificações do projeto, tendo
em vista a definição de ações preventivas de proteção do trabalhador no
planejamento do fluxo da produção de corte
infraestrutura
Interpretar as variáveis de corte dos processos definidos no projeto, tendo em vista
o planejamento do fluxo de produção
Normas ambientais, de saúde e segurança
Procedimentos de corte
Projeto

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Reconhecer a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito
empreendedor
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua responsabilidade
Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade.
Reconhecer situações de risco à saúde e segurança do trabalhador e as
diferentes formas de proteção a esses riscos.
Capacidades Sociais

Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua
responsabilidade
Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e nas
equipes



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
cintel
Compasso
Computadores
Equipamento de oxicorte
Equipamento portátil de corte plasma
Equipamentos: Esmeriladeira manual
Escala graduada metálica
Esmeril de coluna
Esquadro
Ferramentas: Punção
Fontes de soldagem para goivagem
Goniômetro
Instrumentos: Paquímetro
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Laboratório de corte
Máquina de cortar tubos e chapas(serra fita)
Máquina de corte reto mecanizado (tartaruga)
Máquinas: Guilhotina mecânica para corte de chapas
Materiais: Chapas de aço carbono
Periódicos
riscador
Sala de aula
Trena
tubos de aço carbono



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO I
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Preparação para os Processos de Soldagem
Carga Horária: 160h
Unidades de Competência: 

UC1: Prestar suporte técnico à preparação das atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para o
planejamento do fluxo de produção e a provisão de recursos humanos, materiais, tecnológicos e de infraestrutura para os
processos de soldagem, no contexto da produção industrial.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico
encontrado.

Ações preventivas de proteção ao trabalhador
Infraestrutura mínima (trabalho em altura e espaço confinado)
Tipos e utilização de EPI e EPC

Análise do projeto através da simbologia da soldagem
Classificação e características dos consumíveis

Eletrodos
Fluxos de proteção
Gases de proteção
Varetas

Comportamento e Equipes de Trabalho
A influência do ambiente de trabalho no comportamento
Fatores de satisfação no trabalho
O homem como ser social
O papel das normas de convivência em grupos sociais

Critérios de qualidade na operação de soldagem
Cronograma

Complexidade das atividades de soldagem (geometria da junta,
acesso à junta
Definição da sequência de soldagem (necessidade de ensaios,
Definição das etapas de montagem
Definição dos indicadores de produção da soldagem
(comprimento de soldagem, quantidade de consumíveis por
soldador etc.)
Identificação das variáveis críticas
Nível de inspeção (a, b etc.)
Pré-aquecimento, goivagem)
Variáveis externas (intempéries, espaços confinados e
atividade em altura)

Destinação e segregação de resíduos
Ensaios não destrutivos

Níveis de inspeção (IEIS)
Tipos

Instrução de soldagem
Análise da instrução de soldagem: variáveis essenciais
(posição, consumível, metal de base etc.), variáveis não
essenciais (ângulo de chanfro, acabamento e reforço),
variáveis suplementares (indicação de ensaio, indicação da
EPS, marcas comerciais de consumíveis e largura do cobre
junta)
Conceito

Metais de base
Materiais não ferrosos (classificação, especificação e tipos de

Capacidades Técnicas

Adequação técnica de recursos
Analisar as condições de espaço físico
disponibilizado, tendo em vista o planejamento do
fluxo de produção
Analisar as etapas do processo e o fluxo de
produção, tendo em vista a disponibilização de
recursos humanos, materiais e tecnológicos
Analisar o leiaute produtivo, tendo em vista a
alocação otimizada de recursos humanos,
materiais e tecnológicos
Aplicar, no planejamento, os procedimentos
relativos à destinação dos resíduos a serem
gerados ao longo do fluxo de produção
Aplicar técnicas de análise de métodos e
processos como forma de definição do tempo de
execução das atividades, tendo em vista a
definição das etapas do cronograma
Avaliar a adequação dos recursos humanos,
materiais e tecnológicos nas operações de
soldagem (prática de soldagem), tendo em vista a
garantia da qualidade e do volume de produção
Avaliar a complexidade da atividade de soldagem
a ser executada, tendo em vista a definição das
etapas e do cronograma de trabalho
Avaliar a complexidade e as condições da
atividade de soldagem a ser executada, tendo em
vista o planejamento do fluxo de produção
Avaliar a complexidade e as condições das
atividades de soldagem a serem executadas,
tendo em vista a provisão de recursos humanos,
materiais e tecnológicos
Avaliar as variáveis externas que impactam os
serviços de soldagem a serem executados, tendo
em vista o estabelecimento das etapas e o
cronograma de execução
Correlacionar as terminologias contidas na
IEIS/instrução de soldagem aos conceitos da
soldagem, tendo em vista o planejamento do fluxo



aplicação - ligas de alumínio, de magnésio, de cobre, de níquel,
de titânio, polímeros)
Metais ferrosos (classificação, especificação e tipos de
aplicação - aço carbono de baixa e média liga , ferro fundido 
FoFo, aço inoxidável)
Método de agrupamento dos metais de base

Orientações de Prevenção de Acidentes
PPRA: conceito e finalidades
Prevenção e combate a incêndio: conceito e importância de
PPCI
Sinalizações de segurança

Processos de soldagem definidos no planejamento
Condições de sistemas de movimentação de carga disponíveis
Condições do espaço físico
Disposição física das estufas de consumíveis
Dispositivos de manipulação, suporte e fixação necessários
Equipamentos e acessórios necessários

Provisão de recursos humanos materiais e tecnológicos
Fatores externos: fornecedores e logística
Fatores internos: estoque (materiais e consumíveis),
suprimentos (materiais e equipamentos), fornecedores (RH,
seleção e treinamento)
LeiauteTipos de leiaute (linha e células de produção, job shop)

Relatório de qualificação de soldadores e operadores - critérios de
qualificação

Espessura de chapa
Metais de base
Metal de adição
Posição de soldagem
Processos de soldagem

Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho: conceitos, tipos e características
Agentes agressores à saúde: físicos, químicos e biológicos
Equipamentos de proteção individual e coletiva: tipos e funções
Inspeções de segurança
Mapa de riscos (finalidades)

Tempos e métodos
Coleta de dados
Cronometragem/cronoanálise
Desvio padrão
Tempo padrão

Terminologia de Soldagem
Tipos de resíduos oriundos das atividades de soldagem

soldagem, tendo em vista o planejamento do fluxo
de produção
Definir a quantidade de soldadores e operadores
qualificados, auxiliares, inspetores de ensaios não
destrutivos e de soldagem, tendo em vista o
planejamento do fluxo de produção
Definir, no planejamento, as máquinas, os
equipamentos e os acessórios a serem utilizados
no fluxo de produção
Definir, no planejamento, os dispositivos de
manipulação, o suporte e a fixação a serem
utilizados no fluxo de produção
Diferenciar, pelas suas características e
aplicações, os tipos de metais de base indicados
na IEIS/instrução de soldagem, tendo em vista o
planejamento do fluxo de produção
Dimensionamento de equipes
Disponibilização de recursos
Especificar, no planejamento, a disposição física
das estufas, considerando suas características e
finalidades (secagem, manutenção ou
armazenagem de consumíveis), tendo em vista a
definição do fluxo de produção
Etapas e cronogramas
Identificar, com base nos fatores internos e
externos, o volume de produção, tendo em vista a
provisão de recursos humanos, materiais e
tecnológicos
Identificar no projeto o volume de produção, tendo
em vista a definição das etapas e do cronograma
de trabalho
Identificar, pela IEIS/instrução de soldagem, os
processos de soldagem a serem considerados no
planejamento do fluxo de produção
Identificar, pelas suas características e
classificações, os consumíveis de soldagem
indicados na IEIS/instrução de soldagem, tendo
em vista o planejamento do fluxo de produção
Identificar possíveis situações de risco a partir
das especificações do projeto, tendo em vista a
definição de ações preventivas de proteção do
trabalhador no planejamento do fluxo da produção
de soldagem
infraestrutura
Interpretar a simbologia de soldagem contida no
projeto, tendo em vista a seleção do processo de
solda
Interpretar o projeto quanto à sequência de
montagem e soldagem a ser atendida na
execução dos serviços de solda, considerando
variáveis críticas e variáveis não críticas, tendo
em vista a definição das etapas e do cronograma
Normas técnicas, ambientais, de saúde e
segurança
Procedimentos de soldagem
Projeto
Reconhecer, pela IEIS/instrução de soldagem, os
níveis e tipos de ensaios a serem aplicados nas
atividades de soldagem a serem executadas,



tendo em vista o planejamento do fluxo de
produção
Reconhecer, pela instrução de soldagem, os
padrões de execução e as variáveis essenciais,
não essenciais e suplementares de soldagem,
tendo em vista o planejamento do fluxo de
produção
Verificar a disponibilidade de sistemas de
movimentação de carga, tendo em vista o
planejamento do fluxo de produção

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas

Capacidades Metodológicas

Reconhecer a pesquisa como fonte de inovação e
formação de um espírito empreendedor
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios de organização nas
atividades sob a sua responsabilidade
Integrar os princípios da qualidade às atividades
sob a sua responsabilidade.
Reconhecer situações de risco à saúde e
segurança do trabalhador e as diferentes
formas de proteção a esses riscos.
Capacidades Sociais

Apresentar comportamento ético no
desenvolvimento das atividades sob a sua
responsabilidade
Reconhecer os diferentes comportamentos
das pessoas nos grupos e nas equipes



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Equipamentos: estufa de tratamento para eletrodos, estufa de armazenamento para consumíveis, estufa
de manutenção para eletrodo, estufa portátil, equipamento de solda automatizado (robô), equipamentos
de proteção individual e coletiva, equipamento de oxicorte mecanizado (tartaruga)
Equipamentos: luminária portátil de luz negra de alta intensidade, gerador de campo magnético tipo
YOKE, aplicadores de Partícula Magnética (PM), tubo decantador para partícula magnética, aparelho
para detecção de descontinuidades por ultrassom, tanque de lavagem
Ferramentas: acendedor para maçarico, conjunto de chave de boca, agulheiro, picadeira com mola, lima
com cabo de madeira, escova manual de aço carbono, escova rotativa de aço carbono, escova rotativa
de aço inox
Ferramentas: conjunto de chaves de boca e lupa
Instrumentos: gabarito e trena
Instrumentos: medidor de intensidade de luz negra, digital, portátil; luxímetro; blocos padrão Petrobras e
JIS; pirômetro (ótico e contato); bloco padrão para PM; blocos V1, V2 e escalonado para ultrassom;
durômetro universal de bancada; durômetro portátil; trenas; escala graduada metálica; paquímetro;
micrômetro
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Laboratório de ensaios mecânicos não destrutivos
Laboratório de Solda
Máquinas: máquina de solda para o processo TIG, máquina de solda para o processo MAG, máquina de
solda para o processo eletrodo revestido, máquina de solda MIG MAG pulsado, máquina de solda com
circuito controlado (RMD ou STT), máquina manual de corte plasma, esmerilhdeira, retificadeira, afiador
de tungstênio, conjunto para soldagem a arco submerso, moto esmeril de coluna
Máquinas: máquina universal para ensaios de materiais e máquina para ensaio de impacto
Materiais: conjunto de corpos de prova para LP/PM
Materiais: consumíveis para soldagem (vareta de aço carbono, bobina de arame para solda,
antirrespingo de silicone, bico de contato, porta bico de contato, difusor de gás para tocha MAG,
eletrodos, porta-eletrodo, acendedor para maçarico, agulheiro para maçarico (limpador), chapas e tubos
etc.)
Outros: sala escura para realização dos ensaios com técnica fluorescente
Periódicos
Sala de aula



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Controle de Processos e Materiais
Carga Horária: 140h
Unidades de Competência: 

UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas
requeridas para o controle dos processos de corte, o manuseio de materiais e o desempenho de equipamentos.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico
encontrado.

Aplicação, utilização e manutenção das estufas de consumíveis
Estufas de armazenagem
Estufas de manutenção
Estufas de secagem
Estufas portáteis

Cabos e mangueiras
Dimensionamento de cabos e mangueiras para soldagem

Conceito de manutenção:
Manutenção autônoma
Manutenção corretiva
Manutenção preventiva

Consumíveis
Eletrodo revestido (Classificação, Tipos de revestimento, Manuseio:
secagem, armazenagem e utilização)
Fluxos (Classificação, Tipos, Manuseio: secagem, armazenagem e
utilização)
Gases (Classificação, Tipos, Acondicionamento e manuseio)
Varetas, arames sólidos e tubulares (Classificação, Tipos,
Manuseio: armazenagem e utilização)

Controle da qualidade
Normas de qualidade: ISO 9001
Sistemas da qualidade
Sistemas de documentação

Controle de deformação
Ações corretivas para controle de deformações
Causas das deformações
Prevenção e controle da deformação
Tipos de deformação

Corte mecânico
Esmeriladeiras e retíficas manuais
Tipos de acessórios
Tipos de discos e pontas montadas
Tipos de esmeriladeiras e retíficas

Documentos Técnicos
Tipos e aplicações (Relação de Soldadores e Operadores de
Soldagem Qualificados (RSOSQ), Registro de Qualificação de
Soldadores e Operadores de Soldagem (RQSOS), Especificação de
Procedimento de Soldagem (EPS), Registro de Qualificação de
Procedimentos de Soldagem (RQPS), Instrução de Execução e
Inspeção de Soldagem (IEIS), Certificados de metais de base)

Equipamentos para corte térmico
Cilindros de gases
Compressores para corte

Capacidades Técnicas

Ações complementares e corretivas
Analisar a adequação de uso das máquinas
e equipamentos pelos soldadores e
profissionais de montagem, tendo em vista o
controle e a qualidade dos serviços
Analisar a conformidade da limpeza da junta
com base no procedimento estabelecido,
tendo em vista o controle e a qualidade do
serviço
Analisar a conformidade e a adequação da
montagem das juntas com as definições do
projeto, tendo em vista o controle da
execução dos processos de corte e
soldagem pela equipe executora
Analisar as métricas de avaliação dos
processos de corte e soldagem, tendo em
vista o controle da execução dos mesmos
Analisar, com base nos procedimentos, as
condições de temperatura e umidade das
estufas de tratamento, armazenamento e
manutenção dos consumíveis, tendo em
vista o controle do manuseio dos mesmos
Analisar o desempenho da produção dos
processos de corte, montagem e soldagem,
tendo em vista o controle da execução dos
serviços
Analisar o desempenho dos soldadores com
base nos relatórios dos ensaios realizados,
tendo em vista o controle do tempo e a
qualidade na execução dos processos de
soldagem
Aplicar os padrões estabelecidos pela
empresa na geração de relatórios de
recebimento, distribuição e demais
documentos referentes ao controle do
manuseio de consumíveis
Aplicar os padrões estabelecidos pela
empresa na geração de relatórios sobre os
resultados da produção e o cronograma de



Especificação de bicos de corte
Manômetros
Tipos de bicos de corte
Tipos de maçaricos de corte
Válvulas de segurança

Especificação técnica dos equipamentos
Equipamentos de soldagem e corte (características elétricas das
fontes, características mecânicas das fontes, características de
segurança das fontes, características técnicas dos cilindros
industriais utilizados nas atividades de corte e soldagem)

Ferramentas do controle de produção
Avaliações da produtividade de corte e soldagem
Conceitos gerais sobre gestão da produção
Indicadores de produtividade de corte e soldagem

Fontes de soldagem e corte
Fator de trabalho
Potência
Tipos e características das fontes de soldagem e corte

Gestão da produção
Ferramentas para controle da produção
Fluxo de produção
Índice de falhas
Índice de produção

Identificação dos códigos e normas técnicas ambientais, de saúde e
segurança

Inmetro, ABNT, ISO, NBR, AWS, ASME, API, ASTM, NR 33 e
normas Petrobras
Sistemas nacionais e internacionais

Inovação
Conceito
Inovação x melhoria
Visão inovadora

Interpretação de manuais técnicos de máquinas e equipamentos
Identificação de condições seguras de utilização

Inventário de máquinas e equipamentos
Lista de alocação de máquinas e equipamentos
Metais de base

Certificados de metais de base
Identificação dos metais de base (TAG)
Métodos de rastreabilidade dos metais de base

Pesquisa
Anterioridade
Propriedade intelectual

Preparação de superfície
Métodos de limpeza: escovamento, esmerilamento, jateamento,
hidrojateamento e decapagem
Tipos de limpeza: limpeza mecânica e limpeza química

Processos de corte
Interpretação de instruções de corte
Tipos e aplicações

Qualidade Ambiental
Aquecimento global
Descarte de resíduos
Energias renováveis
Homem e o meio ambiente
Prevenção à poluição ambiental
Reciclagem de resíduos
Uso racional de recursos e energias disponíveis

Qualificações

resultados da produção e o cronograma de
execução
Aplicar os padrões estabelecidos pela
empresa na organização dos dados e dos
resultados dos serviços de inspeção
realizados
Avaliar a adequação do tempo de execução
das atividades de corte, montagem e solda,
tendo em vista a geração de relatórios de
produção
Avaliar a conformidade das características
dos equipamentos de armazenagem,
secagem e manutenção dos consumíveis
com os requisitos, os procedimentos e as
orientações do fabricante, tendo em vista o
controle do manuseio dos mesmos
Avaliar a conformidade das dimensões do
conjunto com o projeto, tendo em vista o
controle da execução do processo de
soldagem
Avaliar a produtividade do corte com base no
relatório diário de produção, tendo em vista o
controle da execução dos processos de
corte
Avaliar a utilização das estufas portáteis,
tendo em vista o controle do manuseio dos
consumíveis
Avaliar, com base no projeto, o dimensional
das juntas soldadas, tendo em vista a
correção do posicionamento e do
alinhamento das juntas
Avaliar, para fins de controle de processo, a
adequação da sequência de passes e do
dimensionamento do cordão de solda com
as definições do procedimento
Avaliar, se for a realidade da empresa, a
qualidade dos consumíveis recebidos,
considerando procedimentos e
características técnicas, tendo em vista o
controle do manuseio dos mesmos
Controle de adequação dos processos de
corte e solda
Controle de calibração de equipamentos e
instrumentos de medição
Controle de inventário de máquinas e
equipamentos
Controle de resultados das atividades de
corte e soldagem
Controle de tempo e qualidade
Controle de utilização das normas técnicas
ambientais, de saúde e segurança
Controle do manuseio de metais de base
Correlacionar a geometria e as condições da
superfície do corte com as especificações do
projeto, tendo em vista o controle da
execução dos processos de corte e
soldagem
Especificar as características técnicas de
equipamentos usuais, considerando as
necessidades de atendimento às demandas



Certificadoras e classificadoras
Homologação de consumíveis
Normas e métodos para qualificações: API 1104, AWS D1.1, ASME
IX
Qualificação de procedimentos
Qualificações de soldadores e operadores de soldagem
Testes de produção

Recebimentos de consumíveis
Inspeção por amostragem do lote (seleção da amostra, avaliação
visual da embalagem, avaliação visual e dimensional do consumível,
certificados dos consumíveis)

Reparo em juntas soldadas
Critérios de aceitação para descontinuidades/defeitos de juntas
soldadas
Terminologias das descontinuidades
Tipos e métodos de reparo

Riscos na operação de equipamentos rotativos: desbaste e corte
Segurança na soldagem

Acidentes do trabalho nas atividades de corte e soldagem
Higiene e segurança nos processos de corte e soldagem
Riscos físicos, químicos e biológicos
Tipos e aplicações dos equipamentos de proteção coletiva
Tipos e aplicações dos equipamentos de proteção individual

Segurança no trabalho
Comportamento seguro
Qualidade de vida no trabalho: cuidados com a saúde, administração
de estresse, etc.

Simbologia e terminologia da soldagem
Sistemas de calibração de equipamentos e instrumentos

Certificado de calibração
Conceito de aferição
Conceito de calibração

Tochas e porta eletrodos
Acessórios para tochas e porta eletrodo
Tipos de tochas e porta eletrodos

Utilização dos instrumentos de medição
Calibre de solda
Clinômetro
Escala graduada
Gabaritos de solda
Goniômetro
Hi-Lo
Paquímetro
Trena

necessidades de atendimento às demandas
relativas aos processos de soldagem
Identificar a certificação de qualidade dos
consumíveis, tendo em vista o controle do
uso e o manuseio dos mesmos
Identificar a existência de certificados dos
metais de base, assim como a sua
rastreabilidade, tendo em vista o controle da
execução dos processos de corte e
soldagem
Identificar a homologação de fornecedores
dos consumíveis utilizados nos processos
de soldagem de acordo com a classificadora,
tendo em vista o controle do uso e o
manuseio dos mesmos
Identificar a necessidade de substituição de
equipamentos de soldagem e corte com
base na documentação dos dados e dos
resultados da manutenção
Identificar a realização dos ensaios
destrutivos, não destrutivos e dimensionais,
assim como seus resultados, tendo em vista
o controle da qualidade dos processos de
soldagem
Identificar as características, os
comportamentos físicos e as aplicações dos
consumíveis aplicáveis ao processo de
soldagem, tendo em vista o controle da
utilização e do manuseio dos mesmos
Identificar as diferentes máquinas e os
equipamentos existentes no setor de
trabalho, tendo em vista o controle
quantitativo, a funcionalidade e a
disponibilidade de uso
Identificar as normas técnicas aplicadas à
classificação de consumíveis, tendo em
vista o controle do manuseio dos mesmos
Identificar a validade da calibração das
máquinas, dos equipamentos e dos
instrumentos, tendo em vista o controle da
inspeção dos mesmos
Identificar, com base nas indicações da
documentação técnica, os profissionais
qualificados para a execução dos serviços,
tendo em vista o controle da execução dos
processos de corte e soldagem
Identificar, com base nas informações do
fabricante, a validade do lote de
consumíveis, tendo em vista o controle do
manuseio dos mesmos
Identificar os períodos e os prazos para a
realização da calibração das máquinas e dos
equipamentos, tendo em vista o
encaminhamento das providências junto aos
profissionais responsáveis pela ação
Identificar os possíveis riscos físicos e
elétricos nas atividades de corte e soldagem,
tendo em vista o controle da equipe quanto à
observância das normas e das medidas



protetivas
Interpretar a documentação técnica de
soldagem para fins de controle da execução
dos processos de corte e soldagem
Interpretar as instruções de corte, tendo em
vista o controle da execução
Interpretar os procedimentos aplicáveis a
reparos em juntas soldadas, tendo em vista
a indicação de ações complementares ou
corretivas
Organização de dados e resultados de
inspeções
Procedimentos de corte e soldagem
Procedimentos de recebimento,
armazenagem, secagem e estoques
Produção de registros
Reconhecer a estrutura e o funcionamento
do sistema de registro e da documentação
utilizados pela empresa, tendo em vista a
geração de relatórios de recebimento,
distribuição e demais documentos relativos
ao controle do manuseio de consumíveis
Reconhecer a norma que trata da utilização
dos consumíveis, tendo em vista o controle
do uso e o manuseio dos mesmos
Reconhecer as especificações técnicas do
fabricante quanto ao uso seguro de
máquinas e equipamentos
Reconhecer as normas ambientais
aplicáveis ao descarte de resíduos, tendo em
vista o monitoramento do seu cumprimento
pela equipe de execução dos processos de
corte e soldagem
Reconhecer as normas e as
regulamentações que tratam de atividades
em espaços confinados, tendo em vista o
controle do atendimento às condições de
ventilação, iluminação e demais requisitos de
segurança
Reconhecer as normas e os procedimentos
de saúde e segurança aplicáveis à execução
dos processos de corte e soldagem, tendo
em vista o controle do seu cumprimento pela
equipe executora/de soldadores
Reconhecer diferentes métodos de controle
de deformações nas atividades de corte e
soldagem, tendo em vista a orientação dos
soldadores e operadores na execução dos
serviços
Reconhecer os procedimentos de
manutenção autônoma, preditiva e corretiva
das máquinas e dos equipamentos, tendo
em vista o atendimento às necessidades de
manutenção
Reconhecer os processos de qualificação de
procedimentos de soldagem, de soldadores
e de operadores de solda, tendo em vista a
qualidade da execução dos processos de
soldagem



Reconhecer os processos de recebimento
de máquinas e equipamentos estabelecidos
pela empresa, tendo em vista o controle e o
monitoramento do inventário dos mesmos
Reconhecer os sistemas e os processos de
registro e documentação utilizados pela
empresa, tendo em vista a geração de
relatórios relativos ao controle da execução
dos serviços e processos de corte e
soldagem
Reconhecer os sistemas e os processos de
registro e documentação utilizados pela
empresa, tendo em vista a organização dos
dados e dos resultados dos serviços de
inspeção realizados
Registro de resultados de controle
Selecionar os instrumentos de medição com
base na validade de sua calibração, tendo
em vista o encaminhamento dos mesmos
aos órgãos competentes
Utilização de consumíveis

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas

Capacidades Metodológicas

Aplicar os aspectos de inovação em suas
atividades profissionais.
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios da Gestão da
Qualidade nas suas rotinas de trabalho.
Aplicar os princípios de organização do
trabalho estabelecidos no planejamento e
no exercício de suas atividades
profissionais.
Reconhecer o papel do trabalhador no
cumprimento das normas ambientais, de
saúde e segurança.
Capacidades Sociais

Intervir em situações de conflito,
buscando o consenso e a harmonização
entre os membros da equipe
Posicionar-se com ética em relação a
situações e contextos apresentados.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Calibre de solda
Clinômetro
Computadores
Equipamentos: estufa de tratamento para eletrodos, estufa de armazenamento para consumíveis, estufa
de manutenção para eletrodo, estufa portátil, equipamento de solda automatizado (robô), equipamentos
de proteção individual e coletiva, equipamento de oxicorte mecanizado (tartaruga)
Escala graduada
Ferramentas: acendedor para maçarico, conjunto de chave de boca, agulheiro, picadeira com mola, lima
com cabo de madeira, escova manual de aço carbono, escova rotativa de aço carbono, escova rotativa
de aço inox
Gabaritos de solda
Goniômetro
Hi-Lo
Instrumentos: gabarito e trena
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Laboratório de Metrologia
Máquinas: máquina de solda para o processo TIG, máquina de solda para o processo MAG, máquina de
solda para o processo eletrodo revestido, máquina de solda MIG MAG pulsado, máquina de solda com
circuito controlado (RMD ou STT), máquina manual de corte plasma, esmeriladeira, retificadeira, afiador
de tungstênio, conjunto para soldagem a arco submerso, moto esmeril de coluna
Materiais: consumíveis para soldagem (vareta de aço carbono, bobina de arame para solda,
antirrespingo de silicone, bico de contato, porta bico de contato, difusor de gás para tocha MAG,
eletrodos, porta-eletrodo, acendedor para maçarico, agulheiro para maçarico (limpador), chapas e tubos
etc.)
Oficina de Soldagem
Paquímetro
Periódicos
Sala de aula
Trena



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Controle de Qualidade dos Processos de Corte e Solda
Carga Horária: 160h
Unidades de Competência: 

UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas
requeridas para a realização das atividades de monitoramento da qualificação de soldadores e operadores, de controle da
qualidade dos processos de corte e solda e suas variáveis críticas, de verificação da realização dos ensaios e de
atendimento a auditorias internas e externas.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Atendimento a auditorias
Auditorias (conceitos, finalidades,
funcionamento)
Evidências de atendimento a
procedimentos
Ferramentas da qualidade
Procedimentos
Sistema da qualidade

Controle de realização de ensaios
Laudo de ensaios (identificação dos
resultados dos ensaios)
Princípio de ensaios destrutivos
(tração, dobramento, impacto,
dureza (brinnel, vickers, rockwell),
micro e macrografia)
Princípio de ensaios não destrutivos
(ensaio visual em soldas, líquido
penetrante, partículas magnéticas,
radiografia, ultrassom)
Simbologia dos ensaios não
destrutivos

Monitoramento da qualidade da solda e
sua rastreabilidade

Ensaio dimensional
Ensaio visual (identificação de
descontinuidades)
Índice de reparo de junta
(conceituação, determinação do
índice)
Métodos de rastreabilidade (por
numeração de junta/desenho, por
sinete)
Pirômetros ópticos e de contato
Pós-aquecimento (conceitos,
métodos e aplicações, instrumentos
de monitoramento)
Pré-aquecimento (conceitos,
métodos e aplicações, instrumentos
de monitoramento, lápis de fusão)
Tratamento térmico (tipos:
recozimento, normalização,

Capacidades Técnicas

Analisar a adequação do pós-aquecimento da junta soldada, quando este se
fizer necessário
Analisar a adequação do pré-aquecimento do metal de base, quando este se
fizer necessário
Analisar o laudo dos ensaios realizados, tendo em vista a liberação ou não da
solda
Analisar os resultados da produção com base nos indicadores de qualidade e
os procedimentos internos, tendo em vista o controle da qualidade dos
processos de soldagem
Atendimento a auditorias
Avaliar a preparação da junta a ser soldada com base na IEIS e projeto,
tendo em vista o monitoramento e o controle da qualidade dos processos e
dos serviços
Avaliar o rendimento dos equipamentos manuais, semiautomatizados e
automatizados nos processos de corte e soldagem, tendo em vista o
controle da qualidade na produção
Avaliar os índices de reparo de juntas soldadas, quando aplicável, tendo em
vista o monitoramento e o controle da qualidade dos processos e dos
serviços
Controle de realização de ensaios
Identificar a aplicabilidade do tratamento térmico, tendo em vista o seu
atendimento pelo profissional competente
Identificar as eventuais descontinuidades nos cordões de solda executados,
tendo em vista o monitoramento e o controle visual da qualidade dos
processos de soldagem
Identificar evidências para a comprovação do atendimento dos
procedimentos de controle da qualidade da solda
Identificar, no processo de fabricação, as variáveis críticas referenciadas no
projeto, tendo em vista o controle da qualidade
Identificar os equipamentos manuais, semiautomatizados e automatizados,
suas funções, aplicações e limitações nos processos de corte e soldagem,
tendo em vista o monitoramento das atividades por eles executadas
Identificar os requisitos e a sequência dos ensaios a serem realizados, tendo
em vista o controle da qualidade dos processos de soldagem
Interpretar os procedimentos do sistema da qualidade da empresa que
tratam da qualificação de soldadores e operadores, quando existente, tendo
em vista o monitoramento da equipe e o controle da qualidade dos processos



recozimento, normalização,
têmpera, revenimento, métodos,
aplicações, parâmetros: curva TTT
e CCT)

Monitoramento da qualificação de
soldadores e operadores

Controle de sinete
Procedimentos para qualificação de
soldadores e operadores
Validade da qualificação (período de
validação, qualidade de operação)

Monitoramento de equipamentos
Equipamentos automatizados (tipos,
funções, aplicações, análise de
rendimento)
Equipamentos manuais (tipos,
funções, aplicações, análise de
rendimento)
Equipamentos semiautomatizados
(tipos, funções, aplicações, análise
de rendimento)
Manutenção de equipamentos
(manutenção autônoma,
encaminhamento de necessidade de
manutenção)

Monitoramento de variáveis críticas
Variáveis críticas (posição de
soldagem, tipo de junta, ambiente,
necessidade de qualificação,
materiais)

Organização do Trabalho
Controle de atividades
Estruturas hierárquicas
Gestão organizacional
Sistemas administrativos

Organização e arquivamento de
relatórios
Resultados de indicadores de
qualidade

Indicadores de qualidade de solda
(resultados dos ensaios, soldas
aprovadas)
Relatório de ensaios da solda

Sistema de Gestão Ambiental
ISO14000: aspectos centrais

Sistema de Gestão Qualidade
ISO9001: aspectos centrais

de soldagem
Monitoramento da qualidade da solda e sua rastreabilidade
Monitoramento da qualificação de soldadores e operadores
Monitoramento de equipamentos
Monitoramento de variáveis críticas
Organização e arquivamento de relatórios
Propor, considerando o seu grau de responsabilidade, soluções corretivas
para os casos de não conformidade dos equipamentos manuais,
semiautomatizados e automatizados de corte e soldagem
Reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema e dos processos de
registro, documentação, arquivamento e distribuição utilizados pela empresa,
tendo em vista a organização dos relatórios de qualidade em conformidade
com os padrões estabelecidos
Reconhecer os métodos de rastreabilidade da solda, tendo em vista o
monitoramento e o controle da qualidade dos processos e dos serviços
Reconhecer os procedimentos da qualidade da empresa que tratam dos
processos de soldagem, tendo em vista a prestação de suporte técnico em
atendimento às auditorias internas e externas
Reconhecer os processos de qualificação de soldadores e operadores, tendo
em vista o controle da qualidade dos processos de soldagem
Resultados de indicadores de qualidade

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais.
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade nas suas rotinas de trabalho.
Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no
planejamento e no exercício de suas atividades profissionais.
Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas
ambientais, de saúde e segurança.
Capacidades Sociais

Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a
harmonização entre os membros da equipe
Posicionar-se com ética em relação a situações e contextos
apresentados.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes
Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Equipamentos: luminária portátil de luz negra de alta intensidade, gerador de campo magnético tipo
YOKE, aplicadores de Partícula Magnética (PM), tubo decantador para partícula magnética, aparelho
para detecção de descontinuidades por ultrassom, tanque de lavagem
Ferramentas: conjunto de chaves de boca e lupa
Instrumentos: Medidor de intensidade de luz negra, digital, portátil; luxímetro; blocos padrão Petrobras e
JIS; pirômetro (ótico e contato); bloco padrão para PM; blocos V1, V2 e escalonado para ultrassom;
durômetro universal de bancada; durômetro portátil; trenas; escala graduada metálica; paquímetro;
micrômetro.
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Laboratório de Ensaios Destrutivos e Não Destrutivos
Máquinas: máquina universal para ensaios de materiais e máquina para ensaio de impacto
Materiais: conjunto de corpos de prova para LP/PM
Outros: sala escura para realização dos ensaios com técnica fluorescente
Periódicos
Sala de aula



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Coordenação de Equipes e Métricas de Produtividade
Carga Horária: 40h
Unidades de Competência: 

UC2: Coordenar tecnicamente as equipes nas atividades de corte e soldagem, respeitando procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento da competência de coordenar equipes de trabalho, considerando a gestão
das atividades dos soldadores e dos operadores, observando as métricas de produtividade e os princípios
organizacionais.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Conflitos nas Organizações
Características
Causas
Consequências
Fatores internos e externos
Tipos

Controle Emocional no Trabalho
Autoconsciência
Fatores internos e externos
Inteligência emocional
Perceber, avaliar e expressar emoções no
trabalho

Coordenação de Equipe
Acompanhamento e avaliação de equipes
(índices de desempenho, critérios de avaliação:
comprimento de solda aprovada e taxa de
deposição, ações de melhoria)
Estruturação de equipes (segundo
especializações, níveis de responsabilidade)

Diagnóstico de necessidades de treinamento e/ou
qualificação de pessoal

Avaliação de resultados
Características de qualificação
Características de treinamentos (características
de aperfeiçoamentos)
Matriz de capacitação
Necessidades de capacitação específica

Ética
Cidadania
Código de ética profissional
Comportamento social
Consciência moral
Cultura, história e dilema
Direitos e deveres individuais e coletivos
O impacto da falta de ética ao país: pirataria e
impostos
Senso moral
Valores pessoais e universais

Liderança
Características
Críticas e sugestões: análise, ponderação e
reação
Delegação

Capacidades Técnicas

Aplicar as ações de controle dos índices de desempenho dos
soldadores e dos operadores de soldagem qualificados, tendo
em vista o monitoramento das métricas de produtividade das
equipes
Aplicar os padrões estabelecidos pela empresa na elaboração
dos relatórios relativos à produção individual dos soldadores e
dos operadores
Coordenação de equipes
Definir, com base nos índices de desempenho dos soldadores
e dos operadores de soldagem qualificados, ações tendo em
vista a melhoria dos níveis de produtividade
Diagnóstico de necessidades de treinamento e/ou qualificação
de pessoal
Estabelecer critérios de avaliação do desempenho dos
soldadores e dos operadores de soldagem com base nas
métricas de produtividade estabelecidas
Identificar as necessidades de qualificação pessoal/treinamento
com base nos índices de satisfação do cliente interno, de
produtividade e de qualidade
Identificar as necessidades de treinamento com base nos
resultados das avaliações de desempenho dos soldadores e
dos operadores de soldagem
Reconhecer os sistemas e os processos de registro e
documentação utilizados pela empresa, tendo em vista a
emissão dos relatórios referentes à produção individual dos
soldadores e dos operadores
Registro de produção individual de soldadores e operadores

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades
profissionais.
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade nas suas
rotinas de trabalho.
Aplicar os princípios de organização do trabalho
estabelecidos no planejamento e no exercício de suas
atividades profissionais.



Delegação
Estilos: democrático, centralizador e liberal
Feedback (positivo e negativo) – causas e efeitos
Gestão de conflitos
Papéis do líder

Registro de produção individual de soldadores e
operadores

Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das
normas ambientais, de saúde e segurança.
Capacidades Sociais

Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a
harmonização entre os membros da equipe
Posicionar-se com ética em relação a situações e
contextos apresentados.



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
Periódicos
Sala de aula



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Suporte Técnico em Ações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Carga Horária: 60h
Unidades de Competência: 

UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno para subsidiar tecnicamente as equipes de engenharia na elaboração de novos
projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, considerando as variáveis saúde, segurança e meio ambiente.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Agentes físicos, agentes químicos,
agentes biológicos e outros agentes
que impactam os projetos
Classes de resíduos

Resíduos gasosos
Resíduos líquidos
Resíduos sólidos

Contaminantes do processo de solda e
corte

Fumos metálicos
Gases
Partículas metálicas

Meio Ambiente e Sustentabilidade
A indústria e o meio ambiente
Políticas públicas ambientais
Responsabilidades socioambientais

Normas regulamentadoras que
impactam os projetos de corte e
soldagem: definição e campo de
aplicação

NR10  segurança em eletricidade
NR11  movimentação de cargas
NR12  proteção de equipamentos
NR33  trabalhos em alturas
NR35  trabalho em espaço confinado
Outras NR pertinentes

Saúde Ocupacional
Conceito
Exposição ao risco

Segurança no trabalho
Normas de Segurança do Trabalho
(regulamentadoras, OHSAS 18001 
conceitos e aplicações)
Procedimentos de segurança no
trabalho

Capacidades Técnicas

Identificar as classes dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos a serem
gerados nos processos de corte e soldagem, tendo em vista o fornecimento
de subsídios à equipe de engenharia
Identificar as normas e os procedimentos de saúde e segurança que se
aplicam às atividades de corte, soldagem e montagem, tendo em vista o
fornecimento de subsídios à equipe de engenharia
Identificar os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, tendo em
vista o fornecimento de subsídios à equipe de engenharia
Identificar os contaminantes a serem gerados nos processos de corte e
soldagem, tendo em vista o fornecimento de subsídios à equipe de
engenharia

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional,
considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as
necessidades de investimento na própria formação.
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios, as normas e os procedimentos de saúde, segurança
e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e
sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas.
Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização,
considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos
produtos e dos serviços da empresa
Capacidades Sociais

Apresentar postura ética.
Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de
trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
laboratório de informática
Periódicos
Sala de aula
Software (editores de textos, planilhas, software para apresentação)



Detalhamento das Unidades Curriculares

Módulo: ESPECÍFICO III
Perfil Profissional: Técnico em soldagem
Unidade Curricular: Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos
Carga Horária: 140h
Unidades de Competência: 

UC3: Assessorar a elaboração de projetos de componentes e/ou equipamentos soldados, respeitando procedimentos e
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente. 
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que vão permitir ao
Técnico em Soldagem a condição de prestar suporte técnico às equipes de engenharia no desenvolvimento e na
implementação de novos projetos de componentes e/ou equipamentos soldados.

CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos e Científicos

(Capacidades Básicas)
Conhecimentos

Nenhum Fundamento Técnico Científico encontrado. Adequação de leiaute para redução
do fluxo de movimento

Tipos de leiaute (linha, células de
produção e job shop)

Administração de Conflitos
Expressão de emoções
Identificação
Intervenção em conflitos

Aplicabilidade de novos materiais
Ligas metálicas  tipos,
classificação, características e
aplicações
Polímeros  tipos, normatização,
características e aplicações

Autoempreendedorismo
A construção da missão pessoal
Atitudes empreendedoras
Autorresponsabilidade e
empreendedorismo
Características empreendedoras
Cooperação como ferramenta de
desenvolvimento
Independência e autoconfiança
Persuasão e rede de contatos
Valores do empreendedor:
persistência e comprometimento.

Cálculo do custo de consumíveis:
Cálculo da taxa de deposição do
processo de soldagem aplicado
no projeto
Cálculo do tempo de produção
Dimensionamento do volume de
solda
Estimativa do consumo de
consumíveis de soldagem

Condições físicas de corte e
soldagem: espaços e acessos
Coordenação de Equipe

Definição da organização do
trabalho e dos níveis de
autonomia
Gestão da rotina

Capacidades Técnicas

Analisar as condições de logística da empresa, tendo em vista o fornecimento
de subsídios à equipe de elaboração do projeto
Analisar as especificações técnicas do projeto para a identificação das
necessidades de qualificação de soldadores e operadores, tendo em vista a
prestação de suporte na implementação do projeto
Analisar os princípios de funcionamento dos novos processos compreendidos
no projeto a ser implementado
Analisar os requisitos da proposta de projeto, tendo em vista a prestação de
informações técnicas que possam subsidiar a elaboração do mesmo
Aplicabilidade de novos materiais
Aplicabilidade de novos processos de soldagem
Avaliar as condições da infraestrutura física e a sua compatibilidade com o
projeto, tendo em vista o fornecimento de subsídios à equipe de elaboração
Custos de consumíveis e dimensionamento de recursos humanos
Identificar a existência dos procedimentos qualificados de soldagem requeridos
pelo escopo do projeto, tendo em vista o fornecimento de subsídios à equipe de
elaboração
Identificar as características e as propriedades dos consumíveis e dos metais
de base considerados no projeto, tendo em vista a implementação dos novos
processos
Identificar as mudanças a serem atendidas na infraestrutura da empresa, tendo
em vista a implementação dos novos processos requeridos pelo projeto
Identificar as propriedades, as características e as aplicações de novos
polímeros, tendo em vista o fornecimento de subsídios para a implementação
dos novos projetos
Identificar as propriedades, características e aplicações de novas ligas
metálicas, tendo em vista o fornecimento de subsídios para a implementação
dos novos projetos
Identificar, com base nas especificações técnicas do projeto, a necessidade de
qualificação de procedimentos de soldagem, para auxiliar na implementação de
novos projetos
Identificar, com base nas especificações técnicas do projeto em elaboração, as
possibilidades de adequação do leiaute e redução do fluxo de movimento, tendo
em vista o fornecimento de subsídios à equipe de engenharia do projeto
Identificar, com base nas especificidades técnicas do projeto em elaboração,
oportunidades de otimização dos processos de soldagem, tendo em vista o
fornecimento de subsídios à equipe de engenharia do projeto
Identificar os possíveis equipamentos de corte e soldagem que poderão ser



Gestão da rotina
Tomada de decisão

Cultura Organizacional
Desenho Técnico

Desenhos em montagem
Legendas
Sequência de montagem

Desenvolvimento de Equipes de
Trabalho

Avaliação de desempenho
Capacitação
Motivação de pessoas
Processos de comunicação

Desenvolvimento profissional
Empregabilidade
Planejamento profissional:
ascensão profissional, formação
profissional e investimento
educacional

Dimensionamento de recursos
humanos
Diretrizes Empresariais

Missão
Política da qualidade
Visão

Estrutura Organizacional
Formal e informal
Funções e responsabilidades
Organização das funções,
informações e recursos
Sistema de comunicação

Ética Profissional
Fluxo de produção de uma
empresa:

Controle da entrega do produto
final
Controle da pré-fabricação
(processos intermediários de
fabricação) e montagem dos
produtos
Recebimento, armazenamento,
distribuição e controle da matéria-
prima

Hierarquia nas Relações de
Trabalho

Organograma
Identificação de equipamentos de
corte e soldagem necessários à
execução do projeto
Identificação dos procedimentos de
soldagem qualificados, tendo em
vista as variáveis do escopo do
projeto:

Variáveis essenciais
Variáveis não essenciais
Variáveis suplementares

Insumos: matéria-prima e
consumíveis de soldagem
Novos consumíveis: classificação e
especificação.

utilizados no projeto em elaboração
Identificar os possíveis insumos que poderão ser utilizados no projeto, tendo
em vista o fornecimento de subsídios à equipe de elaboração
Informações técnicas
Otimização de tempos, recursos e custos
Prever, com base nas especificidades técnicas do projeto em elaboração, o
dimensionamento de recursos humanos, tendo em vista o fornecimento de
subsídios à equipe de engenharia
Prever, com base nas especificidades técnicas do projeto em elaboração, os
possíveis custos a serem gerados pela demanda de consumíveis de
soldagem, tendo em vista o fornecimento de subsídios à equipe de engenharia
Qualificação de procedimentos, soldadores e operadores

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
Capacidades Metodológicas

Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional,
considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as
necessidades de investimento na própria formação.
Capacidades Organizativas

Aplicar os princípios, as normas e os procedimentos de saúde, segurança e
meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e
sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas.
Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização,
considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos
e dos serviços da empresa
Capacidades Sociais

Apresentar postura ética.
Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho,
considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos



Novos equipamentos: tipos,
características e eficiência
(consumo energético)
Novos processos de soldagem:
características, funcionalidade e
aplicabilidade
Otimização de tempos, recursos e
custos:

Análise da viabilidade das
mudanças dos consumíveis de
soldagem
Possibilidade de mudanças do
processo de soldagem
Possibilidades de automação e
mecanização dos processos de
soldagem

Planejamento estratégico: conceitos
Qualificação de procedimentos,
soldadores e operadores

Identificação da relação de
soldadores qualificados
Identificação dos procedimentos
de soldagem qualificados

Relações com o mercado
Simbologia

Simbologia de ensaios não
destrutivos
Simbologia de soldagem

Terminologia
Trabalho em equipe

Níveis de autonomia nas equipes
de trabalho

Trabalho e Profissionalismo
Administração do tempo
Autonomia e iniciativa
Inovação, flexibilidade e
tecnologia

Virtudes Profissionais: Conceitos e
Valor

Honestidade
Imparcialidade
Iniciativa
Perseverança
Prudência
Responsabilidade
Sigilo

Visão sistêmica
Conceito
Microcosmo e macrocosmo
Pensamento sistêmico



Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

Bibliografia específica
Biblioteca
Computadores
Internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador, internet)
laboratório de informática
Periódicos
Sala de aula
Software (editores de textos, planilhas, software para apresentação)

PARTICIPANTES DO COMITÊ DA ÁREA TECNOLÓGICA

Coordenação do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Antônio José Ten
Caten

Coordenador
Metodológico SENAI - RS Rio Grande

do Sul
Antônio José Ten

Caten
Coordenador
Metodológico SENAI - RS Rio Grande

do Sul

Claudia Mendes
Analista de

Desenvolvimento
Industrial

SENAI - DF Distrito
Federal

Darlei de Almeida
Nunes

Instrutor de Educação
Profissional CEP SENAI de Soldagem Cypriano Mecheletto – RS Rio Grande

do Sul
Giovanna Maria
Macedo Siqueira Analista técnico SENAI - MG Minas

Gerais
Hilton Pereira da

Silva Docente SENAI - RS Rio Grande
do Sul

Itamar dos Santos
Gross

Supervisor de
Educação e Tecnologia SENAI - RS Rio Grande

do Sul
João Alvarez

Peixoto
Supervisor de

Educação e Tecnologia EEP SENAI Ney Damasceno Ferreira – RS Rio Grande
do Sul

Juliana Ribeiro
Peçanha Analista técnico SENAI - RJ Rio de

Janeiro
Lisandro Martins da

Silva
Supervisor de

Educação e Tecnologia SENAI - RS Rio Grande
do Sul

Maicon Gonçalves
Silva Analista técnico SENAI - PR Paraná

Marcella Schiavo
Boaventura Netto

Coordenador
Metodológico SENAI - RJ Rio de

Janeiro
Marcella Schiavo
Boaventura Netto

Coordenador
Metodológico SENAI - RJ Rio de

Janeiro
Norberto Pires da

Silva
Coordenador de

Educação e Tecnologia SENAI - RS Rio Grande
do Sul

Salomão Gomes
Barbosa Coordenador Técnico Escola Técnica SENAI Cabo – PE Pernambuco

Valdir da Silva
Alves

Coordenador
Operacional SENAI - RS Rio Grande

do Sul
Valdir da Silva

Alves
Coordenador
Operacional SENAI - RS Rio Grande

do Sul
Técnicos e Especialistas

Nome Função/Cargo Instituição UF
Darlei de Almeida

Nunes
Instrutor de Educação

Profissional CEP SENAI de Soldagem Cypriano Mecheletto – RS Rio Grande
do Sul

Emerson Silva



Emerson Silva
Bussoloti Técnico de Ensino SENAI Osasco – SP São Paulo

João Alvarez
Peixoto

Supervisor de
Educação e Tecnologia EEP SENAI Ney Damasceno Ferreira – RS Rio Grande

do Sul
Juliana Ribeiro

Peçanha Analista técnico SENAI - RJ Rio de
Janeiro

Salomão Gomes
Barbosa Coordenador Técnico Escola Técnica SENAI Cabo – PE Pernambuco

Observadores Internos e Externos do Comitê
Nome Função/Cargo Instituição UF

Alexandre Dias
Figueiredo Paza

Especialista de
Educação Profissional SENAI - SP São Paulo

Angelo Guimarães
Simão Analista técnico SENAI - PR Paraná

Aylana Alves
Gazar Barbalho

Assessor de
Desenvolvimento

Educacional
SENAI - BA Bahia

Claudia Mendes
Analista de

Desenvolvimento
Industrial

SENAI - DF Distrito
Federal

Giovanna Maria
Macedo Siqueira Analista técnico SENAI - MG Minas

Gerais
Hilton Pereira da

Silva Docente SENAI - RS Rio Grande
do Sul

Itamar dos Santos
Gross

Supervisor de
Educação e Tecnologia SENAI - RS Rio Grande

do Sul

Jefferson da Silva Especialista em
Educação SENAI - SC Santa

Catarina
Jonas Bezerra

Rolin
Especialista em

Educação SENAI - CE Ceará

Lisandro Martins da
Silva

Supervisor de
Educação e Tecnologia SENAI - RS Rio Grande

do Sul

Marilia de Souza Gerente Observatórios
FIEP/SESI/SENAI/IEL SENAI - PR Paraná

Sandro Portela
Ormond

Especialista de
Desenvolvimento

Industrial
SENAI - DF Distrito

Federal

Participantes de Empresas e Entidades Representativas
Nome Função/Cargo Instituição UF

Antônio Carlos
Corrêa Ribeiro Professor Ministério da Educação Rio Grande

do Sul
Aurélio Rosa
Barcellos de
Almeida Filho

Engenheiro Mecânico /
Solda Estaleiro Atlântico Sul Pernambuco

Marcos Girolometto Especialista em Solda Medabil São Paulo
Maurício Fraga da

Rocha
Engenheiro de
Equipamentos Estaleiro Rio Grande/Petrobrás Rio Grande

do Sul
Milton Clemente

Soder Gerente de Produção Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal)

Rio Grande
do Sul

Victor Hugo
Velazquez Acosta

Analista de Engenharia
de Processos Master Randon S/A Implementos e Participações Rio Grande

do Sul
Yuri Resende

Nogueira
Engenharia de

Soldagem Delp Engenharia Mecânica S/A Minas
Gerais
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