Curso de Inspetor de Dutos Terrestres
Modalidade Presencial
OBJETIVO: Oferecer formação a todos os interessados de nível técnico e superior em engenharia, com registro
no CREA, nas especialidades citadas no procedimento geral – PG, além da oportunidade de atuação direta na
construção, montagem e manutenção de novos gasodutos, oleodutos e outros, para que haja transporte seguro
dos produtos aos seus destinos. Seu principal objetivo é preparar profissionais para as provas da qualificação
FBTS, que está baseada no procedimento geral da Petrobras – PG-25-SEQUI/CI-047.

PÚBLICO ALVO: Inspetores, Técnicos e Engenheiros.
CARGA HORÁRIA: 160 horas.
CONTEÚDO: O curso é composto de 30 disciplinas teóricas e uma prática de medição, sendo elas:
Cálculo; Distribuição de Tubos; Unidades de Medidas Lineares, Angulares e Arredondamentos; Curvamento de
Tubos; Noções de Física; Soldagem; Desenho Técnico; Ensaios Não Destrutivos; Equipamentos Típicos de
Construção e Montagem; Abaixamento de Coluna; Instrumentos básicos; Cobertura; Aparelhos/ Testes;
Cruzamento, Práticas de Medição e Leitura; Travessias, Obras Especiais, "Tié-ins" e furo Direcional; Acessórios
de Tubulação; Tubos; Instalação de PTE e Leitos de Anodos; Válvulas; Limpeza, Calibre de Dutos, Teste
Hidrostático e condicionamento; Pintura; Inspeção e Teste no Revestimento Externo Anticorrosivo após a
Cobertura; Revestimento Externo/ Interno; Documentação Técnica e Registro de Resultados; Concreto - Tubo /
Base; Sistema de Qualidade; Topografia, Locação e Marcação; Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional;
Abertura de Pista; Construção e Montagem de Complementos Abertura de Vala;

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO:
PESSOA JURÍDICA: R$ 2.640,00 (somente pagamento à vista) – a empresa deverá solicitar por e-mail
(solda@fbts.org.br) os formulários de cadastro para solicitação de nota fiscal e boleto bancário.
PESSOA FÍSICA: Pagamento à vista – R$ 2.376,00 (10% de desconto) – o pagamento deverá ser realizado em
boleto bancário ou nos cartões de crédito ou débito. Em cartão, somente na própria FBTS.
PESSOA FÍSICA: Pagamento parcelado – R$ 2.640,00 – O pagamento poderá ser realizado através de boletos
bancários. O primeiro pagamento ocorre antes de iniciar o curso e os demais boletos serão entregues, em sala
de aula, após 20 dias da abertura do curso. O parcelamento pode ser feito em até 7 boletos, sem juros, de R$
377,14.
O pagamento com cartão de crédito ou de débito é realizado somente no Centro Tecnológico da FBTS, no Rio de
Janeiro, em até 6 parcelas.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Inscrições pelo site: www.fbts.org.br
Informações pelo e-mail: solda@fbts.org.br
Telefone: (21) 2515-7155
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Informações Importantes:
O MATERIAL DIDÁTICO já está incluso no valor total pago do curso, é entregue ao aluno no primeiro dia de aula,
somente com a apresentação da seguinte documentação:
- 1 foto 3x4;
- Xerox do comprovante de CPF, RG ou carteira de habilitação;
- Xerox do comprovante de residência (em nome do próprio ou do responsável);
- Xerox do comprovante de pagamento;
O certificado do curso é entregue ao aluno aprovado e com o curso totalmente quitado.
O prazo mínimo para envio é de 30 dias após o término do curso.
DESISTÊNCIAS com direito a devolução de valores ocorrem até cinco dias antes do início do curso. Após esse
período será retido o valor da primeira parcela.
A FBTS reserva-se do direito de mudar as datas dos cursos.
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