
 

 

Ementa da Live 02 -  FRATURA FRÁGIL PELO ASME SEÇÃO VIII DIV. 1.  

OBJETIVO: Fornecer aos participantes conhecimentos sobre o critério adotado pelo 

Código ASME Seção VIII Div. 1 para a análise do material, aço carbono e aço de 

baixa liga, baseado na Mecânica da Fratura. 

PÚBLICO ALVO / INTERESSE: Gestores, Corpo Docente, Engenheiros, Tecnólogos, 

Inspetores, Estudantes de Engenharia e demais profissionais da área tecnológica. 

TÓPICOS A SEREM ABORDADOS: 

1. Propriedades e características dos materiais; 

2. Tensões dos materiais; 

3. Ensaio Charpy (Teste de Impacto); 

4. ASME Seção VIII Div. 1; 

5. ASME Seção II Parte A; 

6. ASME Seção II Parte D; 

7. MDMT (Minimum Design Metal Temperature) - UCS-66. 

HORÁRIO: 15:30 às 17:00 

A live será realizada na Plataforma Jitsi Meet pontualmente das 13:30 às 

15:00. 

O certificado é digitalizado,podendo ser enviado em até 30 dias.  

PROPOSTA DO PROJETO: Adquirir conhecimento e 1 ponto para crédito 

estruturado. 

Valor R$ 190.00 - pagamento em depósito em conta  

 

A INSCRIÇÃO DO ALUNO É CONCRETIZADA APÓS O CONTATO COM A AET 

ALESSANDRA FONTINHAS 21 985660692 e conseqüentemente com o 

pagamento efetuado. 

 

 Informações Importantes sobre o acesso 

1 -O material didático escrito e audiovisual será acessado pelo 

CONTRATANTE por computador(dispositivos) e conexão próprios, sendo que 

deverão ser observadas as configurações mínimas informadas no item 4.1. 

2 -A conexão do CONTRATANTE à internet é de sua exclusiva 

responsabilidade. 



 

 

3 - O material audiovisual será acessado pelo CONTRATANTE na plataforma 

de informática indicada pela CONTRATADA ( Plataforma Jitsi Meet ) 

4 - O acesso do CONTRATANTE à plataforma de informática será realizado 

por meio de login fornecido pela contratante,(Por meio de link enviado pela 

contratante) o qual será disponibilizado após a confirmação da autorização 

de pagamento do preço do curso ON LINE, NÃO SENDO PERMITIDA 

QUALQUER FORMA DE CESSÃO DE  ACESSOS À TERCEIROS, sob pena de 

rescisão do presente contrato pela CONTRATADA e bloqueio automático do 

acesso do CONTRATANTE. 

4.1 Para acesso do CONTRATANTE ao curso "on line" é necessário as 

seguintes configurações minimas: 

i) Conexão de internet: banda larga de 5Mbps ou superior; 

ii) Softwares: ii.a) Acrobat Reader  

ii.b) versões atualizadas de browsers. (Chrome, Opera. Internet Explorer, 

Mozilla Firefox) 

4.2 A CONTRATADA assegura, em condições normais, o funcionamento dos 

sistemas utilizados para a realização do CURSO ON LINE , salvo motivos de 

força maior, falta de energia ou queda de tensão, acidentes meteorológicos, 

interrupções de conexão de internet causada por terceiros, falhas ou 

defeitos nos (dispositivos) computadores de acesso do CONTRATANTE. 

4.3 Verificar a velocidade de sua conexão 

em https://fast.com/pt/ .certificar que o sinal de sua rede WI-FI esteja 

com no minimo 50% de potência. Evitar  que no momento do curso existam 

muitas outras conexões na sua rede fazendo com que a qualidade de sua 

conexão fique ruim. 

4.4 Satisfazendo as condições minimas de conexão e mesmo assim tiver 

dificuldade quanto á qualidade de conexão, faz se uma boa pratica apôs a 

apresentação de todos os participante ao interlocutor que se desabilite a 

câmera e continue somente com o áudio. 

4.5 Ao Acessar o link enviado será solicitado que permita acesso para 

a câmera e o microfone do seu dispositivo e o mesmo deverá ser feito, 

somente em Smartphones será solicitado que seja instalado o programa 

para acessar o curso. 

Para que todos tirem o máximo proveito se recomenda apôs a apresentação 

de todos ao interlocutor e se iniciando o curso que todos os outros 

participantes desabilitem seus microfones, mantendo só 

as câmeras habilitadas caso que exclui quem se enquadra no 4.4 e o 

habilitando caso queiram tirar alguma duvida ou se dirigir ao interlocutor, 

para evitar que  som de fundo de todos venha a inviabilizar que se entenda 

o que será falado. 

 

https://fast.com/pt/

