
 
 
 
 
 

LIVE 20 

NBR 12177 (Parte 2) - Caldeiras Aquotubulares e ASME Seção I: 

 
Objetivo: 
Fornecer aos participantes conhecimentos sobre o que o Código ASME Seção I (Parte PW) e NBR 
12177 (Parte 2) apresentam sobre a disciplina de Soldagem em Caldeiras. 
 
 
Público-alvo / Interesse: 
Gestores, Corpo Docente, Engenheiros, Tecnólogos, Inspetores, Estudantes de Engenharia e demais 
profissionais da área tecnológica. 
 
Carga horária: 01h30 (15h30 - 17h00). 
 
Tópicos a serem abordados: 
 

 INTRODUÇÃO E ESTRUTURA DA NBR 12177-2. 
 INTRODUÇÃO E ESTRUTURA DO CÓDIGO ASME SEÇÃO I.   
 DEFINIÇÕES. 
 PARTE PW (PW-34 @ PW-54). 

 
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, (o link será encaminhado pela contratante até 2h antes do início) 
disponibilizado após a confirmação de pagamento do curso on-line, NÃO SENDO PERMITIDA 
QUALQUER FORMA DE CESSÃO DE ACESSO 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: 

i. Conexão de internet banda larga de 5Mbps ou superior; 
ii. Software Acrobat Reader e versões atualizadas de browsers como Chrome, Opera, 

Internet Explorer ou Mozilla Firefox. 
4.2. A CONTRATADA assegura, em condições normais, o funcionamento dos sistemas 

utilizados para a realização do curso on-line, salvo por 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 computadores (dispositivos) 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 o minimo de 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. Mesmo após atender as condições mínimas de conexão e ainda encontrar dificuldades 
quanto à qualidade de conexão, recomendamos que, após a apresentação inicial do 
instrutor, desabilite a câmera e continue somente com o áudio. Desabilitem também o 
microfone, a fim de evitar que sons externos interfiram inviabilizando o entendimento 
do que será falado, habilitando-o caso queiram tirar alguma dúvida. 

4.5. Ao clicar no link encaminhado, permita acesso à câmera e ao microfone do seu 
computador (dispositivo). Somente em smartphones será solicitado a instalação do 
programa de acesso ao curso. 

https://fast.com/pt/

