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Norma – NR13 

Modalidade Presencial - Norma reguladora NR-13 (portaria Nº. 594 de 28/04/14) 

OBJETIVO: Os equipamentos que trabalham submetidos à pressão ou vácuo são elementos críticos dos sistemas 

de processo de produção nas indústrias químicas, petroquímicas, de papel e celulose, entre outras. A inspeção 

periódica desses elementos fornece informações importantes para a avaliação da sua integridade física, evitando 

paradas não programadas ou acidentes que causem danos pessoais ou interferências nocivas ao meio ambiente. 

As inspeções periódicas de caldeiras, vasos de pressão e tubulações que integram tais sistemas, são baseadas na 

Norma Reguladora NR-13 do Ministério do Trabalho e Emprego e em outras normas ou recomendações nacionais 

e internacionais aplicáveis a cada tipo de equipamento. Este Curso é voltado para profissionais envolvidos em 

atividades de projeto e manutenção desses sistemas, interessados na adequação de seus equipamentos à 

legislação vigente. 

PÚBLICO ALVO: Profissionais que desejam atuar como profissional habilitado PH, e que tenham  a formação de 

Engenharia  em Mecânica, Naval ou Química. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas. 

CONTEÚDO: Caldeiras, vasos de pressão e tubulações; Legislação; Código de projeto (ASME); Serviço próprio de 

Inspeção de Equipamentos (SPIE); Profissional Habilitado (PH); Grandezas físicas e unidades; Soldagem; Ensaios 

Não Destrutivos; Teste de pressão; Inspeção; Taxa de corrosão; Indicador de pressão e nível; Dispositivo de 

segurança; Pintura; Placa de identificação. 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 

No Rio de Janeiro e demais estados: 

PESSOA JURÍDICA: R$ 1.900,00 (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$ 1.710,00 (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$ 1.900,00 – 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 abertura do curso. O parcelamento pode ser feito em até 3 boletos, sem juros, de R$ 633,33. 

O pagamento com cartão de débito ou de crédito é realizado somente no Centro Tecnológico da FBTS, no Rio de 

Janeiro, em até 3 parcelas. 

INSCRIÇÕES: 

Inscrições pelo site: www.fbts.org.br  

INFORMAÇÕES:  

Informações pelo e-mail:   solda@fbts.org.br  

Telefones: (21) 2515-7154 / (21) 2515-7155 
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Informações Importantes: 

A FBTS reserva-se do direito de mudar as datas dos cursos.  

O MATERIAL DIDÁTICO é entregue ao aluno no primeiro dia de aula, somente com a apresentação da seguinte 

documentação:  

- Cópia do CPF e do RG ou da carteira de habilitação ou da carteira do Conselho da categoria profissional;  

- Cópia do comprovante de residência (em nome do próprio ou do responsável);  

- Cópia do comprovante de pagamento;  

- 1 foto 3x4; 

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.  

O MATERIAL DIDÁTICO JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR TOTAL PAGO 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.  

 


