A Digitalização de Processos Produtivos
(Indústria 4.0) e seus reflexos na soldagem
Modalidade Presencial
OBJETIVO: Transmitir aos profissionais da Soldagem informações sobre as características principais da nova
revolução industrial que está chegando. Analisar os impactos no ambiente de trabalho e a elevação do nível de
qualificação requerida para engenheiros e técnicos, como um convite à preparação, desde já, para as novas
habilidades, no sentido de que a mudança que se aproxima seja uma fonte de oportunidades de trabalho.

PÚBLICO ALVO: Todos os profissionais de soldagem.
CARGA HORÁRIA: 8 horas.
EMENTA:
1. Caracterização da revolução industrial 4.0
2. Mudanças previstas no ambiente de trabalho
3. Exigências de um nível elevado de qualificação profissional
3.1 Competências técnicas
3.2 Competências de atuação pessoal no ambiente de trabalho
4. Reflexos na formação e certificação de Engenheiros Especialistas em Soldagem, Inspetores de Solda e
Supervisores de Soldagem
5. Como a FBTS esta se preparando para a nova revolução industrial?
6. Debate
Como os profissionais da Soldagem poderão ter sucesso nesse novo ambiente de trabalho?

INVESTIMENTO:
PESSOA JURÍDICA: Pagamento à vista - R$ 350,00 – a empresa deverá solicitar por e-mail
(miriam.ramos@fbts.org.br) os formulários de cadastro para solicitação de nota fiscal e boleto bancário.
PESSOA FÍSICA: Pagamento à vista – R$ 350,00 – o pagamento deverá ser realizado em boleto bancário,
retirado no ato da inscrição.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Inscrições pelo site: http://fbts.org.br/Cursos/CursosAvancados
Informações pelo e-mail: miriam.ramos@fbts.org.br
Telefones: (21) 2515-7172
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Informações Importantes:
O certificado de participação do seminário é enviado eletronicamente ao participante com o seminário
quitado. Seu cadastro de e-mail precisa estar atualizado.
O prazo máximo para envio é de 30 dias após o término do seminário.
DESISTÊNCIAS com direito a devolução de valores somente até cinco dias antes do início do seminário. Após
esse período será retido o valor.

A FBTS RESERVA-SE DO DIREITO DE MUDAR AS DATAS DOS SEMINÁRIOS.
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