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Oficina de Sistema de Gestão da Qualidade Aplicado à Soldagem 

Modalidade Presencial 

 

OBJETIVO: Apresentar requisitos e critérios de um sistema de gestão da qualidade aplicado à soldagem visando 

proporcionar confiança ao cliente que um planejamento e uma execução sistemática e documentada da fabricação, 

inspeção e ensaios e a  qualificação de pessoal e de procedimentos estão sendo conduzidas de forma plenamente 

satisfatória e de acordo com as exigências contratuais, as  normas de projeto e especificações técnicas.  

PÚBLICO ALVO/INTERESSE: Gestores de Controle/Garantia da Qualidade, Corpo Docente de Soldagem, 

Engenheiros/Tecnólogos Especialistas de Soldagem, Inspetores de Soldagem e demais profissionais mais ligados à 

Soldagem. 
 

CARGA HORÁRIA: 16 horas  

 

ATIVIDADES: 2 módulos de 8 horas cada um, a saber: 

1º Módulo: Programa: 

 A soldagem como processo especial e a norma NBR ISO 9001:2015;  

 O controle da qualidade na soldagem; 

 A série de normas ISO 3834 – estrutura geral 

 A gestão da qualidade aplicado na soldagem ( análise contratual, requisitos organizacionais, qualificação de 

pessoal e de procedimentos, documentação da qualidade, registros, rastreabilidade, tratamento de não 

conformidades, ações corretivas e preventivas, inspeções e testes,etc) 

 Benefícios e dificuldades de implementação de um sistema de gestão, 

 Conclusões. 

2º Módulo: Estudos práticos de casos envolvendo não conformidades e ações corretivas relacionadas a avaliações de 

operações de soldagem em campo e de documentação do sistema de gestão da qualidade, relacionadas a:  

- Requisitos contratuais;   

- Projeto; 

- Fabricação e montagem; 

- Materiais de base; 

- Consumíveis de soldagem; 

- Tratamentos térmicos; 

- Ensaios não destrutivos; 

- inspeções antes, durante e após soldagem, 

- Testes e ensaios mecânicos 
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- Demais temas de Interesse dos participantes 

INVESTIMENTO: 

R$ 1.500,00 à vista ou  em até 3x no boleto bancário.  

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

Inscrições pelo site: www.fbts.org.br  

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

Telefones: (21) 2515-7172/ 2515-7154 

 

Informações Importantes: 

Solicitamos enviar por e-mail a 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 pagamento;  

 

O certificado de participação do curso será  entregue até 10 dias após encerramento da oficina.  

A FBTS reserva-se do direito de mudar as datas das oficinas. 
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