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I.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a)

Justificativa

É fato reconhecido que o desempenho do setor de bens de capital é condição
estratégica para o florescimento dos demais setores produtivos. No quadro recente de
aquecimento da economia nacional, a premissa se confirma, a serem considerados os
indicadores específicos do setor.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
"com um crescimento de 25%, o faturamento nominal da indústria de máquinas e
equipamentos passou de R$ 28,97 bilhões no primeiro semestre de 2007 para R$
36,25 bilhões no mesmo intervalo de 2008".1
Segundo Luiz Aubert Neto, presidente da Abimaq, "Todos os índices apontam para um
crescimento generalizado do setor de bens de capital. Além do consumo aparente e do
faturamento nominal, o índice de utilização do parque instalado cresceu 2,9% e o
número de pedidos em carteira também se ampliou nesse semestre em relação ao
anterior, na ordem de 2,2%."2
Fortemente concentrado em São Paulo, o setor registra no estado 51% do total
nacional de empregados na Fabricação de Máquinas e Equipamentos (199.572
vínculos empregatícios, em dezembro de 2007). No ranking dos municípios paulistas
— atrás apenas da Capital do estado — Piracicaba é o segundo maior empregador
nessa atividade econômica, registrando 11.958 empregados 3.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a
participação de Piracicaba na Balança Comercial do Brasil em 2007 apresentou
predominância das exportações de bens de capital (US$ 1,277 bilhão), representando
61,5% do total exportado pelo município (US$ 2,076 bilhões) 4
Nesse contexto, a ocupação de Soldador (CBO 7243-15) é das mais requisitadas.
Ocupa a quarta posição no ranking de ocupações por número de empregados na
Fabricação de Máquinas e Equipamentos, no estado de São Paulo5. Em dezembro de
2007, em Piracicaba, 50% dos soldadores empregados com carteira assinada
1

JORNAL DE PIRACICABA ON LINE. Abimaq retifica: faturamento semestral cresce 25%. 08/08/2008
. disponível em http://www.jpjornal.com.br/capa/default.asp?acao=viewnot&idnot=17848&cat=114, acesso
em 04/09/2008.
2
Idem, ibidem.
3
MTE/RAIS 2005 e Estimativas do CAGED Estatístico de dez 2006 e dez 2007. Dados processados por
SENAI-SP/DITEC/GED/Mercado de Trabalho.
4
REVISTA PORTO S.A. Exportações e importações de Piracicaba. 21/01/2008. citando como fontes:
MDIC e Gazeta de Piracicaba. Disponível na Internet em
http://www.newscomex.com.br/br/mostra_noticia.php?codigo=8228 , acesso em 04/09/2008.
5
MTE/RAIS 2005. Nas três primeiras posições estão, pela ordem, Operador de máquinas-ferramenta
convencionais, Operador de máquinas fixas em geral e Alimentador de linha de produção.
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concentravam-se nessa atividade; encontrando-se os demais dispersos por várias
atividades econômicas.6

b)

Objetivos

O Curso de Aprendizagem Industrial Soldador tem por objetivo proporcionar ao
aprendiz formação inicial visando à qualificação que lhe permita realizar a preparação
e aplicação dos processos de soldagem e o controle de qualidade da soldagem,
aplicando normas e procedimentos técnicos, ambientais, de qualidade e de saúde e
segurança no trabalho.

II.

REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:


Ter concluído o Ensino Fundamental;



Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, idade que lhes permita concluir o curso
antes de completar 24 anos; e



Ser aprovados no processo de seleção.

6

MTE/RAIS 2005 e Estimativas do CAGED Estatístico de dez 2006 e dez 2007. Dados processados por
SENAI-SP/DITEC/GED/Mercado de Trabalho.
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III.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

a)

Perfil do Soldador

Área Profissional: Metalmecânica
Segmento de Área: Soldagem
Qualificação Profissional: Soldador
Nível de Educação Profissional:Formação inicial
Nível de Qualificação7: 28

Competências Profissionais
Competência Geral:
Preparar, executar a soldagem e controlar o cordão de solda depositado em peças
metálicas, considerando os diversos processos de soldagem, de acordo com normas,
especificações e procedimentos técnicos, seguindo princípios de qualidade, de
segurança e higiene no trabalho e de preservação ambiental.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1:
Preparar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Unidade de Competência 2:
Executar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Unidade de Competência 3:
Controlar o cordão de solda depositado em peças metálicas, considerando os
diversos processos de soldagem, de acordo com normas, especificações e
procedimentos técnicos, seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no
trabalho e de preservação ambiental.
7

O campo de trabalho requer, geralmente, a aplicação de técnicas que exigem grau médio-alto de
especialização e cujo conteúdo exige atividade intelectual compatível. O trabalhador realiza funções e
tarefas com considerável grau de autonomia e iniciativa, que podem abranger responsabilidades de
controle de qualidade de seu trabalho ou de outros trabalhadores e ou coordenação de equipes de
trabalho. Requer capacidades profissionais tanto específicas quanto transversais.
8
Corresponde a uma ocupação completa, que abrange algumas atividades profissionais bem delimitadas
e que requerem, sobretudo, um trabalho de execução. Exige capacidade para utilizar instrumentos e
técnicas que lhes são próprios e envolvem grau médio de dificuldade. O trabalhador executa atividades
com certo grau de autonomia, iniciativa e responsabilidade, mas com supervisão direta.
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Unidade de Competência 1
Preparar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência

1.1.

Identificar o material a ser
soldado

1.2.

Preparar a junta a ser
soldada

1.3.

Selecionar os consumíveis
de soldagem

1.4.

Identificar as variáveis do
procedimento de soldagem,
necessárias à preparação

Padrões de Desempenho
1.1.1. reconhecendo características
mecânicas, físicas, químicas e
metalúrgicas do material a ser soldado;
1.1.2. interpretando normas de classificação
do material;
1.1.3. realizando testes práticos para a
execução de soldagem de manutenção.
1.2.1. interpretando desenho e simbologia de
soldagem;
1.2.2. selecionando processos de corte a
serem aplicados;
1.2.3. utilizando processos de corte mecânico
e térmico;
1.2.4. limpando a superfície da junta a ser
soldada por meio de processos
mecânicos e químicos;
1.2.5. selecionando técnicas de montagem
(ponteamento, por dispositivos);
1.2.6. montando (estruturando) a junta de
acordo com o desenho;
1.2.7. avaliando dimensionalmente e
visualmente a junta a ser soldada.
1.3.1 reconhecendo características
mecânicas, físicas, químicas e
metalúrgicas do consumível de
soldagem;
1.3.2 reconhecendo características
mecânicas, físicas, químicas e
metalúrgicas do material a ser soldado;
1.3.3 interpretando normas de classificação e
de especificação dos consumíveis;
1.3.4 identificando, no procedimento de
soldagem, o consumível a ser aplicado;
1.3.5 identificando o processo a ser aplicado;
1.3.6 verificando as condições dos
consumíveis a serem utilizados, de
acordo com normas e especificações
do fabricante;
1.3.7 definindo o consumível, considerando a
posição de soldagem;
1.3.8 selecionando os gases aplicados à
soldagem.
1.4.1 interpretando parâmetros de soldagem
(intensidade de corrente, tensão elétrica,
vazão de gás, velocidade de soldagem
etc.);
1.4.2 interpretando a especificação do metal de
7

Unidade de Competência 1
Preparar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5.1.
1.5.2.
1.5.

Estabelecer a sequência de
soldagem

1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.6.

Preparar o local de trabalho

1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.

1.7.1.
1.7.2.

1.7.

Preparar o equipamento de
solda

1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.8.1.

1.8.

Definir EPIs adequados ao
processo

1.8.2.
1.8.3.
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Padrões de Desempenho
base;
interpretando o procedimento de préaquecimento;
interpretando a especificação do metal de
adição;
verificando o dimensional e a limpeza das
juntas de acordo com o procedimento;
verificando a necessidade de realizar
proteção adicional ao processo;
verificando a adequação do
procedimento.
interpretando o desenho da peça a ser
soldada;
identificando o material da peça a ser
soldada;
definindo a sequência de passes;
definindo a sequência de soldagem das
juntas.
Identificando as possibilidades de
deformação da peça a ser soldada.
identificando situações de risco;
protegendo o local de trabalho, com
equipamentos de segurança – EPC;
promovendo exaustão e iluminação, em
locais confinados – EPC;
organizando instrumentos, ferramentas e
acessórios;
verificando as condições das instalações
elétricas;
instalando estufas portáteis para
manutenção dos consumíveis de
soldagem.
instalando os cabos corretamente;
selecionando a fonte de corrente e seus
acessórios;
regulando a vazão dos gases;
verificando as instalações de circulação
de gás;
regulando o equipamento de acordo com
os parâmetros preestabelecidos;
instalando as tochas e seus acessórios;
instalando os consumíveis de soldagem
no equipamento.
selecionando máscaras e filtros, de
acordo com a corrente de soldagem;
selecionando vestimentas de proteção de
acordo com o processo de soldagem;
verificando as condições de uso e de
validade dos EPIs;

Unidade de Competência 1
Preparar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.

Padrões de Desempenho
selecionando máscaras e filtros, de
acordo com a corrente de soldagem;
selecionando vestimentas de proteção de
acordo com o processo de soldagem;
verificando as condições de uso e de
validade dos EPIs;
selecionando equipamentos de proteção
visual, respiratória e auditiva, de acordo
com o local e o processo de soldagem.

Unidade de Competência 2
Executar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência

2.1.

Soldar pelo processo de
eletrodo revestido

2.2.

Soldar pelo processo MIG

Padrões de Desempenho
2.1.1. executando a soldagem, em aço baixo
carbono, em todas as posições,
conforme normas;
2.1.2. executando a soldagem em ferro
fundido, na posição plana;
2.1.3. executando a soldagem em aço
inoxidável austenítico, nas posições
plana, horizontal e vertical;
2.1.4. executando a soldagem, em aço baixa
liga, na posição plana;
2.1.5. executando a soldagem em aço médio
carbono, na posição plana;
2.1.6. aplicando técnicas de controle de
temperatura interpasse;
2.1.7. aplicando técnicas de revestimento de
peças;
2.1.8. executando a soldagem em materiais
dissimilares (aço carbono e aço
inoxidável);
2.1.9. operando equipamentos de soldagem,
de acordo com o processo;
2.1.10. utilizando EPI de acordo com o
processo;
2.1.11. realizando limpeza entre os passes da
soldagem;
2.1.12. preparando a emenda dos cordões de
solda.
2.2.1. executando a soldagem, em junta de
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Unidade de Competência 2
Executar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.

Soldar pelo processo MAG
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.

Soldar pelo processo de
arames tubulares (flux
cored)

2.4.4.

2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
10

Padrões de Desempenho
topo, em aço inoxidável austenítico, nas
posições plana, horizontal e vertical
(ascendente e descendente);
executando a soldagem em junta de
ângulo, em aço inoxidável austenítico,
na posição sobrecabeça;
executando a soldagem, em alumínio,
em junta de topo, na posição plana, e
em junta de ângulo, na posição
horizontal;
operando equipamentos de soldagem
sinérgicos e pulsados;
utilizando EPI de acordo com o
processo;
aplicando técnica de controle de
temperatura interpasse;
realizando limpeza entre os passes da
soldagem;
preparando a emenda dos cordões de
solda.
Executando a soldagem, em aço baixo
carbono, em todas as posições,
conforme normas;
controlando a temperatura interpasses;
operando equipamentos de soldagem;
utilizando EPI, de acordo com o
processo;
utilizando técnicas de soldagem, com
arame metal cored;
realizando limpeza entre os passes da
soldagem;
preparando a emenda dos cordões de
solda.
executando a soldagem em aço
carbono, nas posições plana, vertical,
horizontal e sobre-cabeça;
executando a soldagem de revestimento
de peças, na posição plana;
executando a soldagem, em junta de
ângulo, em aço inoxidável, nas posições
plana, vertical, horizontal e sobrecabeça;
executando a soldagem em junta de
topo, em aço inoxidável, nas posições
plana, horizontal e vertical;
utilizando EPI de acordo com o
processo;
operando equipamentos de soldagem;
controlando a temperatura interpasse;

Unidade de Competência 2
Executar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência

2.5.

Soldar pelo processo arco
submerso

2.6.

Soldar pelo processo TIG

2.7.

Realizar soldagem pelo
processo oxigás

Padrões de Desempenho
2.4.8. realizando limpeza entre os passes da
soldagem;
2.4.9. preparando a emenda dos cordões de
solda.
2.5.1. executando a soldagem, em aço baixo
carbono, na posição plana;
2.5.2. aplicando técnicas de revestimento de
peças;
2.5.3. controlando a temperatura interpasse;
2.5.4. realizando limpeza entre os passes da
soldagem;
2.5.5. regulando a quantidade de fluxo de
proteção de solda;
2.5.6. operando equipamentos de acordo com
o processo;
2.5.7. utilizando EPIs de acordo com o
processo;
2.5.8. preparando a emenda dos cordões de
solda.
2.6.1. executando a soldagem em aço baixo
carbono, em todas as posições,
conforme normas;
2.6.2. executando a soldagem, em aço
inoxidável, em tubulação, em junta de
topo;
2.6.3. executando a soldagem em alumínio, na
posição plana;
2.6.4. aplicando técnica de dupla fusão, nas
posições vertical e horizontal, em aço
inoxidável;
2.6.5. realizando limpeza entre os passes de
soldagem;
2.6.6. preparando a emenda dos cordões de
solda;
2.6.7. utilizando EPIs de acordo com o
processo;
2.6.8. operando equipamento pulsado e
convencional;
2.6.9. controlando temperatura interpasse;
2.6.10. preparando a emenda dos cordões de
solda.
2.7.1. soldando peças em aço baixo carbono,
em todas as posições, conforme
normas;
2.7.2. soldando peças por brasagem e soldabrasagem;
2.7.3. utilizando EPIs de acordo com o
processo;
2.7.4. operando equipamentos;
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Unidade de Competência 2
Executar a soldagem de peças metálicas, considerando os diversos processos de
soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos,
seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência
2.7.5.
2.7.6.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.

Realizar ponteamento pelo
processo de soldagem por
resistência

2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.

Padrões de Desempenho
realizando limpeza entre os passes de
soldagem;
preparando a emenda dos cordões de
solda.
executando a soldagem em aço baixo
carbono e em aço inoxidável;
regulando máquina de pontear por
resistência;
operando máquina de pontear por
resistência;
utilizando técnicas de soldagem por
resistência;
utilizando EPIs de acordo com o
processo;
preparando a emenda dos cordões de
solda.

Unidade de Competência 3
Controlar o cordão de solda depositado em peças metálicas, considerando diversos
os processos de soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos
técnicos, seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.

Detectar descontinuidade na
peça soldada

3.1.4
3.1.5

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.

Reparar defeitos de
soldagem

3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
12

Padrões de Desempenho
executando inspeção visual na raiz, no
enchimento e no acabamento;
executando inspeção dimensional;
realizando ensaios de líquido
penetrante, na raiz e no acabamento;
classificando a descontinuidade, de
acordo com normas;
identificando os tipos de ensaios nãodestrutivos, utilizados na detecção de
descontinuidade.
identificando o tipo de defeito;
identificando a localização e a extensão
do defeito;
selecionando processos apropriados
para eliminação do defeito;
utilizando máquinas e ferramentas
apropriadas para eliminação do defeito;
preparando a junta de acordo com
procedimentos preestabelecidos, após a
eliminação do defeito;
executando a soldagem da junta

Unidade de Competência 3
Controlar o cordão de solda depositado em peças metálicas, considerando diversos
os processos de soldagem, de acordo com normas, especificações e procedimentos
técnicos, seguindo princípios de qualidade, de segurança e higiene no trabalho e de
preservação ambiental.
Elementos de Competência

3.2.7.
3.3.1.

3.3.

Dar acabamento na solda
executada

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.4.1.

3.4.

Controlar a temperatura da
peça após a soldagem

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.5.1.

3.5.

Participar no processo de
qualificação do
procedimento de soldagem e
do soldador

3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.

Padrões de Desempenho
preparada, resultante da eliminação do
defeito;
aliviando a tensão, por meio de
martelamento.
selecionando o processo a ser utilizado
no acabamento;
executando escovamento;
aplicando técnica de lixamento;
aplicando técnica de esmerilhamento;
realizando decapagem química;
removendo respingos e escórias da
soldagem;
identificando a soldagem realizada
(bater sinete).
identificando a velocidade de
resfriamento, de acordo com
procedimentos de soldagem
preestabelecidos;
selecionando os instrumentos de
controle de temperatura;
utilizando lápis térmico;
utilizando termômetros;
isolando termicamente a peça soldada;
aplicando técnicas de resfriamento;
identificando os tipos de ensaios
destrutivos utilizados na verificação
das características mecânicas da junta
soldada;
identificando os tipos de ensaios nãodestrutivos utilizados na detecção de
descontinuidade;
preparando chapa ou tubo de teste;
identificando os sistemas normativos
de qualificação e certificação de
soldadores.
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Contexto de Trabalho da Habilitação Profissional
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Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Alavanca
Alicates
Andaimes
Arame sólido para soldagem
Arame tubular para soldagem
Arco de serra
Avental de raspa de couro
Bancada
Bigorna
Bomba para teste hidrostático
Brocas
Calculadora
Calibrador de ângulos
Calibre de solda
Cilindro de gases de proteção da solda
Cilindro de gases para processo oxicorte
Cintel
Compasso
Cunha
Economizador de gás
Desandador
Eletrodos
Equipamentos de ensaios destrutivos e não destrutivos
Equipamento para goivagem
Equipamento para teste hidrostático
Equipamentos de Proteção Individual
Escada
Escala
Esmeril
Esmerilhadeira
Estufa de armazenamento
Estufa para secagem
Forno de ressecagem
Estufa portátil (tipo cochicho)
Esquadro
Fonte de energia inversora para soldagem a arco pulsado
Fonte de energia para soldagem a arco submerso
Fonte de energia para soldagem do tipo geradora
Fonte de energia inversora para soldagem multiprocessos
Fonte de energia para soldagem do tipo retificadora

-

Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Fonte de energia para soldagem do tipo transformadora
Furadeira
Goniômetro
Gorro para proteção do couro cabeludo (touca)
Graminho
Instrumentos de medição
Jogo de chaves (boca, fenda, estrela, allen)
Lápis térmico
Lixadeira
Lupa
Luvas de raspa de couro (pelica e vaqueta)
Macaco hidráulico
Macaco mecânico
Macaco nivelador
Maçarico de corte manual
Maçarico de corte semi-automático
Maçarico de solda
Macete
Machos
Máquina de corte
Máquina de corte a CNC
Máquina de corte a plasma
Mangote de raspa de couro
Máquina para serrar metais
Marreta
Martelo de pena
Martelo de bola
Máscara de proteção facial
Máscara de soldador
Morsa
Moto esmeril de bancada
Moto esmeril de coluna
Óculos de segurança
Oxicorte semi-automática (tartaruga)
Pantógrafo a CNC
Paquímetro
Parafusadeira
Perneira de raspa de couro
Policorte
Punção
Régua
Reguladores de pressão
Resfriador de peças
Retificadora Manual
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-

Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Riscador
Rolete
Sapato de segurança
Grampo tipo C Sargento (grampo)
Serra de fita
Placa de martelagem
Posicionador de solda
Talha
Talhadeiras
Tenaz
Tesoura Guilhotina
Tesoura manual
Tesoura universal
Torquímetro
Limas
Traçador de altura
Transferidor de graus
Trena
Varetas para solda
Vidro incolor
Vidro filtro de proteção

-

Métodos e Técnicas de Trabalho
Análise com instrumentos e equipamentos de medição
Conservação e cuidados com o meio ambiente
Elaboração de relatórios técnicos
Programação de máquinas
Técnicas de análise de detecção de falhas
Técnicas de controle da qualidade
Técnicas de Ensaios destrutivos e Não-destrutivos
Técnicas de manutenção
Técnicas de movimentação de materiais
Técnicas de operação de máquinas e equipamentos de corte e solda
Técnicas de ponteamento de peças
Técnicas de soldagem de peças, conjuntos e subconjuntos

Condições de Trabalho
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Ambiente sujeito a riscos físicos, químicos e biológicos
Ambientes com ruído, umidade, variações térmicas, partículas em suspensão
Condições ergonômicas desfavoráveis
Disponibilidade de horário, trabalho em turnos
Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC)
Esforço físico

-

Condições de Trabalho
Ambientes insalubres
trabalho individual e em equipe
Ambientes fechados e em campo

-

Posição no Processo Produtivo:
Contexto Profissional
Empresas de pequeno, médio e grande porte do segmento metalmecânico,
voltadas à fabricação de máquinas, equipamentos e produtos metálicos
Indústria de fabricação de veículos de transporte e carga
Indústria de equipamentos e máquinas agrícolas
Indústria de equipamentos para construção civil
Indústria de fabricação de equipamentos hidromecânicos
Construção civil
Atividades autônomas
Assistências técnicas
Construção Naval
Indústrias químicas e petroquímicas
Indústrias de construção aeronáutica
Indústrias de construção ferroviária

-

Contexto Funcional e Tecnológico
Apresenta alto grau de responsabilidade
Comunica-se com clareza oralmente e por escrito
Subordina-se à média chefia
Trabalha individualmente ou em equipes
Usuário de equipamentos convencionais e à CNC
Atua como empregado ou empreendedor

-

-

Evolução da Qualificação
Convivência com rápidas e constantes mudanças tecnológicas
Cumprimento de normas e procedimentos relativos à qualidade, segurança e meio
ambiente
Desenvolvimento de trabalhos em equipe
Domínio de diferentes tecnologias (equipamentos informatizados e
automatizados)
Exigência de tomada de decisão
Maior nível de escolaridade
Melhoria cognitiva, psíquica e motora
Melhoria dos processos de produtividade
Racionalização do trabalho
Visão sistêmica do processo de produção
Educação Profissional Relacionada à Qualificação

-

Engenharia Mecânica / Industrial
Tecnologia de Processos de Produção
Funilaria automotiva
Caldeiraria
Serralheria
Técnico de Ensaios destrutivos e não-destrutivos
17

-

Inspetor – Nível 1,Nível 2 e Nível 3
Mecânico de Usinagem

Indicação de Conhecimentos referentes ao Perfil Profissional
Educação Profissional Relacionada à Qualificação
Unidade de Competência 1
Preparar a soldagem de peças
metálicas, considerando os diversos
processos de soldagem, de acordo com
normas, especificações e procedimentos
técnicos, seguindo princípios de
qualidade, de segurança e higiene no
trabalho e de preservação ambiental.
Unidade de Competência 2
Executar a soldagem de peças
metálicas, considerando os diversos
processos de soldagem, de acordo com
normas, especificações e procedimentos
técnicos, seguindo princípios de
qualidade, de segurança e higiene no
trabalho e de preservação ambiental.
Unidade de Competência 3
Controlar o cordão de solda depositado
em peças metálicas, considerando os
diversos processos de soldagem, de
acordo com normas, especificações e
procedimentos técnicos, seguindo
princípios de qualidade, de segurança e
higiene no trabalho e de preservação
ambiental.
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Eletricidade básica



Informática



Leitura, interpretação e redação de textos



Ciências Aplicadas



Matemática aplicada



Leitura e interpretação de desenho técnico



Tecnologia metalúrgica



Tecnologia dos materiais



Tecnologia da soldagem



Técnicas de manutenção



Ensaios destrutivos e não-destrutivos dos
materiais



Interpretação de normas técnicas



Interpretação de catálogos



Segurança e higiene do trabalho



Meio ambiente



Relações humanas no trabalho



Desenho de fabricação de conjuntos
mecânicos



Comando numérico computadorizado



Materiais para construção mecânica



Ferramentas da qualidade



Simbologia da soldagem



Controle dimensional

IV.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a)

Itinerário do Curso de Aprendizagem Industrial – Soldador

MÓDULO BÁSICO – 320 h






Comunicação Oral e Escrita – 40h
Desenho Técnico Mecânico – 80h
Matemática Aplicada – 40h
Ciências Aplicadas – 40h
Fundamentos de Soldagem – 120h

MÓDULO ESPECÍFICO I – 480h
UC1
 Preparação de Processos de Soldagem – 40h
UC2
 Processos de Soldagem – 400h
UC3
 Controle de Qualidade da Soldagem – 40h

SOLDADOR
(800 h)
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Quadro de Organização Curricular

Lei Federal no 9.394/96 e
Decreto Federal no 5.154/04

LEGISLAÇÃO

b)

SEMESTRES
UNIDADES CURRICULARES9
1º

HORAS

Comunicação Oral e Escrita

40

40

Ciências Aplicadas

40

40

Desenho Técnico Mecânico

40

Matemática Aplicada

40

40

Fundamentos de Soldagem

120

120

Preparação de Processos de Soldagem

40

40

Processos de Soldagem

80

Controle de Qualidade da Soldagem
Carga Horária Semestral
TOTAL GERAL

9

2º

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

400

40

80

320

400

40

40

400

800
800

Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão
interdisciplinar, por conjuntos coerentes e significativos de fundamentos técnicos e científicos ou
capacidades técnicas, capacidades sociais, organizativas e metodológicas, conhecimentos, habilidades e
atitudes profissionais, independente em termos formativos e de avaliação durante o processo de
aprendizagem.
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c)

Desenvolvimento Metodológico do Curso

O perfil profissional do aprendiz Soldador foi definido por um comitê técnico setorial
composto por representantes de empresas, além de especialistas de escolas. Nesse
perfil profissional estão descritas as competências profissionais requeridas para o
Soldador, assim como seu Contexto de Trabalho e Indicações de Conhecimentos
necessários.
O perfil profissional de conclusão descrito neste plano é expresso por meio das
competências que representam as principais funções que o Soldador deve ser capaz
de desempenhar, das condições em que o trabalho deve ser realizado e das atitudes
esperadas do profissional no exercício da sua atividade. E, por ter sido esse perfil
estabelecido com base nas características de um processo educacional formativo, vem
a ser o referencial para o desenvolvimento de toda e qualquer ação didática e
pedagógica do curso.
O Curso foi estruturado num itinerário composto por um Módulo Básico, no qual são
desenvolvidos os Fundamentos Técnicos e Científicos necessários para a preparação
e execução dos processos de soldagem e para o controle do cordão de solda, e um
Módulo Final, em que se desenvolvem as capacidades específicas, resultado da
análise do perfil estabelecido.
O Módulo Básico foi organizado com unidades curriculares que fundamentam as
competências específicas da área da soldagem, quais sejam: Comunicação Oral e
Escrita, Ciências Aplicadas, Desenho Técnico Mecânico, Matemática Aplicada e
Fundamentos de Soldagem.
A unidade curricular Comunicação Oral e Escrita deve ser desenvolvida no início do
curso, pois as competências sociais, organizativas e metodológicas exigidas desse
profissional fundamentam-se numa comunicação clara e eficaz. Além disso, é
imprescindível o domínio das técnicas de redação e interpretação de textos para que o
aprendiz apresente um bom desempenho no curso e adquira a autonomia necessária
para pesquisa e aquisição de novos conhecimentos e para que ele seja capaz de
interpretar normas, manuais e catálogos da área, procedimentos, além da elaboração
de relatórios e documentação específica da profissão. Para tanto, é necessário que o
docente lance mão de exemplos e exercícios contextualizados com a área tecnológica
em estudo. Sugere-se que, eventualmente, alguma aula possa ser ministrada
diretamente nas oficinas, em comum acordo com os docentes da área específica, para
facilitar a interdisciplinaridade e a contextualização.
A relevância da unidade curricular Ciências Aplicadas se justifica porque os
fundamentos e conhecimentos referentes às propriedades mecânicas, físicas,
químicas e metalúrgicas dos materiais utilizados nos processos de soldagem
subsidiam as atividades relacionadas à prática do soldador. Os princípios referentes a
esse conteúdo devem ser desenvolvidos tendo em vista o controle de deformação e as
variações térmicas aplicados nesses materiais de soldagem.
Particularmente importante, com relação às grandezas e medidas, são as atividades
propostas para o desenvolvimento dos conteúdos referentes a unidades de medidas e
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sistemas métrico e inglês. Além de exercícios de conversão, visto que alguns
equipamentos e instrumentos de soldagem são importados e utilizam componentes
dimensionados no sistema inglês, é preciso enfatizar a importância do sistema métrico,
assim como sua padronização no Brasil.
Os conteúdos formativos relativos a grandezas e medidas são importantes para o
controle e parametrização aplicados nas diversas etapas dos processos de soldagem.
No que se refere aos princípios de eletricidade, o enfoque deve recair sobre o
funcionamento das fontes de soldagem, os fenômenos relativos aos arcos voltaicos e a
importância que se deve atribuir à segurança nas etapas dos processos de soldagem
em que a eletricidade se faz presente.
Ainda, nessa unidade curricular, o enfoque nos gases, em suas propriedades e
aplicabilidade está relacionada à utilização dessa substância para proteção da poça de
fusão e como fonte de energia nos processos de soldagem.
Considerando tudo isso, deve ser intensa a preocupação do docente ao selecionar
exemplos e exercícios que sejam contextualizados com a soldagem. Assim, pode ser
necessária a realização, em algumas aulas, de visitas às oficinas, em comum acordo
com os docentes da área específica e, ainda, a exibição, como exemplo, de algum
objeto ou material utilizado nas oficinas.
De forma análoga, Desenho Técnico Mecânico, como pré-requisito para preparação,
execução e controle de qualidade dos processos de soldagem, é uma unidade
curricular que deve ser desenvolvida ao longo dos dois semestre do curso. No primeiro
semestre, as aulas são desenvolvidas com enfoque nos fundamentos do traçado, das
formas geométricas e da utilização dos instrumentos de Desenho Técnico Mecânico. A
partir disso, no segundo semestre, o foco recai sobre o desenho de projetos, mais
especificamente de conjuntos soldados. É importante ressaltar que o objetivo dessa
unidade curricular deve estar voltado prioritariamente à interpretação de desenhos e
simbologia de soldagem, Considerando que o enfoque é a interpretação, atividades
que envolvem a elaboração de croquis e desenhos de conjuntos de peças, com ou
sem o auxílio de softwares CAD, por exemplo, podem ser realizadas desde que
contribuam para o alcance desse objetivo.
Dessa forma, é importante que todos os exemplos, modelos e exercícios sejam
focados nos processos de soldagem, considerando suas diversas etapas, e que, para
isso, haja integração de planejamento e desenvolvimento das aulas com as demais
unidades curriculares propostas para o curso.
A unidade curricular Fundamentos de Soldagem tem como objetivo a consolidação e
aplicação de princípios e conceitos referentes aos diversos processos de soldagem e a
todas as variáveis e aspectos que os envolvem. Para isso serão desenvolvidos, numa
visão teórico-prática, os fundamentos técnicos e científicos referentes às
características e aplicabilidade dos diversos processos de soldagem, de técnicas, de
materiais, máquinas, instrumentos, ferramentas, dispositivos e acessórios a eles
referentes. Os aspectos de segurança devem ter destaque em função da constante

22

exposição a riscos químicos, físicos, ambientais e ergonômicos a que esse profissional
está sujeito, no exercício de suas funções.
Nesse curso, essa Unidade Curricular assume uma característica estratégica na
formação do Soldador, considerando a riqueza e diversidade do conteúdo formativo
proposto, que vai possibilitar e favorecer o desenvolvimento das competências
específicas que irão consolidar o perfil desse profissional.
Portanto, o docente deve elaborar seu planejamento propondo a análise de exemplos,
a realização de demonstrações e exercícios e a proposição de atividades,
contextualizados com a área tecnológica da soldagem. Por tudo isso, esta unidade
curricular não pode se ministrada com exposição de teoria.
Sua inclusão no início do curso busca, por um lado, inserir o aluno no contexto teórico
e prático da área tecnológica e, por outro, subsidiar as atividades da unidade curricular
Processo de Soldagem, cujo início é concomitante com Fundamentos de Soldagem. É
preciso garantir que os alunos tenham acesso a todos os fundamentos requeridos
pelos processos e materiais de soldagem antes de executarem a soldagem.
No Módulo Específico, a unidade curricular Preparação dos Processos de
Soldagem desenvolve as capacidades técnicas, as sociais, organizativas e
metodológicas e os conhecimentos referentes às competências definidas para a
Unidade de Competência 1, estabelecida no perfil profissional de conclusão, cujo
objetivo deve estar voltado à identificação do material a ser soldado, à preparação de
juntas, à seleção de consumíveis, à identificação de variáveis do procedimento de
soldagem, ao estabelecimento da sequência de soldagem, à preparação do local de
trabalho e de máquinas, incluindo-se instrumentos, acessórios e ferramentas, e à
seleção de EPIs e EPCs necessários aos processos.
Quanto a Processos de Soldagem, Unidade Curricular igualmente desenvolvida no
módulo específico e relacionada à Unidade de Competência 2, as aulas devem ser
desenvolvidas com enfoque na execução dos diversos processos de soldagem,
prevendo o desenvolvimento de habilidades, a aplicação de técnicas, normas e
procedimentos, a operação e regulagem de máquinas, a utilização de materiais e
equipamentos de proteção, cuja abordagem envolve atividades relacionadas aos
processos: eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG, arames tubulares, arco submerso,
oxigás e soldagem por resistência. Para isso, o docente deve propor suas situações de
aprendizagem considerando as capacidades técnicas, as sociais, organizativas e
metodológicas e os conhecimentos, provenientes da análise do perfil, expressos na
ementa de conteúdos.
Esta unidade curricular é desenvolvida em duas fases: no primeiro semestre a ênfase
recai sobre os processos e materiais de soldagem mais requeridos pelas empresas da
região em que o curso é ministrado. Normalmente, se trata de soldar com aço de baixo
teor de carbono, nas posições mais simples. No segundo semestre, o foco deve
privilegiar os outros processos e materiais de soldagem, assim como as posições mais
avançadas. Não é imprescindível que os alunos executem soldagem em todos os
processos combinados com todos os materiais e em combinação com todas as
posições. Mas deve ser garantido, no planejamento docente, que todos os processos
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sejam executados, todos os materiais sejam empregados e todas as posições sejam
atendidas. Mas a ênfase sempre deve ser dada ao que é mais requerido pelas
empresas da região.
A Unidade Curricular Controle de Qualidade da Soldagem relaciona-se à Unidade de
Competência 3 e, portanto, tem como objetivo fazer o controle do cordão da solda
realizada. Assim sendo, o foco deve recair em atividades referentes à detecção de
descontinuidade da peça soldada, à reparação dos defeitos ocorridos na soldagem, ao
acabamento da solda, ao controle de temperatura da peça após a soldagem e, ainda, à
participação no processo de qualificação do procedimento de soldagem e do soldador
ou do operador. Como nas demais unidades curriculares do módulo específico, o
planejamento do docente deve necessariamente contemplar as capacidades e
conhecimentos expressos na ementa de conteúdos formativos desse Plano de Curso.
Os Fundamentos, as Capacidades e Conhecimentos que compõem as oito unidades
curriculares propostas para o curso expressam o resultado da análise do perfil
profissional do Soldador. Esse trabalho evidenciou a pertinência de unidades
curriculares para serem desenvolvidas no Módulo Básico, assim como sua função de
subsidiar o desenvolvimento do Módulo específico, enfatizando que as unidades
curriculares não têm fim em si mesmas. Assim, o Módulo Básico fundamentalmente
prepara o aluno para o alcance das competências a serem desenvolvidas no Módulo
Específico que, por sua vez, caracteriza e identifica o profissional Soldador.
É importante ressaltar que algumas capacidades sociais, organizativas e
metodológicas foram significativamente recorrentes na etapa de análise do perfil e,
portanto, merecem atenção especial e devem ser trabalhadas de forma sistêmica por
todos os profissionais envolvidos no processo de formação do Soldador. Assim, podem
ser citadas as seguintes capacidades cuja incidência merece destaque: ter rigor
técnico, seguir normas e procedimentos, ter consciência prevencionista em relação à
saúde e segurança no trabalho, ter consciência de preservação ambiental.
As unidades curriculares do Módulo Básico podem ser ofertadas em paralelo,
sequencialmente ou um misto dos dois porque pertencem a um mesmo módulo. O
único cuidado deve ser o de assegurar que conteúdos com características de prérequisito para outros sejam ministrados antes que sua aplicação seja necessária. Os
docentes que atuam nessas unidades curriculares devem planejar e empregar
estratégias que visem ao desenvolvimento das capacidades sociais, organizativas e
metodológicas implícitas no perfil profissional e detalhadas na ementa de conteúdos.
Cuidado especial deve ser tomado com relação ao primeiro semestre da unidade
curricular Processos de Soldagem. Como esta etapa ocorre simultaneamente com a
unidade curricular Fundamentos de Soldagem, (que deve funcionar como pré-requisito
de Processos de Soldagem) deve-se garantir que todos fundamentos requeridos pela
prática de soldagem tenham sido desenvolvidos antes de serem requeridos pelo
desenvolvimento do curso.
É imprescindível enfatizar que não pode haver dissociação entre teoria e prática. Como
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preconiza a legislação vigente10, “a prática se configura não como situações ou
momentos distintos do curso, mas como metodologia de ensino que contextualiza e
põe em ação o aprendizado”11.
A avaliação da aprendizagem deve ser uma coleta de informações sobre o
desempenho dos alunos, levando-se em conta as competências que eles devem
desenvolver e demonstrar, conforme constam neste Plano de Curso. É função do
docente definir instrumentos de avaliação baseados em situações-problema (situações
de aprendizagem) desafiadoras para os alunos e determinar os indicadores e critérios
da avaliação.
No decorrer do processo formativo, deve-se observar:


a avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia
fundamental para o desenvolvimento de competências;



a avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da prática,
sem estabelecer relações entre elas;



a avaliação fomentará a resolução de problemas em que seja necessário
mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes.



a avaliação enfatizará a proposição de situações, hipotéticas ou não, de ordem
teórica e prática, que envolvem elementos relevantes na caracterização de
desempenho profissional do Soldador;



os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos, para
que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.

10
11

Parecer CNE/CEB n.º 16/99.
Idem, ibidem.

25

De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 723/2012, os
conteúdos formativos das Unidades Curriculares previstas para o módulo de Educação
para o Trabalho (Leitura e Comunicação, Relações Socioprofissionais, Cidadania e
Ética, Saúde e Segurança do Trabalho, Planejamento e Organização do Trabalho,
Raciocínio Lógico e Análise de Dados) são desenvolvidos por meio de estratégias
diversas ao longo do curso, como: palestras, visitas técnicas, resolução de desafios,
campanhas extracurriculares, programas institucionais, entre outras.

d)

Prática Profissional na Empresa

Ao aprendiz, cuja empresa contratante optar por formalizar, mediante contrato, jornada
diária em seus ambientes, caberá o cumprimento de práticas profissionais que deverão
ser desenvolvidas integralmente nos ambientes da empresa que propiciará ao aprendiz
uma rotina de trabalho, sempre com respeito às normas técnicas, de saúde e
segurança no trabalho, de qualidade e de preservação ambiental. O aprendiz deve ser
inserido nessa rotina de modo que possa vivenciar e desenvolver as competências
previstas no perfil profissional de conclusão, contemplando o conteúdo formativo
adquirido nas unidades curriculares (componentes curriculares) que deve ser
consolidado com as práticas desenvolvidas na empresa.
As atividades a serem desenvolvidas na empresa serão objeto de planejamento
integrado entre a unidade escolar ofertante e a respectiva empresa. Tanto o
planejamento quanto as atividades deverão ser devidamente registrados.
A avaliação do desempenho do aprendiz e o controle da sua frequência seguirão os
procedimentos preconizados pelo SENAI neste plano de curso e no regimento comum
das unidades do SENAI.
Para auxiliar nesse processo, o Guia de Aprendizagem, elaborado pela Gerência de
Apoio à Empresa e à Comunidade (GAEC), traz orientações para negociação junto à
empresa e para o acompanhamento efetivo do aprendiz.

e)

Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a
ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade
curricular, os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as
capacidades sociais, organizativas e metodológicas e os conhecimentos a estes
relacionados.
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Comunicação Oral e Escrita: 40 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Classificar dados de pesquisa (2)
Comunicar-se oralmente e por escrito (22)
Elaborar documentação técnica (relatórios,
pareceres etc)(2)
Elaborar relatórios técnicos (11)
Elaborar relatórios técnicos, utilizando
inclusive ferramentas de informática (Word,
Excel)
Elaborar textos técnicos (relatório, descrição
de processo)
Interpretar normas e procedimentos técnicos
(69)
Interpretar relatórios técnicos (3)
Interpretar textos de catálogos e de manuais
técnicos. (68)
Ler e interpretar terminologia de soldagem. (4)
Ler e interpretar textos. (109)
Pesquisar em fontes diversas. (5)
Selecionar dados de pesquisa. (2)
Utilizar terminologia técnica (4)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Argumentar tecnicamente. (27)
Fazer previsão de consequências. (37)
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
(59)
Manter relacionamento interpessoal. (15)
Manter-se atualizado. (16)
Seguir normas e procedimentos. (108)
Ser cuidadoso. (61)
Ter atenção a detalhes. (59)
Ter capacidade de análise. (70)
Ter capacidade de síntese. (8)
Ter consciência de preservação ambiental.
(64)
Ter consciência prevencionista em relação a
saúde e segurança no trabalho. (99)
Ter rigor técnico. (90)
Ter visão sistêmica. (18)
Tomar decisões. (86)
Trabalhar em equipe. (43)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (79)

Conhecimentos
1. Comunicação: emissor; receptor; referente;
mensagem; canal; código; ruído.
2. Níveis de fala: gíria; linguagem coloquial
(língua não-padrão); língua padrão.
3. Técnicas de Intelecção de Texto: Análise
textual - etapa de preparação para a
compreensão do texto; Análise Temática etapa de compreensão da mensagem global;
Interpretativa - etapa de interpretação do
texto.
4. Parágrafo: Estrutura interna; Unidade interna;
Tipos.
5. Descrição de: Objeto, Processo, Ambiente.
6. Documentação Técnica: ordem de serviço;
solicitação de material, controle de
recebimento de material, plano de
lubrificação, ficha de manutenção; fichas
técnicas de soldagem.
7. Dissertação: Estruturas dissertativas;
argumentação.
8. Relatório Técnico: Estrutura básica; Tipos de
relatório.
9. Pesquisa: Definição; Finalidades, Métodos e
Técnicas, Etapas, Fontes; Seleção e
delimitação de tema, Análise, Seleção e
registro de dados.
10. Terminologia Técnica: glossário técnico.
11. Currículo pessoal: elaboração.
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Desenho Técnico Mecânico: 80 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Desenhar formas em perspectiva, utilizando
inclusive softwares de desenho (CAD). (1)
Desenhar formas em perspectiva.
Elaborar desenho de conjuntos soldados. (3)
Elaborar desenho de peças. (3)
Identificar formas em perspectiva.
Identificar formas geométricas planas e
espaciais.
Identificar os principais fundamentos do
desenho técnico mecânico (projeção
ortogonal, desenho geométrico, cotagem,
cortes e escala)
Identificar simbologia de soldagem. (2)
Interpretar desenho técnico de conjuntos
montados (caldeiraria, metalmecânica,
conjuntos montados). (4)
Interpretar desenhos e leiautes. (3)
Ler e interpretar desenho técnico mecânico.
(37)
Ler e interpretar simbologia de soldagem. (41)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Argumentar tecnicamente. (27)
Fazer previsão de consequências. (37)
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
(59)
Manter relacionamento interpessoal. (15)
Manter-se atualizado. (16)
Seguir normas e procedimentos. (108)
Ser cuidadoso.(61)
Ter atenção a detalhes. (59)
Ter capacidade de análise. (70)
Ter capacidade de síntese. (8)
Ter consciência de preservação ambiental.
(64)
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde e segurança no trabalho. (99)
Ter rigor técnico. (90)
Ter visão sistêmica. (18)
Tomar decisões. (86)
Trabalhar em equipe. (43)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (79)

Conhecimentos
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Desenhos técnico e artístico:
características.
Unidades de medidas: milímetro; polegada;
grau.
Características, funções e manejos de
materiais e instrumentos: papel; lápis;
borracha; compasso; régua “T”; esquadros;
régua paralela; escalímetro.
Caligrafia técnica;
Figuras e sólidos geométricos: ponto, linha
e reta; superfícies planas e figuras planas;
cubo, pirâmides, prismas e sólidos de
revolução.
Perspectiva isométrica: definição; traçado
de modelos.
Projeção ortográfica: definição; tipos de
linhas; planos de projeção; vistas.
Cotagem: definição; elementos; com eixo de
simetria; detalhes; simbologias; por face de
referência; por linhas básicas; furos
espaçados igualmente; espaços reduzidos;
por coordenadas.
Supressão de vistas.
Escala: definição; natural; de ampliação; de
redução.
Cortes: definição; tipos de cortes.
Encurtamento.
Seção.
Casos especiais de projeção ortográfica:
vistas laterais; vista auxiliar; vista
simplificada; rotação de elementos oblíquos;
vista especial com indicação.
Projeção no 3º diedro.
Rugosidade superficial.
Componentes padronizados.
Tolerância: dimensional; geométrica; ajustes
e aplicações – tabela ISO.
Desenho rigoroso de detalhes e de
conjuntos.
Softwares de desenho.
Simbologia de soldagem.
Desenho de leiautes.

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Matemática Aplicada: 40 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fazer cálculos com operações matemáticas
básicas. (16)
Fazer cálculos de conversão de unidades
métricas. (6)
Fazer cálculos de conversão unidades. (12)
Fazer cálculos de estatística básica (média,
amostragem).
Fazer cálculos de razão e proporção.
Ler e interpretar tabelas e gráficos de
conversão de unidades. (8)
Ler e interpretar tabelas e gráficos. (48)
Realizar cálculos com unidades de medida e
suas conversões (pressão, temperatura, etc).
(7)
Realizar cálculos de conversão de medidas
(pressão). (2)
Realizar cálculos de conversão de grandezas
lineares, superficiais e volumétricas. (8)
Realizar cálculos de custo. (2)
Realizar cálculos dimensionais. (8)
Realizar cálculos envolvendo grandezas
físicas.
Realizar cálculos matemáticos (operações
básicas). (3)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Conhecimentos
1.

Conjuntos Numéricos: números naturais:
representação na reta numérica e operações;
números Inteiros: representação na reta
numérica e operações; números racionais:
representação na reta numérica e operações;
números reais: representação na reta real e
plano cartesiano
2. Medida, Unidades e Transformações:
perímetro; área; volume; massa e
capacidade.
3. Razão: definição; razões equivalentes;
razões especiais; definição e aplicação.
4. Proporção: definição; propriedade
fundamental; grandezas diretamente
proporcional e inversamente proporcional.
5. Regra de Três Simples: transformação de
milímetro para polegada; transformação de
polegada para milímetro; porcentagem.
6. Estatística: definições; população; amostras;
variáveis; dados brutos; rol; amplitude total e
classes.
7. Tabelas: interpretação e construção
8. Gráficos: Linear; colunas; barras; setores;
histogramas; polígono de frequência.
9. Valores de Tendência Central: média
aritmética; mediana; moda.
10. Custos: cálculos; orçamentos; relação custo
x benefício.

Argumentar tecnicamente. (27)
Fazer previsão de consequências. (37)
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
(59)
Manter relacionamento interpessoal. (15)
Manter-se atualizado. (16)
Seguir normas e procedimentos. (108)
Ser cuidadoso.(61)
Ter atenção a detalhes. (59)
Ter capacidade de análise. (70)
Ter capacidade de síntese. (8)
Ter consciência de preservação ambiental.
(64)
Ter consciência prevencionista em relação a
saúde e segurança no trabalho. (99)
Ter rigor técnico. (90)
Ter visão sistêmica. (18)
Tomar decisões. (86)
Trabalhar em equipe. (43)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (79)
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Ciências Aplicadas: 40 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

30

Identificar as características físicas, químicas,
mecânicas e metalúrgicas dos materiais de
soldagem.
Identificar as propriedades mecânicas e
físicas (resistência à tração, dureza, etc.) dos
materiais utilizados nos processos de
soldagem. (3)
Identificar as propriedades químicas
(corrosão, elementos químicos) dos
consumíveis de soldagem.
Identificar as propriedades químicas
(corrosão, elementos químicos) dos materiais
a serem soldados.
Identificar equivalências entre grandezas de
temperatura. (7)
Identificar grandezas de temperatura.
Identificar grandezas físicas. (3)
Identificar princípios de eletricidade (tensão,
corrente e resistência).
Identificar propriedades mecânicas, químicas
e metalúrgicas dos materiais utilizados na
montagem de juntas soldadas. (3)
Identificar propriedades metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos materiais utilizados
nos processos de soldagem
Identificar propriedades metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos consumíveis de
soldagem
Identificar propriedades metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos materiais a serem
soldados.
Identificar propriedades químicas (corrosão,
elementos químicos) dos materiais utilizados
nos processos de soldagem.
Identificar tipos e características de gases
aplicados à soldagem.
Identificar tipos e características dos materiais
metálicos (aço, ferro, fundido, alumínio,
bronze, cobre, aço inoxidável, etc.) utilizados
nos processos de soldagem.
Identificar tipos e propriedades de gases
aplicados na proteção adicional nos
processos de soldagem.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de grandezas físicas. (3)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de grandezas elétricas. (2)
Identificar tipos, propriedades físico-químicas
e aplicabilidade dos gases (pressão, vazão,
volume, etc.).
Interpretar princípios de eletricidades
(corrente elétrica, lei de Ohm e polaridade).
(2)
Interpretar princípios de eletricidades básica
(corrente, tensão e polaridade). (4)
Interpretar princípios de eletricidades básica
(tensão, corrente e resistência). (8)
Realizar cálculos com unidades e suas
conversões (pressão, temperatura, etc.).

Conhecimentos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Materiais Metálicos e suas Ligas: definição,
origem, composição, propriedades físicas e
químicas, gerais e específicas.
Medidas Físicas e Unidades: algarismos
significativos; regras de arredondamento;
notação científica; grandeza física: definição
e classificação.
Eletricidade Básica: grandezas; unidades
elétricas; corrente alternada; corrente
contínua; tensão; componentes de proteção;
resistência.
Termologia: temperatura; escalas
termométricas; pirômetros; calor; transmissão
de calor: condução, convecção e radiação;
dilatação térmica: linear, superficial e
volumétrica; diagrama ferro-carbono:
reticulados ou estruturas cristalinas; fases;
linhas e pontos relevantes; tratamento
térmico: termofísico e termoquímico.
Química dos Materiais: átomo: estrutura
atômica, número atômico, massa atômica;
elemento químico; tabela periódica; ligações
químicas; funções químicas inorgânicas:
ácidos, bases ou hidróxidos, sais, óxidos
metálicos e ametálicos; reações químicas;
equações químicas; corrosão: tipos, proteção
e tratamento de superfície.
Gases: tipos; propriedades; grandezas;
unidades; conversão de medidas de pressão,
de vazão e de volume.

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Ciências Aplicadas: 40 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Argumentar tecnicamente. (27)
Fazer previsão de consequências. (37)
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
(59)
Manter relacionamento interpessoal. (15)
Manter-se atualizado. (16)
Seguir normas e procedimentos. (108)
Ser cuidadoso.(61)
Ter atenção a detalhes. (59)
Ter capacidade de análise. (70)
Ter capacidade de síntese. (8)
Ter consciência de preservação ambiental.
(64)
Ter consciência prevencionista em relação a
saúde e segurança no trabalho. (99)
Ter rigor técnico. (90)
Ter visão sistêmica. (18)
Tomar decisões. (86)
Trabalhar em equipe. (43)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (79)

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Fundamentos de Soldagem: 120 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Identificar tipos, características e
aplicabilidade de equipamentos de proteção
utilizados no processo de soldagem.
Identificar aplicações da solda de
revestimento. (2)
Identificar aplicações da solda em materiais
dissimilares.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das diversas lixas a serem
utilizadas na aplicação de técnicas de
lixamento.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos diversos rebolos a serem
utilizados na aplicação de técnicas de
esmerilhamento.
Identificar as características e aplicabilidade
das diversas técnicas de controle de
deformação de soldagem.
Identificar as características e aplicabilidade
dos diversos processos de soldagem. (33)
Identificar as características e aplicabilidade
dos diversos processos de corte (cortes
térmicos e mecânicos), utilizados na
preparação de juntas a serem soldadas.

Conhecimentos
1.

2.

3.

4.

Metais Ferrosos: Tipos; características;
classificação; propriedades físicas;
propriedades químicas; propriedades
mecânicas e metalúrgicas; estrutura cristalina
e aplicabilidade; diagrama ferro-carbono.
Metais Não-Ferrosos e suas Ligas: Tipos;
características; classificação; propriedades
físicas; propriedades químicas; propriedades
mecânicas e metalúrgicas, estrutura cristalina
e aplicabilidade.
Eletricidade Básica : Definições; grandezas
elétricas; circuitos elétricos; tipos de proteção
dos circuitos energizados; cuidados a serem
tomados com circuitos energizados; tipos de
equipamentos de proteção individual e
coletivA utilizados no manuseio de
equipamentos energizados; tipos de radiação
emitidas na soldagem; iluminação.
Consumíveis de Soldagem:
Eletrodo Revestido: tipos; características;
propriedades físicas; químicaS, mecânicas e
metalúrgicas; normalização; especificação;
classificação; aplicação; procedimentos de
conservação; armazenagem e secagem.
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MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Fundamentos de Soldagem: 120 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

32

Identificar as características e aplicabilidade
dos diversos processos de corte (cortes
térmicos e mecânicos). (3)
Identificar as características e aplicabilidade
dos diversos tipos de materiais utilizados na
confecção de escovas a serem aplicadas no
escovamento da junta soldada.
Identificar as diversas técnicas de controle de
deformação de soldagem. (2)
Identificar as possíveis causas e soluções de
descontinuidade provenientes do processo de
corte.
Identificar as propriedades mecânicas do
metal de base. (2)
Identificar as técnicas de marcação da
soldagem realizada.
Identificar as técnicas de realização dos
ensaios de líquido penetrante.
Identificar características do processo de
soldagem por eletrodo revestido.
Identificar características e aplicabilidade de
máquinas, ferramentas e acessórios utilizados
nos processos de corte.
Identificar características e aplicabilidade de
técnicas de soldagem com arame metal core.
Identificar características e aplicabilidade dos
diversos processos mecânicos e químicos
para limpeza de superfície, na preparação de
juntas soldadas. (4)
Identificar características e aplicabilidade dos
diversos processos manuais e mecânicos da
junta soldada. (6)
Identificar características e tipos de radiações
emitidas na soldagem. (7)
Identificar causas e possíveis soluções de
descontinuidade provenientes do processo de
limpeza de juntas.
Identificar classificação, especificação e
aplicação de arames tubulares. (3)
Identificar classificação, especificação e
aplicação de arames-eletrodo. (8)
Identificar classificação, especificação e
aplicação de eletrodos revestidos. (6)
Identificar classificação, especificação e
aplicação de eletrodos de tungstênio para
soldagem pelo processo TIG. (4)
Identificar classificação, especificação e
aplicação de varetas para soldagem. (2)
Identificar classificação, especificação e
aplicação do arame metal core.
Identificar dispositivos e gabaritos necessários
à execução do trabalho de soldagem.
Identificar instrumentos para controle de
temperatura. (6)
Identificar máquinas, ferramentas e
acessórios utilizadas nos processos de
limpeza de superfície, na preparação de
juntas soldadas. (5)
Identificar tipos, características e aplicabilidade de máquinas, ferramentas e acessórios

Arames Tubulares: tipos; características;
propriedades físicas, químicas, mecânicas e
metalúrgicas; normalização; especificação;
classificação; aplicação; procedimentos de
conservação e armazenagem.
Arames Eletrodos (Arames Sólidos): tipos;
características; propriedades físicas,
químicas, mecânicas e metalúrgicas;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; procedimentos de conservação e
armazenagem.
Varetas utilizadas no processo oxigás:
tipos; características; propriedades físicas
químicas, mecânicas e metalúrgicas;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; procedimentos de conservação e
armazenagem.
Varetas utilizadas no processo TIG: tipos;
características; propriedades físicas,
químicas, mecânicas e metalúrgicas;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; procedimentos de conservação e
armazenagem.
Arame Metal Cored: tipos; características;
propriedades físicas, químicas, mecânicas e
metalúrgicas; normalização; especificação;
classificação; aplicação; procedimentos de
conservação e armazenagem.
Gases:
– Processo MIG: tipos; características;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; efeitos dos fumos;
equipamentos para regulagem da vazão.
– Processo MAG: tipos; características;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; efeitos dos fumos;
equipamentos para regulagem da vazão.
– Processo Oxigás: tipos; características;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; efeitos dos fumos;
equipamentos para regulagem da vazão.
– Processo TIG: tipos; características;
normalização; especificação; classificação;
aplicação; gás de purga; efeitos dos fumos;
equipamentos para regulagem da vazão.
– Processo Arame Tubular (Flux Cored):
tipos; características; normalização;
especificação; classificação; aplicação; gás
de purga; efeitos dos fumos; equipamentos
para regulagem da vazão.
Fluxos para Soldagem: tipos; características;
normalização; especificação; classificação e
aplicabilidade.
5. Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva: Tipos, características,
normalização e aplicabilidade; Riscos
ergonômicos, físicos e químicos nocivos à
saúde; Manuseio e transporte de cargas.
6. Lixas e Rebolos: tipos, características,
aplicabilidade.

MÓDULO BÁSICO
UNIDADE CURRICULAR Fundamentos de Soldagem: 120 horas
Competências Básicas e de Gestão (gerais)
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

utilizados nos processos de corte. (2)
Identificar máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados nos processos de
limpeza da junta soldada. (12)
Identificar máquinas, ferramentas e
instrumentos necessários à execução do
trabalho de soldagem.
Identificar métodos e procedimentos de
armazenagem, secagem, e manutenção de
consumíveis utilizados nos processos de
soldagem.
Identificar os diversos processos manuais e
mecânicos para limpeza da junta soldada. (6)
Identificar os diversos tipos de deformação de
peças soldadas.
Identificar os efeitos dos fumos e gases
provenientes do processo de soldagem MIG.
Identificar os efeitos dos fumos e gases provenientes do processo de soldagem MAG. (2)
Identificar os efeitos dos fumos e gases
provenientes do processo de soldagem pelo
processo arco submerso.
Identificar os efeitos dos fumos e gases
provenientes do processo de soldagem TIG.
Identificar os efeitos dos fumos e gases
provenientes do processo de soldagem
oxigás.
Identificar os riscos referentes à utilização de
lixas na aplicação de técnica de lixamento nas
juntas soldadas.
Identificar os riscos referentes à utilização de
máquinas e ferramentas para a eliminação de
defeitos da junta soldada
Identificar os riscos referentes à utilização de
máquinas, ferramentas e produtos químicos
aplicados no processo de acabamento da
junta soldada.
Identificar os riscos referentes à utilização de
produtos químicos aplicados nos processos
de decapagem química.
Identificar os riscos referentes à utilização de
rebolos de acabamento na aplicação de
técnica de esmerilhamento nas juntas
soldadas.
Identificar os tipos, as características e
aplicabilidade das diversas lixas a serem
utilizadas na aplicação de técnica de
lixamento.
Identificar os tipos, as características e
aplicabilidade das diversas técnicas de
decapagem e seus correspondentes produtos
químicos a serem utilizadas nos processos de
acabamento da junta soldada.
Identificar os tipos, as características, as
propriedades e a aplicabilidade dos metais de
base e do metal depositado nas juntas
soldadas. (4)
Identificar os tipos, características e
aplicabilidade das máquinas e ferramentas
utilizadas na eliminação de defeitos da junta
soldada. (3)

7.

8.

9.
10.

11.

Técnicas de Lixamento, Esmerilhamento e
Escovação: tipos e características de
máquinas, ferramentas e acessórios.
Processo de Corte: características;
aplicação; descontinuidades; tipos (mecânico
e térmico).
Mecânico: tesoura manual; tesoura de
bancada; tesoura portátil; tesoura guilhotina;
serra tico-tico; serra manual; máquina de
corte abrasivo; esmerilhadeira de corte e de
desbaste.
Térmico: oxicorte manual, semi-automático e
a CNC; plasma convencional e a CNC; laser.
Simbologia e Terminologia: tipos;
características; aplicabilidade.
Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e
Acessórios de Soldagem:
Processo Oxigás: tipos; características;
normalização; aplicabilidade de instrumentos
e acessórios para soldagem (regulador de
pressão, maçaricos de solda e corte,
mangueiras, válvulas de segurança e
manômetros de regulagem de pressão.
Processo Eletrodo Revestido: tipos;
características; normalização; especificação;
classificação; parâmetros; aplicabilidade.
Processo MAG: tipos; características;
normalização; especificação; classificação;
parâmetros; aplicabilidade.
Processo MIG : tipos; características;
normalização; especificação; classificação;
parâmetros; aplicabilidade.
Processo TIG: máquinas convencional e por
arco pulsado; tochas; características;
normalização; especificação; classificação;
parâmetros; aplicabilidade de máquinas ,
equipamentos, ferramentas e acessórios; gás
de purga .
Processo Arame Tubular: tipos;
características; normalização; especificação;
classificação; parâmetros; aplicabilidade.
Processo Arco Submerso : tipos;
características; normalização; parâmetros;
aplicabilidade.
Processo de Soldagem por resistência:
tipos; características; normalização;
especificação; classificação; parâmetros;
aplicabilidade.
Técnicas de Soldagem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preparação da junta a ser soldada;
Preparação da emenda do cordão;
Resfriamento da peça;
Montagem da junta;
Movimentação da tocha, maçarico,
eletrodo e consumíveis;
Inclinação da tocha, maçarico, eletrodo e
consumíveis;
Controle dos tipos de deformações;
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
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Identificar os tipos, características e
aplicabilidade de ferramentas utilizadas nos
processos de alívio de tensão da junta
soldada por martelamento.
Identificar os tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos e acessórios
para soldagem pelo processo oxigás
(regulador de pressão, mangueira, válvula
corta-chamas, etc.). (2)
Identificar os tipos, características e
aplicabilidade de maçaricos e extensões para
soldagem. (2)
Identificar os tipos, características e
aplicabilidade de máquinas e ferramentas
utilizadas no processo de lixamento das
juntas soldadas.
Identificar os tipos, características e
aplicabilidade de máquinas e ferramentas
utilizadas no processo de esmerilhamento das
juntas soldadas.
Identificar possíveis causas e soluções de
descontinuidade nos processos de
soldagem.(2)
Identificar propriedades físicas, mecânicas e
metalúrgicas dos metais de base utilizados na
soldagem. (2)
Identificar propriedades mecânicas e
metalúrgicas (estrutura cristalina) dos aços
inoxidáveis.
Identificar propriedades mecânicas e
metalúrgicas (estrutura cristalina) dos aços de
baixa liga.
Identificar propriedades mecânicas e
metalúrgicas (estrutura cristalina) dos aços
médio carbono.
Identificar propriedades mecânicas, químicas
e metalúrgicas dos materiais utilizados na
montagem de juntas soldadas. (2)
Identificar propriedades metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos consumíveis de
soldagem.
Identificar propriedades metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos materiais a serem
soldados.
Identificar propriedades metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos consumíveis de
soldagem.
Identificar propriedades químicas (corrosão,
elementos químicos) dos consumíveis de
soldagem. (2)
Identificar riscos ergonômicos, físicos e
químicos nocivos à saúde.
Identificar sistemas de manuseio e transporte
de cargas.
Identificar técnicas de alívio de tensão da
junta soldada por meio de martelamento.
Identificar técnicas de inclinação da tocha.(15)
Identificar técnicas de inclinação de eletrodos
revestidos. (4)
Identificar técnicas de movimentação da
tocha. (12)

12.

13.

14.

15.
16.

17.

8. Confecção de dispositivos e gabaritos;
9. Alívio de tensão da junta soldada;
10. Instrumentos para ensaios dimensionais
e visuais.
Controle de Temperatura: tipos,
características e aplicabilidade dos
instrumentos de controle de temperatura de
pré e pós-aquecimento dos processos de
soldagem; isolantes térmicos.
Descontinuidades e Defeitos na
Soldagem: tipos, características, causas e
efeitos; instrumentos para detecção de
descontinuidade e correção do defeito.
Limpeza e Acabamento do Metal de Base,
Consumíveis e Superfície Soldada.
Processo Mecânico: esmerilhamento,
escovação, jateamento e lixamento.
Processo Químico: decapagem e limpeza
por produtos químicos.
Corrosão: definição; tipos, características;
causas e efeitos.
Ensaios Destrutivos e Não-Destrutivos:
definição; tipos; características;
aplicabilidade.
Soldabilidade dos Materiais Metálicos e
suas Ligas: Tipos; características e
aplicabilidade nos processos oxigás, eletrodo
revestido, MAG, MIG, TIG, Arco Submerso,
Arame Tubular e Soldagem por Resistência.
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Competências Básicas e de Gestão (gerais)
73.
74.

75.

76.
77.

78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.
93.

94.

95.

Identificar técnicas de movimentação de
eletrodos revestidos. (4)
Identificar técnicas de pré e pós-aquecimento
na soldagem pelo processo eletrodo
revestido. (2)
Identificar tipos características e aplicabilidade
de dispositivos para gás de purga, utilizados
no processo TIG. (3)
Identificar tipos características e aplicabilidade
de ligas para revestimento de peças.
Identificar tipos características e aplicabilidade
de máquinas para soldagem por
resistência.(2)
Identificar tipos características e aplicabilidade
de produtos para limpeza do metal de base
dos consumíveis.
Identificar tipos de desgastes mecânicos e
químicos. (2)
Identificar tipos de EPI e EPC utilizados no
manuseio de equipamentos energizados. (3)
Identificar tipos de proteção utilizados em
circuitos elétricos.
Identificar tipos de riscos existentes em
circuitos elétricos. (2)
Identificar tipos e características das
descontinuidades da junta soldada. (2)
Identificar tipos e características de
consumíveis utilizados na soldagem. (4)
Identificar tipos e características de corrosão
em materiais metálicos.
Identificar tipos e características de ensaios
não-destrutivos, aplicados na avaliação visual
de juntas soldadas. (2)
Identificar tipos e características de
instrumentos de medição, utilizados na
montagem de juntas. (2)
Identificar tipos e características dos materiais
metálicos (aço, ferro, fundido, alumínio,
bronze, cobre, aço inoxidável, etc.) utilizados
nos processos de soldagem.
Identificar tipos e características elétricas das
máquinas e instrumentos utilizados nos
processos de soldagem. (2)
Identificar tipos e propriedades de gases
aplicados na proteção adicional nos
processos de soldagem.
Identificar tipos e propriedades de metais de
base utilizados nos processos de soldagem.
Identificar tipos e propriedades dos metais de
adição utilizados nos processos de soldagem.
Identificar tipos, característica, e
aplicabilidade do equipamento utilizado na
regulagem de vazão de gases de soldagem.
Identificar tipos, características de
aplicabilidade de máquinas e instrumentos
utilizados no controle de pré-aquecimento, no
processo de soldagem.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das diversas técnicas de
soldagem por resistência.
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.
112.
113.

114.

115.
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Identificar tipos, características e
aplicabilidade das máquinas de energia
sinérgica e pulsada. (3)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das máquinas de soldagem
pulsadas e convencionais.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados nos diversos processos
de soldagem. (3)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das técnicas de soldagem de
revestimento de peças.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das técnicas de preparação de
emenda do cordão de solda. (7)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das técnicas de soldagem de
revestimento de peças.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade das técnicas de resfriamento da
peça soldada.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de consumíveis utilizados no
processo de soldagem. (2)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de eletrodos utilizados na
soldagem por resistência.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de ensaios de líquido
penetrante na avaliação das juntas soldadas.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de ensaios não-destrutivos,
aplicados na avaliação visual de juntas
soldadas.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de exaustores utilizados nos
processos de soldagem.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de ferramentas e instrumentos
utilizados na verificação de parâmetros de
soldagem. (2)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de ferramentas e acessórios
utilizados no processo de soldagem por
resistência.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de fluxos utilizados na
soldagem pelo processo arco submerso. (3)
Identificar tipos, características e aplicabilidade de gases utilizados no processo MIG. (3)
Identificar tipos, características e aplicabilidade de gases utilizados no processo MAG.
Identificar tipos, características e aplicabilidade de gases utilizados no processo de soldagem de arames tubulares (flux cored). (3)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos para controle
de temperatura, na soldagem pelo processo
eletrodo revestido. (3)
Identificar tipos, características e
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.
126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

aplicabilidade de instrumentos utilizados no
controle de temperatura de interpasse, no
processo de soldagem eletrodo revestido.
Identificar tipos, características e aplicabilidade de instrumentos para controle de temperatura, nos processos de soldagem. (10)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados no
controle de temperatura de interpasse, no
processo de soldagem MIG.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados no
controle de temperatura de interpasse, no
processo de soldagem MAG.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados no
controle de temperatura de interpasse, no
processo de soldagem de arames tubulares.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados no
controle de temperatura de interpasse, no
processo de soldagem arco submerso.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados no
controle de temperatura de interpasse, no
processo de soldagem TIG.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados na
inspeção visual das juntas soldadas.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados na
identificação da localização e da extensão do
defeito da junta soldada.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de ligas para solda de
revestimento.
Identificar tipos, características e aplicabilidade de máquinas para soldagem. (2)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de máquinas para soldagem
com arco pulsado. (3)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de máquinas utilizadas nos
procedimentos de pré-aquecimento, no
processo de soldagem.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de máquinas, ferramentas,
instrumentos e acessórios utilizados na
preparação de emendas dos cordões de
solda. (20)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de metais de adição para solda
de revestimento.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de sistemas de iluminação
utilizados nos processos de soldagem.
Identificar tipos, características e
aplicabilidade de tochas e acessórios
utilizados nos processos de soldagem. (2)
Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos acessórios de máquinas
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para soldagem. (3)
133. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos acessórios de máquinas de
energia sinérgica e pulsada. (3)
134. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos acessórios de máquinas de
soldagem pulsadas e convencionais.
135. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos diversos processos de
soldagem e a terminologia a eles aplicada. (2)
136. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos ensaios destrutivos
utilizados na verificação das características
mecânicas das juntas soldadas. (2)
137. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos ensaios não-destrutivos
utilizados na detecção de descontinuidades
das juntas soldadas.
138. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos gases utilizados na
soldagem de revestimento de peças.
139. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos gases utilizados no
processo de arames tubulares (flux cored).
140. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos gases utilizados no
processo de soldagem TIG.
141. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos instrumentos utilizados nos
processos de controle de temperatura da
junta soldada. (3)
142. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos isolantes térmicos a serem
utilizados na peça soldada.
143. Identificar tipos, características e
aplicabilidade dos procedimentos de controle
de temperatura de interpasse, nos processos
de soldagem. (6)
144. Identificar tipos, características e
aplicabilidades da tocha e seus acessórios,
utilizadas na soldagem pelo processo TIG. (4)
145. Identificar tipos, características e
aplicabilidades dos EPI e EPC utilizados na
soldagem. (7)
146. Identificar tipos, características e
aplicabilidades dos gases utilizados na
soldagem pelo processo TIG. (4)
147. Identificar tipos, características e
consequências das descontinuidades das
juntas soldadas. (2)
148. Identificar tipos, características, aplicabilidade
e propriedades mecânicas e metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos aços inoxidáveis.(12)
149. Identificar tipos, características, aplicabilidade
e propriedades mecânicas e metalúrgicas
(estrutura cristalina) dos aços baixo carbono.
150. Identificar tipos, características, aplicabilidade
e soldabilidade dos aços inoxidáveis.
151. Identificar tipos, características, aplicabilidade
e soldabilidade dos aços de baixa liga.
152. Identificar tipos, características, aplicabilidade
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e soldabilidade dos aços médio carbono.
153. Identificar tipos, características, propriedades
e aplicabilidade das ligas metálicas.
154. Identificar tipos, características, propriedades
e aplicabilidade de aço baixo carbono.
155. Identificar tipos, características, propriedades
e aplicabilidade do alumínio.
156. Identificar tipos, características, propriedades
e aplicabilidade dos metais de base e do
metal depositado na junta soldada. (2)
157. Reconhecer os tipos de soldagem aplicados
de acordo com o material ser soldado.
158. Reconhecer os tipos de testes de
identificação de materiais utilizados nos
processos de soldagem.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Argumentar tecnicamente. (27)
Fazer previsão de consequências. (37)
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
(59)
Manter relacionamento interpessoal. (15)
Manter-se atualizado. (16)
Seguir normas e procedimentos. (108)
Ser cuidadoso.(61)
Ter atenção a detalhes. (59)
Ter capacidade de análise. (70)
Ter capacidade de síntese. (8)
Ter consciência de preservação ambiental.
(64)
Ter consciência prevencionista em relação a
saúde e segurança no trabalho. (99)
Ter rigor técnico. (90)
Ter visão sistêmica. (18)
Tomar decisões. (86)
Trabalhar em equipe. (43)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (79)
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Competências Específicas e de Gestão
Capacidades Técnicas
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Analisar catálogos e manuais de fabricantes
para definir o consumível adequado à posição
de soldagem.
Analisar catálogos e manuais técnicos no que
se refere à segurança na soldagem.
Analisar dados de certificados de consumíveis
utilizados nos processos de soldagem.
Analisar dados de relatórios de ensaios
químicos e metalúrgicos dos materiais a
serem soldados. (2)
Analisar dados de relatórios, referentes a
ensaios químicos e metalúrgicos dos
consumíveis utilizados nos processos de
soldagem.
Analisar tabelas e catálogos que se refere aos
parâmetros de corte.
Analisar, em catálogos e manuais, as
informações técnicas referentes às máquinas,
acessórios, ferramentas, instrumentos,
condutores e acessórios utilizados na
verificação de parâmetros de soldagem.
Analisar, em catálogos técnicos, os tipos e
características de sistemas de iluminação
aplicados aos processos de soldagem.
Analisar, em tabelas, gráficos e no desenho
dados referentes ao metal de adição, metal de
e gases aplicados na soldagem.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes ao pré-aquecimento, no processo
de soldagem.
Analisar, no recebimento do lote, os
certificados, inclusive a homologação, dos
consumíveis utilizados nos processos de
soldagem.
Aplicar normas de segurança referentes ao
ambiente de soldagem e no transporte,
armazenagem e manuseio de gases utilizados
na soldagem.
Aplicar normas técnicas e procedimentos para
realização de testes práticos de Identificação
de materiais para a soldagem de manutenção
Aplicar parâmetros de soldagem
estabelecidos em procedimentos na
regulagem de vazão dos gases
Aplicar procedimentos utilizados nos
processos de corte mecânico e térmico.
Aplicar técnicas de controle de deformação de
soldagem, na montagem de juntas.
Aplicar técnicas de montagem de juntas,
utilizando dispositivos.
Aplicar terminologia de soldagem. (2)
Avaliar a influência dos gases no perfil do
cordão da solda.
Avaliar a influência dos parâmetros durante a
execução da soldagem. (2)
Avaliar a necessidade de proteção adicional,
considerando o metal de base e o tipo de
junta aplicados no processo de soldagem.

Conhecimentos
1.

2.

3.

Consumíveis:
Eletrodo Revestido: seleção e adequação
em relação à posição de soldagem;
inspeção; certificados; homologação;
resultados de ensaios; condições de
conservação e de uso; especificações
técnicas referentes à armazenagem,
ressecagem, manutenção e conservação;
normas de classificação e especificação.
Arame Eletrodo (Arame Sólido): seleção;
inspeção; certificados; homologação;
resultados de ensaios; condições de
conservação e de uso; especificações
técnicas referentes à armazenagem,
manutenção e conservação; normas de
classificação e de especificação.
Arame Tubular: seleção e adequação em
relação à posição de soldagem; certificados;
inspeção; homologação; resultados de
ensaios; condições de conservação e de
uso; especificações técnicas referentes à
armazenagem, ressecagem, manutenção e
conservação; normas de classificação e de
especificação.
Varetas: seleção e adequação em relação
ao processo de soldagem; inspeção;
certificados; homologação; resultados de
ensaios; condições de conservação e de
uso; especificações técnicas referentes à
armazenagem, manutenção e conservação;
normas de classificação e de especificação.
Gases: gases de proteção de acordo com o
tipo de material a ser soldado, de acordo
com a espessura do material a ser soldado e
de acordo com processo de soldagem;
instrumentos de medição e acessórios
necessários à instalação da rede de gases;
parâmetros de regulagem da vazão;
influência dos gases no perfil do cordão de
solda; técnicas de manuseio, transporte e
armazenagem dos cilindros; pressão e
vazão; inspeção e reparação das instalações
de gases no posto de trabalho; seleção e
adequação da utilização, tendo em vista a
relação custo x benefício; simbologia e
norma de cores.
Fluxos: tipos; características; normalização;
especificação; classificação; aplicabilidade;
seleção e adequação em relação aos
processos de soldagem.
Parâmetros de Corte: Verificação; análise
de dados em tabelas, catálogos, manuais,
informações técnicas e gráficos referentes à
regulagem de máquinas, instrumentos e
acessórios; regulagem de parâmetros.
Parâmetros de Soldagem: Verificação;
análise de dados em tabelas, catálogos,
manuais, informações técnicas e gráficos
referentes à regulagem de máquinas,
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Competências Específicas e de Gestão
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.

Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza de
superfície da junta a ser soldada.
Avaliar as condições de conservação dos
consumíveis utilizados nos processos de
soldagem, inclusive por meio de inspeção
visual.
Avaliar as condições de limpeza das juntas,
no que se refere à existência de carepas,
oxidação, impurezas, materiais graxos,
tratamentos de superfícies, entre outros, de
acordo com o procedimento de preparação de
soldagem.
Avaliar as condições de uso e validade dos
EPCs, utilizados nos processos de soldagem.
Avaliar condições de uso das máquinas,
ferramentas, instrumentos, dispositivos e
gabaritos necessários aos processos de
soldagem a ser aplicado.
Avaliar dilatação e concentração de materiais,
de acordo com tabelas e gráficos como
possíveis causas de deformação de peças
soldadas, considerando controle de
deformação, acesso, tipo de juntas, tipo de
material, geometria da junta e o processo a
ser aplicado.
Avaliar os riscos existentes em circuitos
elétricos existentes na soldagem;
Avaliar vantagens e viabilidade técnicoeconômica dos processos de soldagem e
corte.
Avaliar visualmente as condições dos
componentes que constituem os circuitos
elétricos na soldagem. (2)
Calcular custos considerando variáveis do
processo.
Calcular pressão e vazão.
Comparar resultados dimensionais da junta a
ser soldada, com os dados de tabelas,
catálogos e gráficos. (2)
Compatibilizar os dados de temperatura
estabelecida no procedimento de préaquecimento com as máquinas e
instrumentos disponíveis.
Definir a sequência de passos em função do
acesso às juntas a serem soldadas.
Definir a sequência de ponteamento para a
montagem de juntas.
Definir a sequência de soldagem,
considerando as características físicas,
químicas, mecânicas e metalúrgicas do
material a ser soldado.
Definir equipamentos de proteção (EPI e
EPC) adequados ao local de trabalho e ao
processo de solda a ser aplicado.
Definir máquinas de acordo com o processo
de corte a ser aplicado
Definir máquinas de acordo com o processo
de limpeza de superfície da junta a ser
soldada
Definir o processo de corte de acordo com o

4.

5.

6.

7.

8.

instrumentos, ferramentas e acessórios;
análise da influência dos parâmetros nas
regulagens de máquinas; instrumentos;
ferramentas e acessórios na execução da
soldagem; regulagem de parâmetros.
Metais Ferrosos: Seleção e preparação;
análise de dados de catálogos; análise de
relatórios de ensaios químicos, físicos e
metalúrgicos; análise de tabelas e gráficos;
testes mecânicos (fagulha e lima) e registro
de resultados.
Metais Não-Ferrosos e suas Ligas: Seleção
e preparação análise de dados de catálogos;
análise de relatórios de ensaios químicos,
físicos e metalúrgicos; análise de tabelas e
gráficos; testes e registro de resultados.
Eletricidade Básica: Seleção da fonte de
soldagem de acordo com o processo; metal
de base e consumível; análise de proteção
dos circuitos energizados; cuidados a serem
tomados com circuitos energizados, seleção
de equipamentos de proteção individual e
coletivos, utilizados no manuseio de
equipamentos energizados; análise e
proteção contra radiação emitidas na
soldagem; iluminação adequada ao posto de
trabalho.
Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva: Seleção e utilização de acordo com
o local de trabalho, seleção e utilização de
acordo com a operação de trabalho;
identificação numérica referente ao
certificado de aprovação; Certificados de
Aprovação e sua respectiva validade;
condições de uso; sistemas de exaustão;
riscos físicos, químicos e ergonômicos
nocivos à saúde, considerando o ambiente;
processos, materiais, equipamentos,
instalações e espaços agregados; técnicas
para movimentação de cargas; dispositivos
adicionais de proteção e segurança,
considerando a insalubridade e
periculosidade do local de trabalho.
Processo de Corte: tabelas e catálogos de
parâmetros; viabilidade técnico-financeira
para escolha do processo; tipos de máquinas
e de processos de acordo com o tipo e
espessura do material; reparo de
descontinuidades.
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42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.
61.

62.
63.
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tipo e espessura do material.
Definir o processo de soldagem de
manutenção de acordo com o material a ser
soldado.
Definir o tipo de proteção adicional necessário
ao processo que será aplicado. (3)
Delimitar a área de trabalho e montagem.
Elaborar croquis de juntas e dispositivos
utilizados na soldagem.
Elaborar relatório de inspeção sobre as
condições dos consumíveis.
Fixar, em local visível, a relação dos
operadores que estão trabalhando em local
confinado.
Identificar a composição química do material a
ser soldado por meio de teste de reação. (2)
Identificar a tensão da rede elétrica onde será
instalada a máquina de soldagem. (2)
Identificar as diferenças entre marca
comercial e especificação técnica.
Identificar as normas técnicas referentes à
classificação e utilização de filtros de proteção
visual, de acordo com o processo e a corrente
de soldagem.
Identificar características do material a ser
soldado por meio de teste de fagulha. (2)
Identificar EPIs e EPCs necessários à
execução do pré-aquecimento no processo de
soldagem.
Identificar especificações do fabricante, no
que se refere à armazenagem, ressecagem,
manutenção e conservação dos consumíveis,
utilizados no processo de soldagem.
Identificar normas e especificações que
regem a soldagem (classificação de
consumíveis , simbologia, classificação dos
materiais, utilização de vestimentas de
proteção).
Identificar o tipo de metal de base e junta
utilizado no processo de soldagem.
Identificar posições de soldagem, tendo em
vista a seleção dos consumíveis.
Identificar riscos ergonômicos, físicos e
químicos nocivos à saúde considerando
ambiente, processos, materiais,
equipamentos, instalações, espaços
agregados. (3)
Instalar instrumentos (manômetro, de
pressão, fluxômetro) para regulagem da
vazão dos gases nas máquinas de soldagem.
Instalar os equipamentos e dispositivos
necessários à proteção do local de trabalho.
Instalar, no seu âmbito de atuação,
equipamentos de exaustão adequados ao
local de trabalho e sistema de iluminação, de
acordo com normas.
Interpretar norma de simbologia de cores de
identificação de gases de soldagem.
Manusear com segurança as máquinas,
instrumentos e acessórios referentes às
instalações do posto de trabalho.
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64.

65.
66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.

73.

74.

75.
76.
77.

78.

79.
80.

81.

82.
83.

84.

Organizar, baseando-se na ordem de
utilização, as máquinas, ferramentas e
instrumentos que serão aplicados nos
processos de soldagem.
Prever técnicas e recursos para
movimentação de cargas.
Realizar cálculos de conversão de unidades
de medidas, referentes aos parâmetros de
soldagem, na regulagem de máquinas.
Realizar cálculos de conversão envolvendo
unidades de pressão.
Realizar reparos nas instalações de gás do
posto de trabalho.
Realizar testes práticos de Identificação de
materiais aplicados na execução da soldagem
de manutenção (teste de fagulha, de lima,
visual, magnético, entre outros)
Registrar resultados de testes realizados na
preparação do material a ser soldado
Regular máquinas de corte, de acordo com os
parâmetros preestabelecidos e ou catálogos.
Regular os parâmetros estabelecidos no
procedimento de soldagem, aplicáveis ao
processo, utilizando ferramentas e
instrumentos.
Relacionar normas de especificação e de
classificação de consumíveis com as
características do material a ser soldado e do
processo aplicado.
Relacionar o procedimento de préaquecimento com as características do metal
de base utilizado no processo de soldagem.
Relacionar o processo de soldagem com os
consumíveis e materiais necessários.
Relatar não-conformidades dimensionais e de
limpeza da junta a ser soldada. (2)
Relatar ocorrências referentes à identificação
de Certificado de Aprovação dos EPIs
utilizados nos processos de soldagem. (2)
Relatar, oralmente ou por escrito, o resultado
de testes práticos de identificação de
materiais aplicados na execução da soldagem
de manutenção.
Reparar defeitos ocorridos no processo de
corte.
Selecionar a fonte de corrente e seus
acessórios de acordo com as características
do metal de base, dos consumíveis de
soldagem e do processo de soldagem.
Selecionar a sequência para a soldagem de
juntas, considerando controle de deformação,
acesso, tipo de juntas, tipo de material,
geometria da junta e o processo a ser
aplicado.
Selecionar o processo de preparação do
material a ser soldado. (2)
Selecionar o tipo de gás e a vazão adequados
ao processo de soldagem, tendo em vista a
relação custo x benefício.
Selecionar os EPI e EPC utilizados no
manuseio de rede elétrica. (2)
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85.

86.

87.
88.

89.

90.

91.
92.

93.
94.

95.

96.

Selecionar posição, manuseio, transporte e
armazenagem adequada para máquinas de
solda.
Selecionar técnicas e procedimentos para
montagem, controle de deformação e
soldagem de juntas com e sem a utilização de
dispositivos. (2)
Sinalizar a área de risco e de trabalho
confinado.
Utilizar os EPI e manuseio de estufas
portáteis manutenção de consumíveis de
soldagem.
Verificar a necessidade de se criar
dispositivos de proteção adicional
considerando a periculosidade e insalubridade
do local de trabalho. (3)
Verificar as condições de uso dos
instrumentos, sistema alimentador de arame,
suprimento de gás de proteção, sistema de
refrigeração da tocha, porta-eletrodo assim
como tocha e seus componentes, tais como,
bico de contato, gatilho, tubo de gás, bocal,
eletrodo e conduite, entre outros.
Verificar as condições na rede de gases
(instalação, vazamentos, etc.) (2)
Verificar descontinuidade da junta a ser
soldada, por meio de ensaios não-destrutivos.
(2)
Verificar dimensão da junta a ser soldada,
utilizando instrumentos de medição. (2)
Verificar parâmetros de soldagem a serem
aplicados em máquinas, ferramentas,
instrumentos e acessórios.
Verificar se os EPIs possuem a identificação
numérica referente ao Certificado de
Aprovação, expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego. (2)
Verificar, por amostragem, no recebimento do
lote, as condições de uso dos consumíveis de
soldagem.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

44

Argumentar tecnicamente. (10)
Fazer previsão de consequências. (11)
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
(14)
Manter relacionamento interpessoal. (7)
Manter-se atualizado. (15)
Prever consequências. (2)
Seguir normas e procedimentos. (46)
Ser criativo.
Ser criterioso.
Ser cuidadoso. (10)
Ser detalhista. (11)
Ser ético. (3)
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UNIDADE CURRICULAR Preparação de Processos de Soldagem: 40 horas (UC1)
Competências Específicas e de Gestão
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ser metódico. (11)
Ser pró-ativo. (4)
Ter capacidade de análise. (43)
Ter capacidade de concentração. (2)
Ter capacidade de negociação. (2)
Ter capacidade de síntese. (5)
Ter consciência de preservação ambiental.
(20)
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde e segurança no trabalho. (30)
Ter iniciativa. (2)
Ter raciocínio lógico. (5)
Ter rigor técnico. (40)
Ter visão espacial. (9)
Ter visão sistêmica. (16)
Tomar decisões. (33)
Trabalhar em equipe. (12)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (16)

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR Processos de Soldagem: 400 horas (UC2)
Competências Específicas e de Gestão
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

Eletrodo Revestido
1.
Ajustar parâmetros de máquinas, na
soldagem pelo processo eletrodo revestido,
de acordo com procedimentos.
2.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes a temperatura interpasse, na
soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido.
3.
Aplicar técnicas de movimentação do eletrodo
revestido para revestimento de peças.
4.
Aplicar técnicas de movimentação do eletrodo
revestido, na soldagem de peças de materiais
dissimilares.
5.
Aplicar normas de segurança em circuitos
elétricos, na operação de máquinas, na
soldagem pelo processo eletrodo revestido.
6.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo eletrodo revestido.
7.
Aplicar técnicas de inclinação do eletrodo na
soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo eletrodo revestido.
8.
Aplicar técnicas de inclinação do eletrodo na
soldagem em ferro fundido, na posição plana,
pelo processo eletrodo revestido.
9.
Aplicar técnicas de inclinação do eletrodo
revestido para revestimento de peças.
10. Aplicar técnicas de inclinação do eletrodo
revestido, para soldagem de peças de
materiais dissimilares.
11. Aplicar técnicas de inclinação do eletrodo, na

Eletrodo Revestido
1. Princípios de Eletricidade Básica:Definição
de soldagem ao arco elétrico; Definição de
corrente, tensão e resistência elétrica ;
Instrumentos utilizados na medição da
corrente, tensão e resistência elétrica.
2. Efeitos do choque elétrico: Normas de
segurança em circuitos elétricos, na operação
de máquinas.
3. Unidades de medida de temperatura:
Conversão de unidades de medidas de
temperatura; Tipos características e
aplicabilidade de instrumentos utilizados na
medição de temperaturas.
4. Técnicas de Pré-aquecimento, controle de
temperatura de interpasse e de pósaquecimento: Fundamentos do processo,
técnicas e equipamentos.
5. Metalurgia da soldagem: soldabilidade dos
aços baixo carbono e de baixa liga;
temperabilidade dos aços; carbono
equivalente; surgimento de trincas;
soldabilidade dos aços inoxidáveis; tipos
características e aplicabilidade dos aços
inoxidáveis.
6. Soldagem dos Ferros Fundidos, na
posição plana: Tipos características e
aplicações dos ferros fundidos; Soldabilidade
dos ferros fundido; Carbono equivalente;
Surgimento de trincas; Precauções na
soldagem dos ferros fundidos.
7. Soldagem com eletrodo revestido
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
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soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (3)
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes,
na soldagem em ferro fundido, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (2)
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes,
na soldagem de peças em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo eletrodo
revestido.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes,
na soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo eletrodo revestido.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes,
na soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (2)
Aplicar técnicas de movimentação do eletrodo
na soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo eletrodo revestido.
Aplicar técnicas de movimentação do eletrodo
na soldagem em aço baixo carbono, em todas
as posições.
Aplicar técnicas de movimentação do eletrodo
na soldagem em ferro fundido, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido.
Aplicar técnicas de movimentação do
eletrodo, na soldagem em aço de baixa liga,
na posição plana, pelo processo eletrodo
revestido. (2)
Aplicar técnicas de pós-aquecimento na
soldagem em ferro fundido, na posição plana,
pelo processo eletrodo revestido.
Aplicar técnicas de pré e pós-aquecimento, na
soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (2)
Aplicar técnicas de pré-aquecimento na
soldagem em ferro fundido, na posição plana,
pelo processo eletrodo revestido.
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, na
soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (2)
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, no
controle de temperatura, na soldagem em aço
de baixa liga, na posição plana, pelo processo
eletrodo revestido.
Aplicar técnicas para soldagem de
revestimento, de acordo com o material
Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem da junta soldada, no
processo eletrodo revestido.
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza de superfície da junta a
ser soldada, na soldagem por eletrodo
revestido.
Compatibilizar dados de temperatura medidos
em instrumento e equiparar com o
procedimento, na soldagem em aço de baixa
liga, na posição plana, pelo processo eletrodo
revestido.

1.
2.
3.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos características e aplicabilidade
das máquinas para soldagem;
4. Acessórios para soldagem;
5. Consumíveis;
6. Características e aplicações;
7. Descontinuidades induzidas pelo
processo.
Técnicas de limpeza entre os passes, na
soldagem em ferro fundido, na posição
plana.
Técnicas de limpeza entre os passes, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
aço baixa liga e aço inoxidável.
Utilização de Técnicas de Movimentação
do Eletrodo.
Soldagem com o processo eletrodo
Revestido: Ângulos e movimentos laterais;
Sentido da soldagem; Ângulo de inclinação
transversal; Ângulo de inclinação longitudinal;
Comprimento do arco elétrico na soldagem.
Soldagem de junta de ângulo e de topo,
em aço baixo carbono, em todas as
posições, utilizando eletrodo de
revestimento básico, nos diâmetros de 2,5
mm e 3,25 mm.
Soldagem de junta de ângulo e de topo,
nas posições plana, horizontal e vertical,
com o eletrodo apropriado, na soldagem
em aço inoxidável austenítico.
Soldagem de junta de ângulo e de topo,
em aço baixo carbono nas posições plana,
horizontal e vertical descendente,
utilizando eletrodo de revestimento
rutílico, nos diâmetros de 2,5 mm e 3,25
mm.
Soldagem de ângulo e de topo, em aço
baixo carbono, nas posições plana,
horizontal e vertical descendente,
utilizando eletrodo de revestimento
celulósico, no diâmetro de 3,25 mm.
Normas de segurança, de acordo com o
local de trabalho, na soldagem pelo
processo eletrodo revestido;
Ambiente de soldagem: Leiaute, piso,
pintura, iluminação, ventilação e exaustão.
Soldagem dos aços baixa liga na posição
plana: soldabilidade dos aços baixa liga;
temperabilidade dos aços; carbono
equivalente; surgimento de trincas.
Avaliação visual da limpeza entre passes
em juntas soldadas no processo eletrodo
revestido.
Tipos de processos de limpeza entre os
passes de soldagem da junta soldada.
Tipos de processos de limpeza de
superfície da junta ser soldada.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.

Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
por eletrodo revestido. (2)
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo eletrodo revestido.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem em ferro fundido, na posição plana,
pelo processo eletrodo revestido.
Controlar temperatura entre os passes, de
acordo com procedimentos, na soldagem em
aço de baixa liga, na posição plana, pelo
processo eletrodo revestido.
Controlar temperatura entre os passes, na
soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (2)
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo eletrodo
revestido.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios,
na soldagem por eletrodo revestido, de
acordo com o processo de limpeza da junta
soldada.
Definir técnicas para soldagem de
revestimento, de acordo com o material.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem por eletrodo
revestido.
Executar solda de revestimento, pelo
processo eletrodo revestido.
Executar solda em materiais dissimilares, de
acordo com normas e procedimentos.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem pelo processo
eletrodo revestido.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem.
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo eletrodo revestido.
Realizar cálculo de temperatura de
interpasse, fazendo conversão de unidades, a
partir de resultados obtidos em instrumentos
de medição, na soldagem em aço de baixa
liga, na posição plana, pelo processo eletrodo
revestido
Regular parâmetros de soldagem em aço
inoxidável austenítico, nas posições plana,
horizontal e vertical, pelo processo eletrodo
revestido.
Regular parâmetros de soldagem em ferro
fundido, na posição plana, pelo processo
eletrodo revestido, de acordo com
especificações técnicas definidas em
catálogos e procedimentos.

22. Tipos características e aplicabilidade das
máquinas, ferramentas e acessórios
utilizados na preparação de emendas do
cordão de solda.
23. Técnicas para emendas dos cordões de
solda.
24. Avaliação visual da limpeza em juntas
soldadas.
25. Tipos, características e aplicabilidade da
limpeza mecânica entre os passes de
soldagem.
26. Soldagem de materiais dissimilares, de
acordo com normas e procedimentos.
27. Normas de segurança, de acordo com o
local de trabalho (ambientes confinados,
riscos de queda, incêndio, explosão, etc).
28. Riscos de acidentes em ambientes de
soldagem;
29. Regulagem de parâmetros de soldagem
em todas as posições,
30. Regulagem de parâmetros, seguindo
especificações técnicas definidas em
catálogos e em procedimentos.
31. Segurança e higiene na soldagem:
radiações emitidas na soldagem; raios
ultravioleta; raios infravermelho; proteção
ocular e facial; área protegida pelos
equipamentos; materiais utilizados nos
equipamentos; visor para lente filtrante e
lente de proteção; ventilação, lentes de
proteção, lentes filtrantes; manutenção;
vestuário de proteção, luvas, macacões,
casacos, aventais, mangas, perneiras,
aventais conjugados, touca, sapato de
segurança; protetores auriculares;
equipamentos de proteção respiratória.
32. Tipos características e aplicabilidade dos
acessórios de soldagem: picador de
escória, tenaz, escova com fios de aço,
martelete pneumático.
33. Técnicas de controle de temperatura na
soldagem.
MIG
1. Soldagem MIG:
1.
2.
3.
4.
5.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos de máquinas para soldagem;
Tipos características e aplicação dos
acessórios das máquinas de solda;
6. Retificadores, transformadores,
inversores;
7. Máquina de soldagem sinérgica;
8. Maquina de soldagem multiprocesso;
9. Tipos de transferência do metal de
adição;
10. Tipos e funções dos consumíveis –
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Regular parâmetros na execução da
soldagem pelo processo eletrodo revestido,
em aço baixo carbono, em todas as posições,
seguindo especificações técnicas definidas
em catálogos e em procedimentos.
Regular parâmetros na soldagem em aço de
baixa liga, na posição plana, pelo processo
eletrodo revestido, de acordo com
especificações técnicas e procedimentos de
catálogos e manuais. (2)
Relacionar a temperatura interpasse com as
características do metal de base, na
soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo eletrodo
revestido.
Selecionar polaridade da corrente elétrica na
operação de máquinas de soldagem pelo
processo eletrodo revestido, seguindo normas
e procedimentos.
Soldar aço de baixa liga na posição plana,
com eletrodo apropriado, pelo processo
eletrodo revestido.(2)
Soldar ferro fundido na posição plana, pelo
processo eletrodo revestido.
Soldar junta de ângulo e de topo em aço
baixo carbono, em todas as posições,
utilizando eletrodo de revestimento básico,
nos diâmetros de 2,5 mm e 3,25 mm.
Soldar junta de ângulo e de topo nas posições
plana, horizontal e vertical, com o eletrodo
apropriado, na soldagem em aço inoxidável
austenítico, pelo processo eletrodo revestido.
Soldar junta de ângulo e de topo, em aço
baixo carbono nas posições plana, horizontal
e vertical descendente, utilizando eletrodo de
revestimento rutílico, nos diâmetros de 2,5
mm e 3,25 mm.
Soldar junta de ângulo e de topo, em aço
baixo carbono nas posições plana, horizontal
e vertical descendente, utilizando eletrodo de
revestimento celulósico, no diâmetro de 3,25
mm.
Utilizar acessórios de soldagem, de acordo
com o procedimento, no processo de
soldagem eletrodo revestido.
Utilizar corretamente os EPI e EPC de soldagem pelo processo eletrodo revestido. (2)
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza da junta soldada, na soldagem por
eletrodo revestido.
Utilizar EPI na soldagem de peças de
materiais dissimilares.
Utilizar EPI na soldagem de revestimento de
peças pelo processo eletrodo revestido.
Utilizar EPI para operar máquinas de
soldagem, pelo processo eletrodo revestido.
Utilizar EPIs adequados na soldagem de
peças em aço inoxidável austenítico, nas
posições plana, horizontal e vertical, pelo

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

gases e eletrodos;
11. Características e aplicações;
12. Descontinuidades induzidas pelo
processo.
Soldagem com o processo MIG – técnicas:
ângulos e movimentos laterais; sentido da
soldagem; ângulo de inclinação transversal;
ângulo de inclinação longitudinal;
comprimento do arco elétrico na soldagem.
Técnicas de limpeza entre os passes, na
soldagem de peças de aço inoxidável.
Utilização de Técnicas de Movimentação
da Tocha.
Soldagem, em junta de ângulo e de topo,
em aço inoxidável austenítico, nas
posições plana, horizontal e vertical
(ascendente e descendente).
Soldagem em junta de ângulo, em aço
inoxidável austenítico, na posição
sobrecabeça.
soldagem em junta de topo, na posição
plana, e em junta de ângulo, na posição
horizontal em alumínio.
Operação de equipamentos de soldagem
sinérgicos e pulsados.
Avaliação visual da limpeza entre passes
em juntas soldadas.
Técnicas para emendas dos cordões de
solda.
Regulagem de parâmetros de soldagem
em todas as posições.
Regulagem de parâmetros, seguindo
especificações técnicas definidas em
catálogos e em procedimentos.
Segurança e higiene na soldagem:
radiações emitidas na soldagem; raios
ultravioleta; raios infravermelho; proteção
ocular e facial; área protegida pelos
equipamentos; materiais utilizados nos
equipamentos; visor para lente filtrante e
lente de proteção; ventilação, lentes de
proteção, lentes filtrantes; manutenção;
vestuário de proteção, luvas, macacões,
casacos, aventais, mangas, perneiras,
aventais conjugados, touca, sapato de
segurança; protetores auriculares;
equipamentos de proteção respiratória.
Tipos características e aplicabilidade dos
acessórios de soldagem utilizadas no
processo de soldagem MIG.

MAG
1. Soldagem MAG:
1.
2.
3.
4.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos características e aplicação dos
acessórios das máquinas de solda;
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

processo eletrodo revestido.
Utilizar EPIs adequados ao processo de
soldagem em aço de baixa liga, na posição
plana, pelo processo eletrodo revestido. (2)
Utilizar EPIs adequados na aplicação de
técnicas de controle de temperatura de
interpasse, na soldagem em aço de baixa liga,
na posição plana, pelo processo eletrodo
revestido.
Utilizar EPIs na soldagem em ferro fundido,
na posição plana, pelo processo eletrodo
revestido.
Utilizar fonte de corrente para soldagem, de
acordo com o procedimento, no processo de
soldagem eletrodo revestido.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo eletrodo
revestido.
Utilizar, na soldagem pelo processo eletrodo
revestido, EPI e EPC de acordo com o
processo de limpeza da junta soldada.
Verificar o grau de nobreza do material a ser
soldado, na soldagem de peças de materiais
dissimilares.

MIG
1.
Ajustar parâmetros ao operar máquinas de
energia sinérgica e pulsada, na soldagem
pelo processo MIG.
2.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes a temperatura de interpasse, na
soldagem pelo processo MIG.
3.
Aplicar normas de segurança referentes aos
circuitos elétricos, na operação de máquinas
de energia sinérgica e pulsada, no processo
de soldagem MIG.
4.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo MIG.
5.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem do alumínio em junta de topo, na
posição plana, e em junta de ângulo, na
posição horizontal, pelo processo MIG.
6.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem em aço inoxidável austenítico, nas
posições plana, horizontal e vertical, pelo
processo MIG.
7.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem em aço inoxidável austenítico, na
posição sobrecabeça, pelo processo MIG.
8.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
da soldagem, de acordo com procedimentos,
na soldagem pelo processo MIG.
9.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço
inoxidável austenítico, nas posições plana,
horizontal e vertical, pelo processo MIG. (2)
10. Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças do
alumínio em junta de topo, na posição plana,

5.
6.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Tipos de máquinas para soldagem;
Retificadores, transformadores,
inversores;
7. Máquina de soldagem sinérgicas;
8. Comportamento da atmosfera ativa no
processo MAG;
9. Máquina de soldagem multiprocesso;
10. Tipos de Transferência do metal de
adição;
11. Tipos e funções dos consumíveis –
Gases e eletrodos;
12. Características e aplicações;
13. Descontinuidades induzidas pelo
processo.
Soldagem pelo processo MAG - técnicas:
ângulos e movimentos laterais; sentido da
soldagem; ângulo de inclinação transversal;
ângulo de inclinação longitudinal;
comprimento do arco elétrico na soldagem.
Soldagem em junta de topo e de ângulo,
em aço baixo carbono, em todas as
posições.
Soldagem na posição plana, de topo e
horizontal em ângulo, com arame metalcored.
Regulagem de parâmetros de soldagem,
em todas as posições.
Operação de equipamentos de soldagem
sinérgicos e pulsados.
Regulagem de parâmetros, seguindo
especificações técnicas definidas em
catálogos e em procedimentos.
Segurança e higiene na soldagem:
radiações emitidas na soldagem, raios
ultravioleta, raios infravermelho, proteção
ocular e facial, área protegida pelos
equipamentos, materiais utilizados nos
equipamentos, visor para lente filtrante e
lente de proteção, ventilação, lentes de
proteção, lentes filtrantes, manutenção,
vestuário de proteção, luvas, macacões,
casacos, aventais, mangas, perneiras,
aventais conjugados, touca, sapato de
segurança, protetores auriculares,
equipamentos de proteção respiratória.

ARAMES TUBULARES
1. Soldagem com Arame Tubular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos, características e aplicação dos
acessórios das máquinas de solda;
Tipos de máquinas para soldagem;
Retificadores, transformadores,
inversores;
Máquina de soldagem sinérgicas;
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e em junta de ângulo, na posição horizontal,
pelo processo MIG.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo MIG.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, na posição sobrecabeça, pelo
processo MIG.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem do alumínio em junta de topo, na
posição plana, e em junta de ângulo, na
posição horizontal, pelo processo MIG.
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, no
controle de temperatura, na soldagem pelo
processo MIG.
Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem da junta soldada, pelo
processo MIG.
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem do alumínio em junta de
topo, na posição plana, e em junta de ângulo,
na posição horizontal, pelo processo MIG,
tendo em vista evitar interferências no
processo (vento, poeira, umidade).
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem, em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo MIG, tendo em vista
evitar interferências no processo (vento,
poeira, umidade). (2)
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza de superfície da junta a
ser soldada, na soldagem pelo processo MIG.
Compatibilizar dados de temperatura medidos
em instrumento e equiparar com o
procedimento, na soldagem pelo processo
MIG.
Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
pelo processo MIG. (2)
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo MIG.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, na posição sobrecabeça, pelo
processo MIG.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem do alumínio em junta de topo, na
posição plana, e em junta de ângulo, na
posição horizontal a, pelo processo MIG.
Controlar temperatura entre os passes, de
acordo com procedimentos, na soldagem pelo
processo MIG.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de

8.
9.

Máquina de soldagem multiprocesso;
Tipos de transferência do metal de
adição;
10. Tipos e funções dos consumíveis;
11. Características e aplicações;
12. Descontinuidades induzidas pelo
processo.
2. Soldagem pelo processo Arame Tubular –
técnicas: ângulos e movimentos laterais;
sentido da soldagem; ângulo de inclinação
transversal; ângulo de inclinação longitudinal;
comprimento do arco elétrico na soldagem.
3. Soldagem do aço carbono, em junta de
ângulo e de topo, nas posições plana,
vertical, horizontal e sobre-cabeça.
4. Soldagem de revestimento de peças, na
posição plana.
5. Soldagem, em junta de ângulo, em aço
inoxidável, nas posições plana, vertical,
horizontal e sobre-cabeça;
6. Soldagem em junta de topo, em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal
e vertical.
7. Regulagem de parâmetros de soldagem,
em todas as posições.
8. Operação de equipamentos de soldagem
sinérgicos e pulsados.
9. Regulagem de parâmetros de soldagem,
em todas as posições.
10. Regulagem de parâmetros, seguindo
especificações técnicas definidas em
catálogos e em procedimentos.
11. Segurança e higiene na soldagem:
radiações emitidas na soldagem, raios
ultravioleta, raios infravermelho, proteção
ocular e facial, área protegida pelos
equipamentos, materiais utilizados nos
equipamentos, visor para lente filtrante e
lente de proteção, ventilação, lentes de
proteção, lentes filtrantes, manutenção,
vestuário de proteção, luvas, macacões,
casacos, aventais, mangas, perneiras,
aventais conjugados, touca, sapato de
segurança, protetores auriculares,
equipamentos de proteção respiratória.
ARCO SUBMERSO
1. Soldagem com Arco Submerso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos, características e aplicação dos
acessórios das máquinas de solda;
Tipos de máquinas para soldagem;
Retificadores, transformadores;
Tipos e funções dos consumíveis;
Características e aplicações;
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solda, na soldagem pelo processo MIG.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios,
na soldagem por eletrodo revestido, de
acordo com o processo de limpeza da junta
soldada.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem pelo processo
MIG.
Identificar as vantagens de utilização das
máquinas de energia sinérgica e pulsada, na
soldagem pelo processo MIG.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem pelo processo
MIG.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem.
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo MIG.
Realizar cálculo de temperatura de
interpasse, fazendo conversão de unidades, a
partir de resultados obtidos em instrumentos
de medição, na soldagem pelo processo MIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças do alumínio em junta de
topo, na posição plana, e em junta de ângulo,
na posição horizontal, pelo processo MIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo MIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço inoxidável
austenítico, na posição sobrecabeça, pelo
processo MIG.
Relacionar a temperatura de interpasse com
as características do metal de base, na
soldagem pelo processo MIG.
Selecionar as fontes para operar máquinas de
energia sinérgica e pulsada, na soldagem
pelo processo MIG.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo MIG.
Soldar junta de ângulo e de topo na posição
sobrecabeça, em aço inoxidável austenítico,
pelo processo MIG.
Soldar junta de ângulo e de topo nas posições
plana e horizontal, em alumínio, pelo
processo MIG.
Soldar junta de ângulo e de topo nas posições
plana, horizontal e vertical, em aço inoxidável
austenítico, pelo processo MIG.
Soldar pelo processo MIG utilizando
máquinas de energia sinérgica e pulsada, de
acordo com normas e procedimentos.
Utilizar acessórios de máquinas de energia
sinérgica e pulsada, de acordo com o
procedimento, na soldagem pelo processo
MIG, de acordo com o procedimento.

9.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Descontinuidades induzidas pelo
processo.
Soldagem com o processo Arco
Submerso – técnicas: ângulos e
movimentos laterais; sentido da soldagem;
ângulo de inclinação transversal; ângulo de
inclinação longitudinal; comprimento do arco
elétrico na soldagem.
Soldagem, em aço baixo carbono, na
posição plana;
Regulagem da quantidade de fluxo de
proteção de solda;
Técnicas para emendas dos cordões de
solda;
Regulagem de parâmetros de soldagem,
Regulagem de parâmetros, seguindo
especificações técnicas definidas em
catálogos e em procedimentos.
Técnicas de controle do processo.

TIG
1. Soldagem TIG:
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos, características e aplicação dos
acessórios das máquinas de solda;
5. Tipos de máquinas para soldagem;
6. Retificadores, transformadores,
inversores;
7. Máquina de soldagem multiprocesso;
8. Máquina de soldagem por arco pulsado;
9. Tipos e funções dos consumíveis –
gases e varetas;
10. Características e aplicações;
11. Descontinuidades induzidas pelo
processo.
Eletrodo de tungstênio utilizado no
processo TIG: tipos; características;
propriedades físicas, químicas, mecânicas e
metalúrgicas; normalização; especificação;
classificação; aplicação; procedimentos de
conservação e armazenagem.
Soldagem com o processo TIG – técnicas:
ângulos e movimentos laterais; sentido da
soldagem;, ângulo de inclinação transversal;
ângulo de inclinação longitudinal;
comprimento do arco elétrico na soldagem.
Soldagem em aço baixo carbono, em junta
de ângulo e de topo, em todas as
posições, conforme normas.
Soldagem, em aço inoxidável, em
tubulação, em junta de topo e de ângulo.
Soldagem em alumínio, na posição plana.
Aplicação de técnicas de dupla fusão, nas
posições vertical e horizontal, em aço
inoxidável.
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Utilizar corretamente os EPI e EPC de
soldagem pelo processo MIG.
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza da junta soldada, na soldagem
pelo processo MIG.
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
inoxidável austenítico, nas posições plana,
horizontal e vertical, pelo processo MIG.
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
inoxidável austenítico, na posição
sobrecabeça, pelo processo MIG.
Utilizar EPI na soldagem do alumínio em junta
de topo, na posição plana, e em junta de
ângulo, na posição horizontal, pelo processo
MIG.
Utilizar EPI para operar máquinas de energia
sinérgica e pulsada, na soldagem pelo
processo MIG.
Utilizar EPIs adequados na aplicação de
técnicas de controle de temperatura de
interpasse, na soldagem pelo processo MIG.
Utilizar máquinas de energia sinérgica e
pulsada, de acordo com o procedimento, na
soldagem pelo processo MIG.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo MIG.
Utilizar, na soldagem pelo processo MIG, EPI
e EPC de acordo com o processo de limpeza
da junta soldada.

MAG
1.
Ajustar parâmetros ao operar máquinas, na
soldagem pelo processo MAG.
2.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes à temperatura de interpasse, na
soldagem pelo processo MAG.
3.
Aplicar normas de segurança referentes aos
circuitos elétricos, na operação de máquinas,
no processo de soldagem MAG.
4.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo MAG.
5.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo MAG.
6.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
da soldagem, de acordo com procedimentos,
na soldagem pelo processo MAG.
7.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço,
em aço baixo carbono, em todas as posições,
pelo processo MAG.
8.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de em aço baixo carbono, em
todas as posições, pelo processo MAG.
9.
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, no
controle de temperatura, na soldagem pelo
processo MAG.
10. Aplicar técnicas de soldagem com arame
metal core, na soldagem pelo processo MAG.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Regulagem de parâmetros de soldagem.
Regulagem de parâmetros, seguindo
especificações técnicas definidas em
catálogos e em procedimentos.
Técnicas de controle do processo
Operação de máquina de solda por arco
pulsado e convencional
Montagem de dispositivos para gás de
purga
Utilização de dispositivos para gás de
purga
Soldagem com dispositivo para gás de
purga
Segurança e higiene na soldagem:
radiações emitidas na soldagem, raios
ultravioleta, raios infravermelho, proteção
ocular e facial, área protegida pelos
equipamentos, materiais utilizados nos
equipamentos, visor para lente filtrante e
lente de proteção, ventilação, lentes de
proteção, lentes filtrantes, manutenção,
vestuário de proteção, luvas, macacões,
casacos, aventais, mangas, perneiras,
aventais conjugados, touca, sapato de
segurança, protetores auriculares,
equipamentos de proteção respiratória.

OXIGÁS
1. Soldagem Oxigás:
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos características e aplicação dos
acessórios do processo;
5. Tipos e funções dos gases;
6. Tipos e funções dos consumíveis;
7. Características e aplicações do
processo;
8. Tipos de chamas;
9. Descontinuidades induzidas pelo
processo.
Soldagem com o processo Oxigás:
ângulos e movimentos laterais; sentido da
soldagem; ângulo de inclinação transversal;
ângulo de inclinação longitudinal;
posicionamento do maçarico.
Soldagem de peças em aço baixo
carbono, em todas as posições, conforme
normas.
União de peças por brasagem e soldabrasagem.
Operação de equipamentos.
Normas de segurança no transporte,
armazenagem e manuseio de cilindros e
gases.
Regulagem da chama.
Segurança e higiene na soldagem:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem da junta soldada, pelo
processo MAG.
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem, em aço , em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
MAG, tendo em vista evitar interferências no
processo (vento, poeira, umidade).
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza de superfície da junta a
ser soldada, na soldagem pelo processo
MAG.
Compatibilizar dados de temperatura medidos
em instrumento e equiparar com o
procedimento, na soldagem pelo processo
MAG.
Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
pelo processo MAG. (2)
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço, em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
MAG.
Controlar temperatura entre os passes, de
acordo com procedimentos, na soldagem pelo
processo MAG.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo MAG.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem pelo processo
MAG.
Identificar as vantagens de utilização das
máquinas, na soldagem pelo processo MAG.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem pelo processo
MAG.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem.
Identificar vantagens e desvantagens da
soldagem com metal cored, na soldagem pelo
processo MAG.
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo MAG.
Realizar cálculo de temperatura de
interpasse, fazendo conversão de unidades, a
partir de resultados obtidos em instrumentos
de medição, na soldagem pelo processo
MAG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço , em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
MAG.
Regular parâmetros para soldagem pelo
processo MAG, utilizando arame metal cored,

radiações emitidas na soldagem, raios
ultravioleta, raios infravermelho, proteção
ocular e facial, área protegida pelos
equipamentos, materiais utilizados nos
equipamentos, visor para lente filtrante e
lente de proteção, ventilação, lentes de
proteção, lentes filtrantes, manutenção,
vestuário de proteção, luvas, macacões,
casacos, aventais, mangas, perneiras,
aventais conjugados, touca, sapato de
segurança, protetores auriculares,
equipamentos de proteção respiratória.
SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA
1. Soldagem por resistência:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definição;
Fundamentos do processo;
Equipamentos de soldagem;
Tipos, características e aplicação dos
acessórios do processo;
Tipos, características e aplicações;
Soldagem em aço baixo carbono e em
aço inoxidável;
Regulagem da máquina de pontear por
resistência;
Utilização de técnicas de soldagem por
resistência.
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

de acordo com especificações técnicas de
catálogos e manuais.
Relacionar a temperatura de interpasse com
as características do metal de base, na
soldagem pelo processo MAG.
Selecionar as fontes para operar máquinas,
na soldagem pelo processo MAG.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo MAG. (3)
Selecionar o arame metal core para soldagem
pelo processo MAG.
Soldar junta de peças, em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo MAG.
Soldar peças com arame metal core, na
soldagem pelo processo MAG.
Soldar pelo processo MAG utilizando
máquinas, de acordo com normas e
procedimentos.
Utilizar acessórios de máquinas de soldagem,
de acordo com o procedimento, na soldagem
pelo processo MAG.
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza da junta soldada, na soldagem
pelo processo MAG. (2)
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
baixo carbono, em todas as posições, pelo
processo MAG.
Utilizar EPI para operar máquinas, na
soldagem pelo processo MAG.
Utilizar EPIs adequados na aplicação de
técnicas de controle de temperatura de
interpasse, na soldagem pelo processo MAG.
Utilizar máquinas de soldagem, de acordo
com o procedimento, na soldagem pelo
processo MAG.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo MAG.

ARAMES TUBULARES
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Ajustar parâmetros ao operar máquinas, na
soldagem pelo processo de arames tubulares.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes à temperatura de interpasse, na
soldagem pelo processo de arames tubulares.
Aplicar normas de segurança referentes aos
circuitos elétricos, na operação de máquinas,
no processo de soldagem de arames
tubulares.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo MAG.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
nas posições plana, vertical, horizontal e
sobrecabeça, pelo processo de arames
tubulares (flux cored). (2)
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem de peças em aço inoxidável, nas
posições plana, horizontal, vertical e
sobrecabeça, pelo processo de arames

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR Processos de Soldagem: 400 horas (UC2)
Competências Específicas e de Gestão
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tubulares.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem de revestimento de peças, na
posição plana, pelo processo de arames
tubulares.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
da soldagem, de acordo com procedimentos,
na soldagem pelo processo de arames
tubulares.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço
baixo carbono, nas posições plana, vertical,
horizontal e sobre cabeça, pelo processo de
arames tubulares (flux cored).
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal,
vertical e sobrecabeça, pelo processo de
arames tubulares.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem em junta de topo,
em aço inoxidável, nas posições plana,
horizontal e vertical, pelo processo de arames
tubulares (flux cored).
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em aço baixo carbono,
nas posições plana, vertical, horizontal e
sobrecabeça, pelo processo de arames
tubulares (flux cored).
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em aço inoxidável, nas
posições plana, horizontal, vertical e
sobrecabeça, pelo processo de arames
tubulares.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de revestimento de peças, na
posição plana, pelo processo de arames
tubulares.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem em junta de topo, em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo de arames tubulares
(flux cored).
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, no
controle de temperatura, na soldagem pelo
processo de arames tubulares.
Aplicar, de acordo com o material a ser
soldado, técnicas para soldagem de
revestimento de peças, na posição plana, pelo
processo de arames tubulares.
Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem da junta soldada, pelo
processo de arames tubulares.
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem de peças em aço baixo
carbono, nas posições plana, vertical,
horizontal e sobrecabeça, pelo processo de
arames tubulares (flux cored), tendo em vista
evitar interferências no processo (vento,
poeira, umidade).
Avaliar as condições do ambiente onde será
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
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realizada a soldagem de peças em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal,
vertical e sobrecabeça, pelo processo de
arames tubulares, tendo em vista evitar
interferências no processo (vento, poeira,
umidade).
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem em junta de topo, em
aço inoxidável, nas posições plana, horizontal
e vertical, pelo processo de arames tubulares
(flux cored), tendo em vista evitar
interferências no processo (vento, poeira,
umidade).
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza de superfície da junta a
ser soldada, na soldagem pelo processo de
arames tubulares.
Compatibilizar dados de temperatura medidos
em instrumento e equiparar com o
procedimento, na soldagem pelo processo de
arames tubulares.
Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
pelo processo de arames tubulares. (2)
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
nas posições plana, vertical, horizontal e
sobre cabeça, pelo processo de arames
tubulares (flux cored).
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço inoxidável, nas
posições plana, horizontal, vertical e
sobrecabeça, pelo processo de arames
tubulares.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem em junta de topo, em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo de arames tubulares
(flux cored).
Controlar temperatura entre os passes, de
acordo com procedimentos, na soldagem pelo
processo de arames tubulares.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo de arames
tubulares.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios,
na soldagem de arames tubulares, de acordo
com o processo de limpeza da junta soldada.
Definir técnicas para soldagem de
revestimento de peças, na posição plana, pelo
processo de arames tubulares, de acordo com
o material a ser soldado.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem pelo processo de
arames tubulares.
Executar solda de revestimento, na posição
plana, pelo processo de arames tubulares.
Identificar as vantagens de utilização das
máquinas, na soldagem pelo processo de
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35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

arames tubulares.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem pelo processo
MAG.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem.
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo de arames tubulares.
Realizar cálculo de temperatura de
interpasse, fazendo conversão de unidades, a
partir de resultados obtidos em instrumentos
de medição, na soldagem pelo processo de
arames tubulares.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
nas posições plana, vertical, horizontal e
sobre cabeça, pelo processo de arames
tubulares (flux cored).
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço inoxidável, nas
posições plana, horizontal, vertical e
sobrecabeça, pelo processo de arames
tubulares.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem em junta de topo, em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal e
vertical, pelo processo de arames tubulares
(flux cored).
Relacionar a temperatura de interpasse com
as características do metal de base, na
soldagem pelo processo de arames tubulares.
Selecionar as fontes para operar máquinas,
na soldagem pelo processo de arames
tubulares.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo MAG.
Soldar junta de ângulo e de topo nas posições
plana, horizontal, vertical e sobrecabeça, em
aço inoxidável, pelo processo de arames
tubulares.
Soldar junta de peças em aço baixo carbono,
nas posições plana, vertical, horizontal e
sobre cabeça, pelo processo de arames
tubulares (flux cored).
Soldar junta de topo nas posições plana,
horizontal, e vertical, em aço inoxidável, pelo
processo de arames tubulares.
Soldar pelo processo de arames tubulares,
utilizando máquinas, de acordo com normas e
procedimentos.
Utilizar acessórios de máquinas de soldagem,
de acordo com o procedimento, na soldagem
pelo processo de arames tubulares.
Utilizar corretamente os EPI e EPC de
soldagem pelo processo de arames tubulares.
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza da junta soldada, na soldagem
pelo processo de arames tubulares.
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55.
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58.

59.

60.

Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
baixo carbono, nas posições plana, vertical,
horizontal e sobre cabeça, pelo processo de
arames tubulares (flux cored).
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
inoxidável, nas posições plana, horizontal,
vertical e sobrecabeça, pelo processo de
arames tubulares.
Utilizar EPI na soldagem de revestimento de
peças, na posição plana, pelo processo de
arames tubulares.
Utilizar EPI na soldagem em junta de topo, em
aço inoxidável, nas posições plana, horizontal
e vertical, pelo processo de arames tubulares
(flux cored).
Utilizar EPI para operar máquinas, na
soldagem pelo processo de arames tubulares.
Utilizar EPIs adequados na aplicação de
técnicas de controle de temperatura de
interpasse, na soldagem pelo processo de
arames tubulares.
Utilizar máquinas de soldagem, de acordo
com o procedimento, na soldagem pelo
processo de arames tubulares.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo de arames
tubulares.
Utilizar, na soldagem pelo processo de
arames tubulares, EPI e EPC de acordo com
o processo de limpeza da junta soldada.

ARCO SUBMERSO
1.
Ajustar parâmetros de máquinas, na
soldagem pelo processo arco submerso.
2.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes a temperatura interpasse, na
soldagem pelo processo arco submerso.
3.
Aplicar normas de segurança em circuitos
elétricos, na operação de máquinas, na
soldagem pelo processo arco submerso.
4.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo arco submerso.
5.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem em aço baixo carbono, na posição
plana, pelo processo arco submerso. (2)
6.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
da soldagem, de acordo com procedimentos,
no processo por arco submerso.
7.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
em aço baixo carbono, na posição plana, pelo
processo arco submerso. (2)
8.
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, no
controle de temperatura, na soldagem pelo
processo arco submerso.
9.
Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem da junta soldada, no
processo arco submerso.
10. Avaliar as condições do ambiente onde será
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

realizada a soldagem, em aço baixo carbono,
na posição plana, pelo processo arco
submerso, tendo em vista evitar interferências
no processo (vento, poeira, umidade). (2)
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza de superfície da junta a
ser soldada, na soldagem pelo processo arco
submerso.
Compatibilizar dados de temperatura medidos
em instrumento e equiparar com o
procedimento, na soldagem pelo processo
arco submerso.
Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
pelo processo arco submerso. (2)
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço baixo carbono, na
posição plana, pelo processo arco
submerso.(2)
Controlar temperatura entre os passes, de
acordo com procedimentos, na soldagem pelo
processo arco submerso.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo arco
submerso.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios,
na soldagem pelo processo arco submerso,
de acordo com o processo de limpeza da
junta soldada.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem pelo processo
arco submerso.
Identificar a necessidade de realização de
ajustes nos parâmetros (tensão, intensidade
da corrente, velocidade, volume de fluxo,
altura do bocal e da peça, alinhamento entre
arame e junta), na soldagem de peças pelo
processo arco submerso. (2)
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho (ambientes confinados,
riscos de queda, incêndio, explosão, etc), na
soldagem pelo processo arco submerso.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem.
Identificar, durante a soldagem pelo processo
arco submerso, possíveis causas de descontinuidade, tais como alinhamento do cordão,
altura, largura, deposição insuficiente, trincas,
porosidade, mordedura, sobreposição. (2)
Inspecionar as condições de aplicabilidade de
arames e do fluxo, na soldagem de peças em
aço baixo carbono, na posição plana, pelo
processo arco submerso. (3)
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo arco submerso.
Realizar cálculo de temperatura de
interpasse, fazendo conversão de unidades, a
partir de resultados obtidos em instrumentos
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de medição, na soldagem pelo processo arco
submerso.
Regular parâmetros de máquinas, na soldagem de peças em aço baixo carbono, na posição plana, pelo processo arco submerso. (3)
Relacionar a temperatura interpasse com as
características do metal de base, na
soldagem pelo processo arco submerso.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo arco
submerso.
Selecionar polaridade da corrente elétrica na
operação de máquinas de soldagem pelo
processo arco submerso, seguindo normas e
procedimentos.
Soldar em aço baixo carbono, na posição
plana, pelo processo de soldagem arco
submerso. (2)
Utilizar acessórios de soldagem, de acordo
com o procedimento, no processo de
soldagem arco submerso.
Utilizar corretamente os EPI e EPC de
soldagem pelo processo arco submerso.
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza da junta soldada, na soldagem por
arco submerso.
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
baixo carbono, na posição plana, pelo
processo arco submerso. (3)
Utilizar EPI para operar máquinas de
soldagem, pelo processo arco submerso.
Utilizar EPIs adequados na aplicação de
técnicas de controle de temperatura de
interpasse, na soldagem pelo processo arco
submerso.
Utilizar fonte de corrente para soldagem, de
acordo com o procedimento, no processo de
soldagem arco submerso.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo arco
submerso.
Utilizar, na soldagem pelo processo arco
submerso, EPI e EPC de acordo com o
processo de limpeza da junta soldada.

TIG
1.
Ajustar parâmetros ao operar máquinas de
soldagem pulsadas e convencionais, na
soldagem pelo processo TIG.
2.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes a temperatura interpasse, na
soldagem pelo processo TIG.
3.
Aplicar normas de segurança referentes aos
circuitos elétricos, na operação de máquinas
de soldagem pulsadas e convencionais a, no
processo de soldagem TIG.
4.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo TIG.
5.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

soldagem em aço baixo carbono, em todas as
posições, pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem em aço inoxidável, em tubulação,
em junta de topo, pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem em aço inoxidável, nas posições
vertical e horizontal, pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de inclinação da tocha, na
soldagem em alumínio, na posição plana, pelo
processo TIG.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
da soldagem, de acordo com procedimentos,
no processo TIG.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço
baixo carbono, em todas as posições, pelo
processo TIG.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço
inoxidável, em tubulação, em junta de topo,
pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de em alumínio,
na posição plana, pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
de soldagem, na soldagem de peças em aço
inoxidável, nas posições vertical e horizontal,
pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em aço inoxidável, em
tubulação, em junta de topo, pelo processo
TIG.
Aplicar técnicas de movimentação da tocha,
na soldagem de peças em alumínio, na
posição plana, pelo processo TIG.
Aplicar técnicas de pré-aquecimento, no
controle de temperatura, na soldagem pelo
processo TIG.
Aplicar técnicas dupla fusão, na soldagem de
peças em aço inoxidável, nas posições
vertical e horizontal, pelo processo TIG.
Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem, no processo TIG.
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem de peças em aço
inoxidável, nas posições vertical e horizontal,
pelo processo TIG, tendo em vista evitar
interferências no processo (vento, poeira,
umidade).
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem, em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo TIG,
tendo em vista evitar interferências no
processo (vento, poeira, umidade).
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem, em aço inoxidável, em
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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tubulação, em junta de topo, pelo processo
TIG, tendo em vista evitar interferências no
processo (vento, poeira, umidade).
Avaliar as condições do ambiente onde será
realizada a soldagem, em alumínio, na
posição plana, pelo processo TIG, tendo em
vista evitar interferências no processo (vento,
poeira, umidade).
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza entre os passes, na
soldagem pelo processo TIG.
Compatibilizar dados de temperatura medidos
em instrumento e equiparar com o
procedimento, na soldagem pelo processo
TIG.
Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
pelo processo TIG. (2)
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo TIG.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço inoxidável, em
tubulação, em junta de topo, pelo processo
TIG.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em alumínio, na posição
plana,pelo processo TIG.
Controlar a temperatura entre os passes, na
soldagem de peças em aço inoxidável, nas
posições vertical e horizontal, pelo processo
TIG.
Controlar temperatura entre os passes, de
acordo com procedimentos, na soldagem pelo
processo TIG.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo TIG.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios,
na soldagem pelo processo TIG, na limpeza
entre os passes de soldagem.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem pelo processo
TIG.
Identificar a necessidade de montar
dispositivos para gás de purga, na soldagem
de peças em aço inoxidável, em tubulação,
em junta de topo, pelo processo TIG.
Identificar a necessidade de montar
dispositivos para gás de purga, na soldagem
de peças em alumínio, na posição plana, pelo
processo TIG.
Identificar a necessidade de montar
dispositivos para gás de purga, na soldagem
de peças em aço inoxidável, nas posições
vertical e horizontal, pelo processo TIG.
Identificar a necessidade de regular a vazão
do gás de purga, na soldagem de peças em
aço inoxidável, em tubulação, em junta de
topo, pelo processo TIG.
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39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

Identificar a necessidade de regular a vazão
do gás de purga, na soldagem de peças em
alumínio, na posição plana, pelo processo
TIG.
Identificar a necessidade de regular a vazão
do gás de purga, na soldagem de peças em
aço inoxidável, nas posições vertical e
horizontal, pelo processo TIG.
Identificar as vantagens de utilização das
máquinas de soldagem pulsadas e
convencionais, na soldagem pelo processo
TIG.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem pelo processo
TIG.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem.
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo TIG.
Realizar cálculo de temperatura de
interpasse, fazendo conversão de unidades, a
partir de resultados obtidos em instrumentos
de medição, na soldagem pelo processo TIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço baixo carbono,
em todas as posições, pelo processo TIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço inoxidável, em
tubulação, em junta de topo, pelo processo
TIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em aço inoxidável, nas
posições vertical e horizontal, pelo processo
TIG.
Regular parâmetros de máquinas, na
soldagem de peças em alumínio, na posição
plana, pelo processo TIG.
Relacionar a temperatura interpasse com as
características do metal de base, na
soldagem pelo processo TIG.
Selecionar as fontes para operar máquinas de
soldagem pulsadas e convencionais, na
soldagem pelo processo TIG.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo TIG.
Soldar junta de ângulo e de topo em todas as
posições, em aço baixo carbono, pelo
processo TIG.
Soldar junta de ângulo e de topo em todas as
posições, em aço inoxidável, em tubulação,
em junta de topo, pelo processo TIG
Soldar junta de ângulo e de topo em todas as
posições, em alumínio, na posição plana, pelo
processo TIG.
Soldar junta, aplicando técnica de dupla
fusão, nas posições vertical e horizontal, em
aço inoxidável, pelo processo TIG
Soldar pelo processo TIG utilizando máquinas

63

MÓDULO ESPECÍFICO I
UNIDADE CURRICULAR Processos de Soldagem: 400 horas (UC2)
Competências Específicas e de Gestão
58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

de soldagem pulsadas e convencionais, de
acordo com normas e procedimentos.
Utilizar acessórios de máquinas de soldagem
pulsadas e convencionais, de acordo com o
procedimento, na soldagem pelo processo
TIG.
Utilizar corretamente os EPI e EPC de
soldagem pelo processo TIG.
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza entre os passes de soldagem, na
soldagem TIG.
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
baixo carbono, em todas as posições, pelo
processo TIG.
Utilizar EPI na soldagem de peças em aço
inoxidável, em tubulação, em junta de topo,
pelo processo TIG.
Utilizar EPI na soldagem de peças em
alumínio, na posição plana, pelo processo
TIG.
Utilizar EPI na soldagem de peças, nas
posições horizontal e vertical, em aço
inoxidável, pelo processo TIG.
Utilizar EPI para operar máquinas de
soldagem pulsadas e convencionais, na
soldagem pelo processo TIG.
Utilizar EPIs adequados na aplicação de
técnicas de controle de temperatura de
interpasse, na soldagem pelo processo TIG.
Utilizar máquinas de soldagem pulsadas e
convencionais, de acordo com o
procedimento, na soldagem pelo processo
TIG.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo TIG.
Utilizar, na soldagem pelo processo TIG, EPI
e EPC de acordo com o processo de limpeza
da junta soldada.

OXIGÁS
1.
Apagar corretamente a chama do maçarico,
ao final da soldagem de peças em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
oxigás. (2)
2.
Apagar corretamente a chama do maçarico,
ao final da soldagem por brasagem e soldabrasagem.
3.
Aplicar normas de segurança no que se refere
ao transporte, armazenagem e manuseio de
ferramentas, instrumentos e acessórios,
utilizados nos processos de soldagem oxigás,
com peças em aço baixo carbono, em todas
as posições. (2)
4.
Aplicar normas de segurança no que se refere
ao transporte, armazenagem e manuseio de
ferramentas, instrumentos e acessórios,
utilizados nos processos de soldagem por
brasagem e solda-brasagem.
5.
Aplicar normas de segurança nos processos
de soldagem oxigás, de peças em aço baixo
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6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

carbono, em todas as posições, utilizando
normas e seguindo procedimentos
operacionais. (2)
Aplicar normas de segurança nos processos
de soldagem por brasagem e soldabrasagem, de, utilizando normas e seguindo
procedimentos operacionais.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem pelo
processo oxigás.
Aplicar técnicas de inclinação de maçaricos e
varetas, na soldagem de peças em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
oxigás. (2)
Aplicar técnicas de inclinação de maçaricos e
varetas, na soldagem por brasagem e soldabrasagem.
Aplicar técnicas de limpeza entre os passes
da soldagem, de acordo com procedimentos,
no processo oxigás.
Aplicar técnicas de movimentação de
maçaricos e varetas, na soldagem de peças
em aço baixo carbono, em todas as posições,
pelo processo oxigás. (2)
Aplicar técnicas de movimentação de
maçaricos e varetas, na soldagem de peças
por brasagem e solda-brasagem.
Avaliar as condições de acabamento, após a
aplicação dos processos de limpeza entre os
passes de soldagem, no processo oxigás.
Avaliar viabilidade técnica e econômica dos
processos de limpeza entre os passes, na
soldagem pelo processo oxigás.
Consultar, em catálogos e manuais, as
especificações de máquinas, ferramentas e
acessórios utilizados na preparação de
emendas do cordão de solda, na soldagem
pelo processo oxigás. (2)
Corrigir possíveis descontinuidades
identificadas na soldagem de peças em aço
baixo carbono, em todas as posições, pelo
processo oxigás. (2)
Corrigir possíveis descontinuidades
identificadas na soldagem por brasagem e
solda-brasagem.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo oxigás.
Definir máquinas, ferramentas e acessórios,
na soldagem pelo processo oxigás, na
limpeza entre os passes de soldagem.
Despressurizar os reguladores e mangueiras
ao final da soldagem de peças em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
oxigás.
Despressurizar os reguladores e mangueiras
ao final da soldagem de peças por brasagem
e solda-brasagem.
Despressurizar os reguladores e mangueiras
ao final da soldagem de peças em aço baixo
carbono, em todas as posições, pelo processo
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27.

28.

29.

30.
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34.

35.

36.
37.

38.

39.

oxigás.
Executar limpeza mecânica entre os passes
de soldagem, na soldagem pelo processo
oxigás.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem pelo processo
oxigás.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem, na aplicação do processo oxigás.
Identificar, na soldagem de peças em aço
baixo carbono, em todas as posições, pelo
processo oxigás, possíveis descontinuidades,
tais como: perfurações, falta de penetração,
deposição insuficiente, superfície irregular,
porosidade, reforço excessivo. (2)
Identificar, na soldagem por brasagem e
solda-brasagem, possíveis descontinuidades,
tais como: perfurações, falta de penetração,
deposição insuficiente, superfície irregular,
porosidade, reforço excessivo.
Preparar, de acordo com procedimentos, a
emenda do cordão de solda, na soldagem
pelo processo oxigás.
Regular, nos processos de soldagem oxigás,
com peças em aço baixo carbono, em todas
as posições, a vazão de gás, conforme
especificações do fabricante. (2)
Regular, por brasagem e solda-brasagem, a
vazão de gás, conforme especificações do
fabricante.
Selecionar a chama do maçarico, para soldagem de peças em aço baixo carbono, em
todas as posições, pelo processo oxigás. (2)
Selecionar a chama do maçarico, para
soldagem por brasagem e solda-brasagem.
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças pelo processo oxigás.
Soldar peças, de acordo com normas e
procedimentos, pelo processo brasagem e
solda-brasagem.
Soldar, de acordo com normas e procedimentos, peças em aço baixo carbono, em todas
as posições, pelo processo oxigás. (2)
Utilizar corretamente os EPI e EPC de
soldagem pelo processo oxigás.
Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de limpeza entre os passes de soldagem, na
soldagem oxigás.
Utilizar máquinas, ferramentas e acessórios
para preparação de emendas nos cordões de
solda, na soldagem pelo processo oxigás.
Utilizar, na soldagem pelo processo oxigás,
EPI e EPC de acordo com o processo de
limpeza da junta soldada.

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA
1.
Aplicar normas de segurança, de acordo com
o local de trabalho, na soldagem por
resistência.
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Aplicar técnicas de soldagem por resistência.
Fazer cálculos de conversão de unidades, na
regulagem de parâmetros, no processo de
soldagem por resistência.
Identificar normas de segurança, de acordo
com o local de trabalho (ambientes
confinados, riscos de queda, incêndio,
explosão, etc), na soldagem por resistência.
Identificar risco de acidentes em ambientes de
soldagem, na aplicação do processo por
resistência.
Inspecionar a qualidade da junta soldada por
meio de testes visuais e testes de
arrancamento, na realização da soldagem por
resistência.
Inspecionar visualmente a qualidade da junta,
no que se refere à camada protetora e à
existência de impurezas, no processo de
soldagem por resistência.
Operar máquinas de soldagem por
resistência.
Regular parâmetros (corrente, pressão e
tempo), na soldagem de peças por
resistência, de acordo com procedimentos. (2)
Selecionar corretamente os EPI e EPC na
soldagem de peças por resistência.
Selecionar eletrodos, na soldagem de peças
em aço baixo carbono e em aço inoxidável, no
processo por resistência, de acordo com o
metal de base e com parâmetros
preestabelecidos.
Selecionar EPIs na operação de máquinas, no
processo de soldagem por resistência.
Soldar peças pelo processo de soldagem por
resistência, de acordo com normas e
procedimentos.
Utilizar EPIs na realização de soldagem de
peças, pelo processo de soldagem por
resistência. (2)
Utilizar ferramentas e acessórios para
realização da soldagem por resistência.
Verificar as condições operacionais da
máquina de soldagem (eletrodo, sistema de
refrigeração, manômetros, etc.), no processo
de soldagem por resistência.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicar-se com clareza e objetividade.
Fazer previsão de consequências. (17)
Manter o local de trabalho, limpo e
organizado. (57)
Manter relacionamento interpessoal. (4)
Respeitar diferenças individuais.
Respeitar hierarquia. (3)
Seguir normas e procedimentos. (48)
Ser cuidadoso. (42)
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9.
10.
11.
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Ter atenção a detalhes. (43)
Ter capacidade de análise. (9)
Ter consciência de preservação ambiental.
(57)
Ter consciência prevencionista em relação à
segurança e saúde no trabalho. (62)
Ter rigor técnico. (45)
Tomar decisões. (54)
Trabalhar em equipe. (37)
Utilizar EPIs corretamente. (3)
Zelar pelas condições de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (57)
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Capacidades Técnicas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
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Analisar tabelas e catálogos no que se refere
aos parâmetros das máquinas e ferramentas
utilizadas na eliminação de defeitos da junta
soldada.
Analisar tabelas e catálogos no que se refere
aos parâmetros das ferramentas utilizadas no
martelamento.
Analisar, em catálogos e manuais, as
informações referentes ao processo de
lixamento a ser utilizado.
Analisar, em catálogos e manuais, as
informações referentes ao processo de
esmerilhamento a ser utilizado.
Analisar, em catálogos e manuais, as
informações referentes aos processos
apropriados a serem utilizados no
acabamento da junta soldada.
Analisar, no procedimento, as informações
referentes aos processos, máquinas e
ferramentas apropriados para eliminação do
defeito da junta soldada.
Aplicar normas técnicas e procedimentos na
utilização de técnicas de controle do
resfriamento.
Aplicar normas técnicas e procedimentos para
classificação de descontinuidades das juntas
soldadas.
Aplicar normas técnicas e procedimentos para
identificação da localização e extensão do
defeito da junta soldada.
Aplicar normas técnicas e procedimentos para
identificação da velocidade de resfriamento.
Aplicar normas técnicas e procedimentos para
identificação de defeitos das juntas soldadas.
Aplicar normas técnicas e procedimentos para
isolar termicamente a peça soldada.
Aplicar normas técnicas e procedimentos
referentes à inspeção dimensional.
Aplicar normas técnicas e procedimentos
referentes à inspeção visual.

Conhecimentos
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Terminologia: soldagem; descontinuidades
de soldagem
Maquinas e ferramentas utilizadas na
eliminação de defeitos: tipos,
características e aplicabilidade.
Ferramentas utilizadas no martelamento:
tipos, características e aplicabilidade.
Processos utilizados no lixamento,
escovamento, esmerilhamento e
acabamento da junta soldada: tipos,
características e aplicabilidade.
Procedimentos de soldagem: estrutura
básica dos procedimentos de soldagem.
Normas Técnicas: estrutura e interpretação
das normas técnicas de ensaios, fabricação e
qualificação de procedimentos de soldagem e
de soldadores.
Identificação de juntas soldadas.
EPI e EPC: Equipamentos de Proteção
Individual e Equipamentos de Proteção
Coletiva utilizados na remoção de defeitos,
no acabamento, lixamento, esmerilhamento,
nos ensaios destrutivos e não-destrutivos,
nos equipamentos de controle e limpeza das
juntas soldadas.
Ensaios não-destrutivos: Tipos: líquido
penetrante, partículas magnéticas,
radiografia, ultra-som.
Instrumentos de controle: dimensional; de
temperatura.
Técnicas de alívio de tensão: tipos,
características e aplicabilidade.
Técnicas de remoção de defeitos: tipos,
características e aplicabilidade.
Inspeção visual: localização, extensão e
relato das descontinuidades, conforme
normas técnicas e procedimentos.
Inspeção dimensional: relato sobre o
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15. Aplicar normas técnicas e procedimentos
referentes à realização de ensaios de líquido
penetrante, na junta soldada.
16. Aplicar normas técnicas e procedimentos
referentes aos ensaios de radiografia
aplicados na detecção de descontinuidades
da junta soldada.
17. Aplicar procedimentos para utilização do lápis
térmico, no controle de temperatura da peça
após a soldagem.
18. Aplicar procedimentos para utilização do
termômetro, no controle de temperatura da
peça após a soldagem.
19. Aplicar técnicas adequadas para a execução
do esmerilhamento da junta soldada, em
função dos tipos de ferramentas a serem
utilizadas.
20. Aplicar técnicas adequadas para a execução
do lixamento da junta soldada, em função dos
tipos de ferramentas a serem utilizadas.
21. Avaliar as condições de acabamento, após a
preparação da junta a ser reparada.
22. Avaliar as condições de limpeza das juntas, no
que se refere à existência de carepas,
oxidação, impurezas, materiais graxos,
tratamentos de superfícies, entre outros, de
acordo com o procedimento de ensaio. (3)
23. Avaliar as condições de segurança das
ferramentas e do ambiente que serão
utilizados no processo de alívio de tensão da
junta soldada, por meio de martelamento.
24. Avaliar as condições de segurança das
máquinas e das ferramentas e do ambiente
em que serão eliminados os defeitos.
25. Avaliar as descontinuidades detectadas na
inspeção dimensional de acordo com as
normas aplicáveis e ou procedimentos de
inspeção dimensional.
26. Avaliar as descontinuidades detectadas por
meio de ensaio de líquido penetrante de
acordo com as normas aplicáveis e
procedimentos de ensaio.
27. Avaliar os tipos de defeitos detectados por
meio de ensaios não destrutivos, de acordo
com as normas aplicáveis e procedimentos.
28. Avaliar se as condições do ambiente (ex:
iluminação) estão adequadas à realização do
ensaio visual.
29. Avaliar se as condições do ambiente (ex:
iluminação) estão adequadas à realização do
ensaio dimensional.
30. Avaliar se as condições do ambiente estão
adequadas à realização do ensaio de líquido
penetrante.
31. Avaliar viabilidade técnica dos processos de
controle de temperatura da peça após a
soldagem.
32. Classificar as descontinuidades detectadas por
meio de inspeção visual, dimensional e ensaio
de líquido penetrante, de acordo com normas
aplicáveis e procedimentos.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

dimensional das descontinuidades, conforme
normas técnicas e procedimento.
Ensaios destrutivos aplicados no controle
de qualidade de juntas soldadas: tipos,
características e aplicabilidade.
Gráficos de tratamento térmico: velocidade
de resfriamento, temperatura e tempo de
patamar e velocidade de resfriamento.
Condições ambientais: Iluminação,
ventilação, exaustão, riscos ambientais.
Posições de soldagem conforme normas
técnicas.
Decapagem química.
Máquinas e ferramentas para remoção de
escórias e respingos.
Processos de soldagem utilizados para a
realização de reparos.
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UNIDADE CURRICULAR Controle de Qualidade da Soldagem: 40 horas (UC3)
Competências Específicas e de Gestão
33. Comparar a velocidade de resfriamento da
peça soldada com a velocidade especificada
no procedimento.
34. Comparar resultado da utilização do lápis
térmico com o especificado no procedimento
de soldagem.
35. Comparar resultado da utilização do
termômetro com o especificado no
procedimento de soldagem.
36. Comparar resultados do ensaio de radiografia,
realizado na junta soldada, com os dados de
tabelas, gráficos e normas.
37. Correlacionar os tipos de ensaios destrutivos
com as descontinuidades a serem avaliadas
na verificação das características mecânicas
das juntas soldadas.
38. Correlacionar os tipos de ensaios destrutivos
com as propriedades mecânicas a serem
avaliadas na verificação das características
mecânicas da junta soldada.
39. Correlacionar os tipos de ensaios destrutivos
com os tipos de junta.
40. Correlacionar os tipos de ensaios nãodestrutivos com as descontinuidades da junta
soldada a serem detectadas.
41. Correlacionar os tipos de ensaios nãodestrutivos com os tipos de junta.
42. Definir o instrumento de controle de
temperatura, de acordo com o processo
estabelecido em procedimento.
43. Definir o processo a ser utilizado no
acabamento da junta soldada.
44. Definir o processo apropriado para a
eliminação de defeito da junta soldada
45. Detectar descontinuidade da junta soldada, por
ensaio visual.
46. Detectar descontinuidade da junta soldada, por
meio de ensaio de liquido penetrante.
47. Eliminar o defeito da junta soldada utilizando
máquinas e ferramentas apropriadas.
48. Identificar a posição da chapa ou tubo teste a
ser soldado.
49. Identificar as normas vigentes e apropriadas
referentes à fabricação de produtos e à
qualificação do soldador.
50. Identificar descontinuidades ocorridas no
processo de alívio de tensão da junta soldada
por meio de martelamento.
51. Identificar EPIs e EPCs necessários ao
processo a ser utilizado no acabamento da
junta soldada.
52. Identificar EPIs e EPCs necessários ao
processo de esmerilhamento a ser utilizado
no acabamento.
53. Identificar EPIs e EPCs necessários ao
processo de lixamento a ser utilizado no
acabamento.
54. Interpretar resultados de ensaios de
radiografia da junta soldada, por meio da
análise de filme radiográfico.
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UNIDADE CURRICULAR Controle de Qualidade da Soldagem: 40 horas (UC3)
Competências Específicas e de Gestão
55. Preparar chapa ou tubo de teste (abertura de
raiz, ângulo do chanfro, dimensões da chapa,
etc) aplicando normas e procedimentos de
soldagem.
56. Realizar a decapagem química de acordo
com procedimentos.
57. Realizar a identificação da junta soldada,
conforme procedimento.
58. Realizar limpeza após a decapagem química,
conforme procedimento.
59. Regular ferramentas, de acordo com os
parâmetros preestabelecidos em
procedimento.
60. Regular máquinas e ferramentas de acordo
com os parâmetros preestabelecidos em
procedimentos aplicáveis, para eliminação de
defeitos da junta soldada. (2)
61. Relacionar as informações das normas de
fabricação de produtos, referentes à
qualificação e certificação de soldadores, com
as normas específicas de qualificação e
certificação de soldadores.
62. Relacionar o processo a ser utilizado no
acabamento com as características do metal
de base e do metal depositado.
63. Relacionar o processo para eliminação do
defeito da junta soldada com as
características do metal de base e do metal
depositado.
64. Relatar a localização e a extensão do defeito
identificado na junta soldada.
65. Relatar não-conformidades da junta soldada.
66. Relatar não-conformidades dimensionais da
junta soldada.
67. Relatar não-conformidades encontradas no
ensaio de liquido penetrante da junta soldada.
68. Relatar não-conformidades encontradas nos
ensaios visual, dimensional e de líquido
penetrante na junta soldada.
69. Relatar não-conformidades visuais da junta
soldada.
70. Relatar os processos definidos para a
eliminação do defeito da junta soldada.
71. Relatar os tipos de defeitos identificados na
junta soldada, de acordo com normas e
procedimentos.
72. Remover respingos e escórias da junta
soldada conforme procedimentos e normas
aplicáveis.
73. Selecionar EPIs e EPCs necessários à
execução da eliminação do defeito da junta
soldada.
74. Selecionar EPIs e EPCs para a realização de
ensaios destrutivos nas juntas soldadas.
75. Selecionar EPIs e EPCs para a realização de
ensaios não-destrutivos nas juntas soldadas.
76. Selecionar máquinas, ferramentas e
acessórios que serão utilizados no processo
de qualificação do procedimento de soldagem
e do soldador.
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77. Selecionar o tipo de ensaio não-destrutivo a
ser utilizado em função do tipo de
descontinuidade que se deseja detectar na
junta soldada.
78. Selecionar os consumíveis que serão
utilizados no processo de qualificação do
procedimento de soldagem e do soldador.
79. Soldar a junta preparada utilizando máquinas e
ferramentas de acordo com os processos de
soldagem.
80. Utilizar EPI durante o uso do lápis térmico.
81. Utilizar EPI durante o uso do termômetro.
82. Utilizar EPI e EPC de acordo com as
máquinas e ferramentas que serão utilizadas
na eliminação de defeitos da junta soldada.
83. Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
de preparação da junta
84. Utilizar EPI e EPC de acordo com o processo
utilizado no alívio de tensão da junta soldada.
85. Utilizar EPI na aplicação de ensaio de liquido
penetrante na junta soldada.
86. Utilizar EPI na avaliação dimensional da junta
soldada.
87. Utilizar EPI na avaliação visual da junta a ser
soldada.
88. Utilizar EPI na identificação da localização e
da extensão do defeito da junta soldada.
89. Utilizar EPI nas técnicas de resfriamento da
peça após a soldagem.
90. Utilizar EPI no isolamento térmico da peça
soldada.
91. Utilizar EPIs e EPCs de acordo com os
processos de soldagem utilizados.
92. Utilizar EPIs e EPCs na preparação de chapas
ou tubos de teste.
93. Utilizar EPIs e EPCs necessários ao processo
a ser utilizado no acabamento da junta
soldada
94. Utilizar EPIs e EPCs necessários ao processo
de decapagem química a ser aplicado no
acabamento da junta soldada.
95. Utilizar EPIs e EPCs necessários ao processo
de remoção de respingos e escórias a ser
utilizado no acabamento da solda executada.
96. Utilizar escova manual ou rotativa
confeccionada com material adequado, em
função das características do metal de base e
do metal depositado.
97. Utilizar ferramentas apropriadas para a
realização do alívio de tensão da junta
soldada.
98. Utilizar ferramentas com escovas rotativas
para executar acabamento na junta soldada.
99. Utilizar ferramentas de esmerilhamento para
acabamento da junta soldada.
100. Utilizar ferramentas de lixamento para
acabamento da junta soldada.
101. Utilizar ferramentas para a remoção de
respingos e escórias com material adequado
às características do metal de base e do
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Competências Específicas e de Gestão
metal depositado.
102. Utilizar instrumentos e técnicas aplicadas na
inspeção visual de juntas soldadas.
103. Utilizar máquinas e ferramentas definidas no
processo de preparação de juntas, de acordo
com o procedimento estabelecido.
104. Utilizar os EPIs necessários ao processo a ser
utilizado na identificação da junta.
105. Utilizar os isolantes térmicos conforme
procedimentos.
106. Utilizar técnicas de resfriamento conforme
procedimentos.
107. Verificar a compatibilidade entre o tipo de lixa
e o tipo de metal de base e de metal
depositado na junta soldada.
108. Verificar a compatibilidade entre o tipo de
rebolo de acabamento e o tipo de metal de
base e de metal depositado na junta soldada.
109. Verificar a compatibilidade entre os recursos
necessários e os recursos disponíveis de
acordo com o processo a ser selecionado
para eliminação de defeitos das juntas
soldadas.
110. Verificar a compatibilidade entre os recursos
necessários e os recursos disponíveis, de
acordo com o processo a ser selecionado
para o acabamento da junta soldado.
111. Verificar a localização e a dimensão do
defeito da junta soldada, utilizando
instrumentos adequados.
112. Verificar as exigências de qualificação e
certificação de soldadores em normas de
fabricação de produtos.
113. Verificar descontinuidade da junta soldada,
por meio de ensaio dimensional.
114. Verificar dimensão da junta soldada,
utilizando instrumentos de medição.
115. Verificar o gráfico do tratamento térmico e
analisar a velocidade de resfriamento, no
controle de temperatura da peça após a
soldagem.
116. Avaliar a qualidade da junta soldada, por
meio de ensaios destrutivos.
117. Analisar resultados de ensaios destrutivos,
aplicados na verificação da junta soldada.
118. Aplicar técnicas de controle de temperatura.

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Argumentar tecnicamente. (21)
Manter relacionamento interpessoal. (5)
Manter-se atualizado.
Prever consequências. (14)
Seguir normas e procedimentos. (29)
Ser cuidadoso. (22)
Ser detalhista. (19)
Ter capacidade de análise. (23)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

f)

Ter capacidade de síntese. (5)
Ter consciência prevencionista em relação à
saúde e segurança no trabalho. (23)
Ter rigor técnico. (18)
Ter visão sistêmica. (4)
Tomar decisões. (15)
Trabalhar em equipe. (5)
Zelar pela preservação de equipamentos,
máquinas, instrumentos e ferramentas. (22)
Zelar pelas condições dos equipamentos.

Organização de Turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 16 e máximo de 24
alunos.

74

V.

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/12, a Unidade Escolar:
“pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do
estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão
da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:
I. em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II. em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional
de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
III. em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por
outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,
mediante avaliação do estudante;
IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em
instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de
ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.”
A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em
educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e
procedimentos constantes na proposta pedagógica da Unidade Escolar.

VI.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os
definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo
Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade
escolar.
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VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Salas de aula convencionais.
Laboratórios de:


Metalurgia



Informática

Oficina de:


Soldagem

LABORATÓRIO DE METALURGIA
Equipamento para ensaio de ultra-som, equipamento para ensaio de partículas
magnéticas, equipamentos para ensaio de líquido penetrante, equipamento para
ensaio de dobramento, equipamento para ensaio hidrostático.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Microcomputadores pessoais equipados com programas de: sistema operacional em
ambiente gráfico, editor de textos, planilha eletrônica e aplicativo para elaboração de
desenhos, softwares específicos de desenho.
OFICINA DE SOLDAGEM
Máquinas multiprocesso de soldagem, equipamento oxigás para solda e corte,
bancadas para soldador, mesa para soldador, bancos giratórios para soldador,
máquina de corte semi-automática, estufa para armazenagem, secagem e
manutenção de eletrodos, esmerilhadeiras, ferramentas, instrumentos, equipamento
plasma para corte, boxes de soldagem com cortinas filtro, sistema de exaustão para
fumos e gases provenientes da soldagem, ambiente para esmerilhamento e
mobiliários.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.

76

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso de Aprendizagem Industrial Soldador é composto,
preferencialmente, por profissionais com formação profissional e experiência
condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização curricular do
curso.

Na ausência desses profissionais, a unidade escolar poderá contar, para a composição
do quadro de docentes, com instrutores de prática profissional, que tenham formação
técnica ou superior, preparados na própria escola.

IX.

CERTIFICADOS E DIPLOMAS

O aluno que concluir a fase escolar receberá um certificado de conclusão de Curso de
Aprendizagem Industrial – Soldador.
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CONTROLE DE REVISÕES

REV.

DATA

01

03/05/2012

02

24/09/2014

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Alteração da carga horária de Fundamentos de Soldagem de
200 para 120 horas, de Processos de Soldagem de 320 para
400 horas com o objetivo de ampliar o tempo de prática de
soldagem e Desenho Técnico Mecânico que mantem carga
horária total de 80h, ofertadas 40h no 1º semestre e 40h no 2º
semestre.
Alteração do item IV – Organização curricular:
Inserção do item Prática Profissional na Empresa
Inserção de um parágrafo final no desenvolvimento
metodológico, referente à portaria MTE 723/2012
Atualização o número do Decreto Federal na capa e no quadro
de organização curricular
FRF

