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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Educação

SOLDADOR DE ESTRUTURAS E
TUBULAÇÃO NO PROCESSO
MIG/MAG
Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Ocupação:

Nível da

2

Qualificação:
Área Tecnológica:
Competência
Geral:

Metalmecânica

CBO:

7243-15

Carga Horária

290 h

Eixo

Controle e
Processos
Industriais

Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

Soldagem

Executar soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo a arco
elétrico MIG/MAG, atendendo a documentação técnica de fabricação e os
procedimentos técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo
15 anos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Executar soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo
Unidade de Competência
Única

a arco elétrico MIG/MAG, atendendo a documentação técnica de
fabricação e os procedimentos técnicos de qualidade, saúde,
segurança e meio ambiente.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para desenvolverem competências relativas à execução de atiivdades de
soldagem em estruturas e tubulação, por meio do processo a arco elétrico MIG/MAG.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS
BÁSICO

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

C.H DO
MÓDULO

40 h
50 h

90 h h

Tecnologia e Preparação para a Soldagem
Fundamentos de Soldagem

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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ESPECÍFICO

Soldagem de Estrururas no Processo MIG/MAG
Soldagem de tubulação no processo MIG/MAG

100 h
100 h

200 h

TOTAL
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Soldador de estruturas e tubulação no processo MIG/ MAG
Unidade Curricular: Tecnologia e Preparação para a Soldagem
Carga Horária: 40 h
Unidade de Competência: Executar soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo a

arco elétrico MIG/MAG, atendendo a documentação técnica de fabricação e os
procedimentos técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos que permitam ao profissional de
solda preparar o local de trabalho, identificar materiais / equipamentos necessários, prever
manutenção e realizar solda, observando condições de segurança, qualidade e preservação do
meio ambiente.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
Simbologia de soldagem
 Identificar a simbologia de soldagem
Terminologia de soldagem
 Identificar a terminologia de soldagem

Conhecimentos

Terminologia de Soldagem
 Terminologia da soldagem
Simbologia de Soldagem
 Simbologia básica
Higiene e Segurança
 EPI’s e EPC’s
 Procedimentos e recomendações de
segurança
 Normas regulamentadoras
 Riscos ergonômicos
 Riscos físicos
 Riscos químicos
 Transporte e manuseio de cilindros de
gases
 Radiação na soldagem
 Medidas de prevenção

Higiene e segurança
 Selecionar, de acordo com a instrução de
trabalho, os EP’Is e EPC’s requeridos para a
execução dos serviços de soldagem.
 Interpretar os procedimentos e recomendações
(de acordo com as normas) referentes às
características e finalidades dos EPI’s e EPC’s
 Interpretar as recomendações de segurança, as
condições de transporte e de uso do maçarico.
 Interpretar
os
procedimentos
e
as
recomendações de segurança (de acordo com
as normas aplicáveis) relativas ao manuseio de Condições Ambientais de Soldagem
produtos inflamáveis no ambiente de soldagem
 Luminosidade
 Interpretar
os
procedimentos
e
as  Condições atmosféricas
recomendações de segurança (de acordo com  Tipos de ambientes
as
normas)
aplicáveis
às
condições
 Organização do posto de soldagem
atmosféricas nos ambientes de soldagem.
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Identificar possíveis situações de risco físico
para o soldador no ambiente de trabalho
 Identificar as referências dos certificados de
aprovação dos EPI’s
 Avaliar as condições de uso dos EPI’s e EPC’s,
em vista da execução de atividades de
soldagem.
 Definir, de acordo com as normas técnicas e os
procedimentos e recomendações de segurança,
as condições de transporte dos cilindros de gás
 Definir, de acordo com os procedimentos e
recomendações de segurança, as condições de
transporte dos consumíveis.
 Identificar a possível presença de produtos
inflamáveis no ambiente de execução da
soldagem

Fontes de Energia para Soldagem
 Fontes de energia
 Parâmetros de soldagem
 Acessórios
Elementos de Manutenção
 Manutenção preventiva, preditiva
corretiva de acessórios
 Pré-fixação de cabos
 Isolamento dos cabos
 Conexão de sistema de fluxo de gás
 Consultas técnicas

e

Preparação de Juntas
 Máquinas e equipamentos portáteis
 Sistemas de fixação na soldagem
(backing, ponteamento,...)
Elementos de manutenção
 Limpeza da região a ser soldada
 Analisar as condições de uso do cabo força e  Cortes térmicos
terra
 Ferramentas de uso manual
 Identificar, através de consultas técnicas, as  Manuseio de maçarico
orientações de instalação dos cabos força e
terra.
Controle de Deformações na Soldagem
 Avaliar as condições de fixação dos cabos e do  Controle de temperatura
grampo-terra
 Lápis térmico
 Avaliar as condições de funcionamento do
 Termômetro infravermelho (laser)
regulador de gás
 Fixação de componentes a serem
 Avaliar as condições de vedação das conexões
soldados
do sistema de fluxo de gás
 Sistemas de travamento
 Identificar as condições de fixação dos cabos e
 Sequência de ponteamento
de ajuste do porta-eletrodo e grampo-terra
 Desempeno de chapas
 Identificar as condições de isolamento de cabos
 Por chama
e porta-eletrodo
 Martelamento
 Avaliar as condições do regulador de gás
 Métodos de aquecimento
 Avaliar as conexões do sistema de fluxo de gás
 Por chama
 Por resistência elétrica
Condições ambientais de soldagem
 Avaliar
as
condições
ambientais
de Controle Visual e Dimensional
luminosidade para a execução dos serviços de  Inspeção visual: noções básicas (padrões
soldagem
e procedimentos)
 Avaliar os ambientes de soldagem (interno e  Controle dimensional da junta a ser
externo) quanto às condições atmosféricas
soldada: noções básicas (padrões,
 Identificar o tipo de ambiente (confinado, não
procedimentos e instrumentos)
confinado...) de execução da soldagem
 Remoção de descontinuidades
 Interpretar os procedimentos e recomendações  Tipos de remoções
(de acordo com as normas) aplicáveis à
ergonomia e à luminosidade do ambiente de Ferramentas, instrumentos e insumos
soldagem
 Cuidados
 Identificar as condições de posicionamento do  Consequências de uso inadequado
soldador no ambiente de execução da
soldagem
Pesquisa e análise de informações
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Preparação de juntas
 Identificar, na instrução de trabalho, as
condições de limpeza inicial da região a ser
soldada
 Avaliar as condições de limpeza da região a ser
soldada
 Identificar, na instrução de trabalho, a
necessidade de utilização de procedimento
unilateral (com backing e dispositivos auxiliares)
 Interpretar os procedimentos técnicos de
manuseio do maçarico
 Selecionar os equipamentos e ferramentas a
serem utilizados na soldagem de acordo com a
instrução de trabalho






Técnicas de pesquisa
Fontes de consulta
Seleção de informações
Análise das informações e conclusões

Segurança no Trabalho
 Acidentes
de
trabalho:
características e prevenção
 Equipamentos de proteção
 Agentes agressores à saúde
 Riscos em eletricidade
 Sinalização de segurança
 Primeiros socorros
 Ergonomia

tipos,

Fontes de energia para soldagem
 Identificar a fonte de energia de soldagem a ser
utilizada, tendo em vista o ajuste de parâmetros
 Reconhecer o funcionamento do equipamento
 Identificar, através de consulta a manuais, a
forma de montagem do conjunto de acessórios
Controle de deformações na soldagem
 Identificar, através da simbologia constante na
instrução de trabalho, a geometria da junta a
ser soldada.
 Identificar, na instrução de trabalho, as
condições de alinhamento e pré-deformação da
junta a ser soldada.
 Identificar a temperatura indicada na instrução
de trabalho, tendo em vista o pré-aquecimento
e/ou a remoção de possível umidade.
 Interpretar a instrução de trabalho quanto aos
parâmetros de soldagem
 Selecionar o lápis térmico de acordo com a
temperatura indicada na instrução de trabalho
Controle visual e dimensional
 Avaliar as condições de alinhamento e prédeformação da junta a ser soldada
 Comparar as dimensões reais da geometria da
junta com as especificadas na instrução de
trabalho
 Identificar, na instrução de trabalho, o tipo e a
geometria da junta.
Capacidades
metodológicas

sociais,

organizativas

e

Capacidades Sociais
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 Participar de grupos de trabalho respeitando as
opiniões dos demais integrantes
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas
relações interpessoais
 Interagir, através da comunicação verbal e não
verbal, com colegas, equipes de trabalho e
superiores.
Capacidades Organizativas
 Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e
insumos colocados à sua disposição.
 Integrar às suas práticas as orientações
recebidas quanto aos procedimentos técnicos,
de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Capacidades Metodológicas
 Demonstrar iniciativa na busca de dados e
informações sobre as atividades de sua
responsabilidade
 Demonstrar organização nos próprios materiais
e no desenvolvimento das atividades.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório de metrologia / desenho
técnico/ eletricidade básica
 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Apostila

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Soldador de estruturas e tubulação no processo MIG/ MAG
Unidade Curricular: Fundamentos de Soldagem
Carga Horária: 50 h
Unidade de Competência: Executar soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo a

arco elétrico MIG/MAG, atendendo a documentação técnica de fabricação e os
procedimentos técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Objetivo Geral: Favorecer, através dos fundamentos técnicos e científicos, conhecimentos
aplicáveis aos processos de soldagem, uma base consistente que possibilite o desenvolvimento
das competências profissionais do soldador, com segurança e qualidade, preservando o meio
ambiente.
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas

Eletricidade básica
 Grandezas elétricas
Eletricidade básica
 Tensão
 Identificar as grandezas elétricas aplicáveis à
 Corrente
soldagem
 Resistência
 Identificar os tipos e características de corrente  Tipos de correntes
elétrica
 Contínua
 Alternada
Documentos técnicos
 Instrumentos de medição
 Interpretar dados e informações de textos
 Multímetro
técnicos
Documentos técnicos
Desenho técnico mecânico
 Especificação do procedimento de
 Ler e Interpretar desenhos técnicos básicos
soldagem
 Registro de qualificação do soldador
Metrologia básica
 Identificar instrumentos de medição aplicáveis à Desenho técnico mecânico
soldagem
 Introdução ao desenho mecânico
 Identificar unidades de medida e instrumentos  Leitura e interpretação
de medição
 Projeção ortogonal
 Perspectiva isométrica
Metais de base
 Identificar os princípios de comportamento dos Metrologia básica
metais
 Conceito, histórico e aplicação
 Identificar tipos e características dos materiais  Métodos de medição
aplicáveis à soldagem
 Medidas de comprimento
 Sistema métrico
Capacidades
sociais,
organizativas
e
 Sistema inglês
metodológicas
 Medidas de superfície
 Unidade fundamental
Capacidades Sociais
 Múltiplos e submúltiplos
 Participar de grupos de trabalho respeitando as
 Conversão de unidades
opiniões dos demais integrantes
 Aplicações
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas  Medidas de temperatura
relações interpessoais
 Unidade fundamental
 Interagir, através da comunicação verbal e não
 Conversão de unidades
verbal, com colegas, equipes de trabalho e
 Aplicações
superiores.
 Ângulos
 Conceito
Capacidades Organizativas
 Medida
 Ter cuidado com ferramentas, instrumentos e  Instrumentos de medição
insumos colocados à sua disposição.
 Tipos: trena, escala, paquímetro,
 Integrar às suas práticas as orientações
manômetro, calibre e gabaritos
recebidas quanto aos procedimentos técnicos,
 Aplicação: trena, escala, paquímetro,
de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
manômetro, calibre e gabaritos
 Leitura: trena, escala, paquímetro,
Capacidades Metodológicas
manômetro, calibre e gabaritos
 Demonstrar iniciativa na busca de dados e
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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informações sobre as atividades de sua
Metais de base
responsabilidade
 Demonstrar organização nos próprios materiais  Metais e ligas metálicas
e no desenvolvimento das atividades
 Materiais ferrosos e não ferrosos
 Classificação
 SAE
 ASTM
Trabalho em equipe
 Formação, estrutura e funcionamento de
equipes de trabalho
 Relações interpessoais
 Responsabilidades individuais e coletivas
Conflitos interpessoais
 Tipos
 Características
 Níveis de conflito
 Fatores internos e externos
 Autoconsciência
Gestão da Qualidade
 Conceitos básicos
 Ferramenta da qualidade 5S
 Análise e solução de problemas
Ética
 Ética nos relacionamentos sociais
Comunicação
 Elementos da comunicação: emissor,
receptor, mensagem e canal
 Ruídos na comunicação
 Comunicação verbal e comunicação não
verbal
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório de Soldagem
 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Apostila

MÓDULO:ESPECÍFICO
Ocupação: Soldador de estruturas e tubulação no processo MIG/ MAG
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Unidade Curricular: Soldagem de Estrururas no Processo MIG/MAG
Carga Horária: 100 h
Unidade de Competência: Executar soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo a
arco elétrico MIG/MAG, atendendo a documentação técnica de fabricação e os procedimentos
técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas que permitam ao profissional executar serviços de soldagem de
estruturas no processo MIG/MAG, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de
qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Capacidades Técnicas

Conhecimentos

Elementos de manutenção

 Insumo
Elementos de manutenção
 Manutenção preventiva, preditiva e
 Selecionar os insumos recomendados para a
corretiva de acessórios
limpeza de equipamentos, acessórios e local de
 Pré-fixação de cabos
soldagem.
 Isolamento dos cabos
 Selecionar, no procedimento de manutenção
 Conexão de sistema de fluxo de gás
preventiva, o método de limpeza indicado para
os equipamentos, acessórios e local de  Procedimentos de manutenção
soldagem.
Montagem e soldagem das juntas
 Verificar as condições de fixação dos cabos de
 Especificação e classificação de
soldagem, tendo em vista a manutenção
consumíveis
preventiva.
 Identificação e seleção de consumíveis
 Verificar as condições de funcionamento dos
fusíveis, tendo em vista a manutenção  Manuseio e armazenagem de consumíveis
 Máquinas e equipamentos portáteis
preventiva.
 Identificar as ferramentas aplicáveis à  Ferramentas e equipamentos
manutenção preventiva dos fusíveis, cabos,  Acessórios
 Sistemas de fixação na soldagem (backing,
aterramento e pistola.
ponteamento,...)
 Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto
de cabos de soldagem tendo em vista a  Limpeza da região a ser soldada
 Cortes térmicos
manutenção preventiva
 Analisar as condições de uso do conduíte,  Ferramentas de uso manual
 Manuseio de maçarico
difusor de gás, bocal e bico de contato
 Identificar as condições de isolamento de cabos  Interpretação da Instrução de Trabalho
 Fontes de energia
e pistola
 Analisar as condições de uso da mangueira do  Luminosidade
gás de proteção, do cabo força, terra e sistema  Condições atmosféricas
de arrefecimento
 Tipos de ambientes
 Identificar, através de consultas técnicas, as  Organização do posto de soldagem
orientações de instalação da mangueira do gás  Posições de soldagem
de proteção, dos cabos força e terra e do  Técnicas de ponteamento
sistema de arrefecimento
 Parâmetros de soldagem
 Avaliar as condições de funcionamento do  Técnicas de soldagem
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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regulador de
arrefecimento.

gás

e

dos

sistemas

de

Montagem e soldagem das juntas
 Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas
de limpeza interpasses recomendadas.
 Identificar, na instrução de trabalho, a técnica
de soldagem indicada para a operação.
 Avaliar as condições da fonte de energia, tendo
em vista o ponteamento de componentes.
 Avaliar as condições do ambiente de soldagem,
tendo em vista o ponteamento de componentes.
 Identificar o número de pontos indicados na
instrução de trabalho
 Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas
de limpeza final recomendadas.
 Identificar o posicionamento da junta a ser
ponteada
 Identificar, na instrução de trabalho, os
parâmetros de soldagem, tendo em vista o
ponteamento e a soldagem dos componentes.
 Interpretar a instrução de trabalho quanto ao
posicionamento da junta
 Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no
ponteamento de componentes
 Selecionar a técnica de ponteamento indicada
para a operação
 Selecionar as ferramentas e equipamentos
requeridos
para
o
ponteamento
de
componentes

 De ângulo: posições horizontal e
vertical
 De topo: posição plana, horizontal e
vertical.
Controle de deformações na soldagem
 Controle de temperatura interpasses
 Fixação de componentes a serem soldados
 Desempeno de estruturas
 Métodos de aquecimento
Controle visual e dimensional
 Controle visual e dimensional
 Controle visual: noções básicas (padrões e
procedimentos)
 Controle dimensional da junta a ser
soldada: noções básicas (padrões,
procedimentos e instrumentos)
 Remoção de descontinuidades
 Tipos de remoções
Resíduos
 Tipos
 Classificação
 Características
 Descarte

Ferramentas, instrumentos e insumos
 Tipos
 Características
 Aplicações
Controle de deformações na soldagem
 Procedimentos técnicos de transporte,
manuseio e conservação.
 Avaliar a eficácia da técnica de controle de
deformações aplicada.
 Identificar, na instrução de trabalho, a técnica Trabalho em equipe
 Definição de objetivos e metas
de controle de deformações.
 Selecionar o instrumento para medição da  Divisão de papéis e responsabilidades
temperatura interpasses.
 Ajustes interpessoais
 Identificar, na instrução de trabalho, as  Lidar com críticas e sugestões
recomendações para controle da temperatura
interpasses.
Ética
 Comparar a temperatura interpasses da peça  Ética nos relacionamentos sociais e
em execução com a indicada na instrução de
profissionais
trabalho.
 Ética no uso de máquinas e equipamentos
Controle visual e dimensional
 Selecionar o processo para remoção de
descontinuidades na solda executada
 Avaliar visualmente o cordão executado, tendo
em vista a isenção de descontinuidades.
 Identificar a existência de descontinuidades

Trabalho e profissionalismo
 Competência profissional
 Qualidades pessoais e profissionais
Segurança no Trabalho
 Organização do local de trabalho
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 Interpretar os padrões preestabelecidos em
procedimento, tendo em vista o controle visual
e dimensional da solda realizada.
 Selecionar, de acordo com o procedimento, os
instrumentos requeridos para o controle visual e
dimensional da solda.

 Manuseio de materiais e equipamentos
 Plano de Prevenção e Combate a Incêndio:
PPCI
 Educação em Prevenção de Acidentes –
CIPA
 Campanhas de segurança

Resíduos
 Interpretar os procedimentos de descarte de
resíduos (de acordo com a legislação
ambiental) gerados pela soldagem
 Identificar os tipos de resíduos gerados durante
a manutenção preventiva
 Classificar, por tipo, os resíduos gerados
durante a manutenção preventiva, remoção de
descontinuidades e pela soldagem.

Qualidade Ambiental
 Homem e o meio ambiente
 Qualidade de vida
 Prevenção à poluição ambiental
 Impactos ambientais

Capacidades
metodológicas

sociais,

organizativas

e

Capacidades Sociais
 Participar de grupos de trabalho demonstrando
autocontrole e atitudes de cooperação
 Demonstrar postura ética em todas as ações
desenvolvidas e no relacionamento interpessoal
e profissional
 Integrar à comunicação oral e escrita a
terminologia técnica apresentada e identificada
através das pesquisas e leituras
Capacidades Organizativas
 Utilizar as ferramentas, instrumentos e insumos
colocados à sua disposição de acordo com os
procedimentos técnicos e as recomendações
recebidas
 Integrar às suas práticas as orientações
recebidas quanto aos procedimentos técnicos,
de saúde e segurança no ambiente de trabalho
Capacidades Metodológicas
 Propor possíveis melhorias na organização do
ambiente de trabalho, tendo em vista a
prevenção de acidentes e a melhoria da
produtividade
 Demonstrar iniciativa e responsabilidade no
desenvolvimento das atividades de sua
responsabilidade

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório de Soldagem
 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Avental de raspa de couro
 Escova com fios de aço para limpeza de
solda
 Escova rotativa de 4.1/2 com fio de aço
flexível
 Lente incolor para mascara de solda
 Luva de raspa de couro cano longo
 Manga de raspa de couro
 Máscara descartável contra poeiras e
fungos metálicos - pff2 c/ válvula
 Óculos de proteção contra impacto lente
incolor
 Perneira de raspa de couro
 Protetor auricular tipo plug de borracha de
silicone
 Protetor auricular tipo plug moldado em
silicone
 Picadeira
 Touca de tecido brin para soldador
 Apostila

MÓDULO:
Ocupação: Soldagem de Estrururas no Processo MIG/MAG
Unidade Curricular: Soldagem de tubulação no processo MIG/MAG
Carga Horária: 100 h
Unidade de Competência: Executar soldagem em estruturas e tubulação por meio do processo a
arco elétrico MIG/MAG, atendendo a documentação técnica de fabricação e os procedimentos
técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas que permitam ao profissional executar serviços de soldagem de
tubulação no processo MIG/MAG, de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de
qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Capacidades Técnicas

Conhecimentos

Elementos de manutenção
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 Insumos
Elementos de manutenção
 Manutenção
preventiva,
preditiva
e
corretiva de acessórios
 Selecionar os insumos recomendados para a
limpeza de equipamentos, acessórios e local de  Pré-fixação de cabos
soldagem.
 Isolamento dos cabos
 Selecionar, no procedimento de manutenção  Conexão de sistema de fluxo de gás
preventiva, o método de limpeza indicado para  Procedimentos de manutenção
os equipamentos, acessórios e local de
soldagem.
Montagem e soldagem das juntas
 Verificar as condições de fixação dos cabos de  Especificação e classificação de
soldagem, tendo em vista a manutenção
consumíveis
preventiva.
 Identificação e seleção de consumíveis
 Verificar as condições de funcionamento dos  Manuseio e armazenagem de consumíveis
fusíveis, tendo em vista a manutenção  Máquinas e equipamentos portáteis
preventiva
 Ferramentas e equipamentos
 Identificar as ferramentas aplicáveis à
 Acessórios
manutenção preventiva dos fusíveis, cabos,
 Sistemas de fixação na soldagem (backing,
aterramento e pistola
ponteamento,...)
 Identificar as ferramentas aplicáveis ao reaperto

Limpeza da região a ser soldada
de cabos de soldagem tendo em vista a

Cortes térmicos
manutenção preventiva
 Analisar as condições de uso do conduíte,  Ferramentas de uso manual
 Manuseio de maçarico
difusor de gás, bocal e bico de contato.
 Interpretação da instrução de trabalho
 Fontes de energia
Montagem e soldagem das juntas
 Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas  Luminosidade
 Condições atmosféricas
de limpeza interpasses recomendadas.
 Identificar, na instrução de trabalho, a técnica  Tipos de ambientes
 Organização do posto de soldagem
de soldagem indicada para a operação.
 Avaliar as condições da fonte de energia, tendo  Posições de soldagem
 Técnicas de ponteamento
em vista o ponteamento de componentes.
 Avaliar as condições do ambiente de soldagem,  Parâmetros de soldagem
tendo em vista o ponteamento de componentes.  Técnicas de soldagem
 Em todas as posições
 Identificar o número de pontos indicados na
instrução de trabalho
 Identificar, na instrução de trabalho, as técnicas Controle de deformações na soldagem
de limpeza final recomendadas.
 Controle de temperatura interpasses
 Identificar o posicionamento da junta a ser  Fixação de componentes a serem soldados
ponteada
 Desempeno de estruturas
 Identificar, na instrução de trabalho, os
 Métodos de aquecimento
parâmetros de soldagem, tendo em vista o
ponteamento e a soldagem dos componentes.
 Interpretar a instrução de trabalho quanto ao Controle visual e dimensional
 Controle visual: noções básicas (padrões e
posicionamento da junta
procedimentos)
 Selecionar a fonte de energia a ser utilizada no
ponteamento de componentes
 Controle dimensional da junta a ser
 Selecionar a técnica de ponteamento indicada
soldada:
noções
básicas
(padrões,
para a operação
procedimentos e instrumentos)
 Selecionar as ferramentas e equipamentos  Remoção de descontinuidades
requeridos
para
o
ponteamento
de
 Tipos de remoções
componentes
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 Selecionar, de acordo com as indicações da
instrução de trabalho, os consumíveis a serem
utilizados no ponteamento de componentes
 Avaliar o alinhamento, pré-deformação e a
abertura de raiz da junta, considerando as
especificações da instrução de trabalho
Controle de deformações na soldagem
 Avaliar a eficácia da técnica de controle de
deformações aplicada
 Identificar, na instrução de trabalho, a técnica
de controle de deformações
 Selecionar o instrumento para medição da
temperatura interpasses
 Identificar, na instrução de trabalho, as
recomendações para controle da temperatura
interpasses
 Comparar a temperatura interpasses da peça
em execução com a indicada na instrução de
trabalho.
Controle visual e dimensional
 Selecionar o processo para remoção de
descontinuidades na solda executada
 Avaliar visualmente o cordão executado, tendo
em vista a isenção de descontinuidades
 Identificar a existência de descontinuidades
 Interpretar os padrões preestabelecidos em
procedimento, tendo em vista o controle visual
e dimensional da solda realizada
 Selecionar, de acordo com o procedimento, os
instrumentos requeridos para o controle visual e
dimensional da solda
 Avaliar
a
eficácia
da
remoção
das
descontinuidades

Resíduos
 Tipos
 Classificação
 Características
 Descarte
Uso racional de recursos
 Redução de perdas
 Racionalização de energia
Trabalho em equipe
 Organização do trabalho
 Níveis de autonomia
 Relações com o líder
 Gestão da rotina
Organização de ambientes de trabalho
 Just-in-time
 Kanban
Ética
 Virtudes profissionais: responsabilidade,
iniciativa, honestidade, sigilo, prudência,
perseverança, imparcialidade
Trabalho e profissionalismo
 Empreendedorismo
 Planejamento
profissional:
ascensão
profissional, formação profissional e
investimento educacional
 Empregabilidade
 Sustentabilidade
Cooperação e trabalho
Conflitos nas Organizações
 Tipos
 Características
 Fatores internos e externos
 Causas
 Consequências
 Controle emocional no trabalho

Resíduos
 Interpretar os procedimentos de descarte de
resíduos (de acordo com a legislação
ambiental) gerados pela soldagem
 Identificar os tipos de resíduos gerados durante
a manutenção preventiva
 Classificar, por tipo, os resíduos gerados
durante a manutenção preventiva, remoção de
Segurança no Trabalho
descontinuidades e pela soldagem
 Procedimentos e normas de segurança no
trabalho
Capacidades
sociais,
organizativas
e
metodológicas
Capacidades Sociais
 Trabalhar em equipe
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 Agir com ética
 Estabelecer relações interpessoais, através da
comunicação, interação e cooperação
Capacidades Organizativas
 Respeitar
as
normas
técnicas,
os
procedimentos da qualidade e a legislação
específica de saúde, segurança e meio
ambiente
Capacidades Metodológicas
 Analisar e propor alternativas de racionalização
de recursos
 Analisar e propor melhorias nos produtos e
serviços
 Demonstrar atitude proativa, atualizando-se
continuamente e adaptando-se às mudanças
tecnológicas, organizativas, profissionais e
socioculturais que incidem nas suas atividades
profissionais.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Laboratório de soldagem
 Kit multimídia (projetor, tela, computador)
 Avental de raspa de couro
 Escova com fios de aço para limpeza de
solda
 Escova rotativa de 4.1/2 com fio de aço
flexível
 Lente incolor para mascara de solda
 Luva de raspa de couro cano longo
 Manga de raspa de couro
 Máscara descartável contra poeiras e
fungos metálicos - pff2 c/ válvula
 Óculos de proteção contra impacto lente
incolor
 Perneira de raspa de couro
 Protetor auricular tipo plug de borracha de
silicone
 Protetor auricular tipo plug moldado em
silicone
 Picadeira
 Touca de tecido brin para soldador
 Picadeira
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Material Didático

 Touca de tecido brin para soldador
 Apostila

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM
01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Barra de aço chato 1020 a 3/8 x 2´

QUANTIDADE/ITEM
50kg

02

Chapa de aço carbono a-36 10mm x 1000mm x 2000mm

2 und

03

Disco de corte ´4 1/2 x 1/8´

12 und

04

Disco de desbaste com diâmetro de ´4.1/2 x 1/8´

5 und

05

Metalon 25 x 10 1,5

30 metros

06

Metalon 30 x 15 x 1,5

30 metros

07

Arame de solda 08 mm

5 kg

08

Arame de solda 1 mm

5 kg

09

Arame de solda 0,6 mm

5 kg
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10

Filtro de luz retangular p/ capacete soldador nº10

20 und

11

Filtro de luz retangular para capacete de soldador nº 12

20 und

12

Gás acetileno cilindro com 9kg

02 cil

13

Gás oxigênio cilindro com 10m³

02 cil

14
15

Gas argonio
Gas CO2

04 cil
04 cil

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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