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Curso Técnico Nível Médio em Qualidade 

Técnico em Qualidade 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Qualidade, eixo 
tecnológico: Gestão e Negócios serão organizados em 04 módulos semestrais, 
sendo que cada módulo terá uma carga horária mínima de 300 horas, 
totalizando no mínimo 1200 horas ao final do curso e será acrescido de mais 
200 horas de estágios de aprendizagem caso o aluno faça opção pelo estágio 
e/ou poderá fazer a opção pelo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na 
qual será acrescido de 80 horas, o currículo está estruturado de forma a 
garantir o desenvolvimento de competências fixadas pelo Conselho Nacional 
de Educação, Resolução CNE/CEB 4/99 e CNE/CEB 6/2012, bem como 
enfoque prático para atender as exigências das empresas e das indústrias que 
almejam colaboradores com conhecimento teórico e prático de forma integrada. 

O curso tem por objetivo possibilitar, ao educando, uma preparação profissional  direcionada 
para as questões da gestão da qualidade nos diversos setores produtivos. 

Após a conclusão do curso, o formando em  Técnico em Qualidade estará capacitado para: 

o Atuar gerenciando com ênfase em estratégias e mecanismos de melhoria permanente de 
atividades e processos, visando a busca da excelência e o aprimoramento da organização; 

o Utilizar as ferramentas da qualidade adequadamente, diante das situações novas e 
imprevistas; 

o Realizar trabalhos de equipe que atendam as necessidades do cliente interno e externo nas 
organizações, implantando técnicas para resolução de problemas e melhorias de processos; 

o Desenvolver planos de qualidade para o aprimoramento dos processos produtivos, propôr 
medidas preventivas ou corretivas a partir de implantações de auditorias da qualidade; 

o Atuar na elaboração e execução de auditorias internas, bem como auxiliar em auditorias 
externas na organização; 

o Propiciar ao aluno conhecimentos que o habilite a auxiliar, profissionais de nível superior da 
área de Qualidade. 

 



Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação: Técnico em Qualidade 

Carga Horária: 1200 horas 

Duração: 04 semestres 

 

OPÇÕES DE CURSO 

Aulas de Segunda à Sexta-feira, Período Diurno e/ou Noturno 

INICIO DAS AULAS EM 23/02/2015. 

INSCRIÇÕES A PARTIR DE 01/11/2014. 

FAÇA JÁ SUA MATRÍCULA!! 

 
 

INVESTIMENTOS: 

Pagamento de matrícula no valor de $ 190,00 no ato + 24 parcelas de R$380,00**. 

**Click Aqui e confira os benefícios especiais que oferecemos aos alunos do CFP Cursos. 

 

AVISO IMPORTANTE 

A escola CFP cursos se reserva no direito de prorrogar ou cancelar o inicio da turma caso não 
seja atingido o número mínimo de alunos. 

* Curso liberado pela Secretaria da Educação. 

 

GRADE CURRICULAR 

A tabela abaixo - Quadro de Docentes, refere-se ao quadro docente disponível no Centro de 
Formação Profissional “Prof.ª Maria Efigênia S. Antunes”, para atuação no Curso de Educação 
Profissional Técnica  de Nível Médio em Qualidade. 

Tabela – Quadro de Docentes 

Professores Qualificação Disciplinas 

Gabriela Laila Oliveira 

 
 

- Graduação em Eng.ª Ambiental 

-  Mestre em Eng.ª Hidráulica 

- Gestão Ambiental; 

- Métodos e Técnicas de 
pesquisa / TCC. 

André Lucato 

 
 

- Graduado em Eng.ª Mecânica; 

- Pós em  Tecnologia e Inovação, 
FEA-USP 

- Inspeção / Ensaios Ind.; 

- Normalização / Controle 
dimensional 

http://www.cfpcursos.com/matriculas.html
http://www.cfpcursos.com/alunos/beneficios.html


 
 

André Guermandi - Graduado em Arquitetura; 

 
 

- Auto Cad 

Antonio Marcos Ferreira - Graduado em Eng.ª Mecatrônica - Controle Estatístico do 
Processo; 

- Metrologia e Calibração. 

José C. Oliveira - Graduado em Eng.ª da 
Produção 

- Qualidade I ; 

- Qualidade II. 

Reymar Marsili - Graduado em Análise de 
Sistemas 

- Pós Graduação em Docência 
Superior 

- Informática Aplicada 

Fabiana Florian - Mestrado em Desenv. e Meio 
Ambiente 

- Graduação em Ciências 
Econômicas 

- Língua Portuguesa 

- Planejamento e Auditorias 

-Ética e Responsabilidade social 

Danilo Romano - Licenciatura em Matemática - Matemática 

- Informática Aplicada 

Gustavo Morais - Licenciatura em Matemática 

- Letras 

- Língua Inglesa 

- Língua Portuguesa 

Fabio Andrade 

 
 

- Graduação Eng.ª Elétrica 

- Sistema da informação 

- Desenho Técnico 

- Informática Aplicada 

Carolina Benfati - Licenciatura em Química - Língua Inglesa 

Julio César Maria - Técnico Segurança do Trabalho - Segurança no trabalho 

 

 

 



 

 

 

QUADRO CURRICULAR 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES E MATRÍCULA 

Prezado Candidato, 

Primeiramente gostaríamos de dizer que será um prazer tê-lo como nosso aluno. 



Seguem abaixo informações para efetivar sua matrícula conosco: 

 

NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSO: 

o Boleto Bancário (gerado no ato da inscrição) 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: 

o Histórico Escolar do Ensino Médio Concluído; 

o Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

o Cópia da Carteira de Identidade; 

o Cópia do CPF do aluno; 

o Cópia do CPF do responsável financeiro (Quando menor de 18 anos); 

o Comprovante de residência; 

o Uma via do Requerimento de Matrícula preenchida e assinada; 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

O Contrato de Prestação de Serviço será efetuado entre as partes e registrado em cartório, 
sendo  disponível na secretária da escola. 

A secretaria coloca-se a sua disposição para esclarecimentos de dúvidas: 

Através do "Fale Conosco" ou e-mail secretaria@cfpcursos.com Este endereço de e-mail está 
protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: 

Coordenação de cursos 

contato@cfpcursos.com 

Fone: (16) 3337-5382 / 3461-0115 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@cfpcursos.com
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Técnico em Soldagem 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Soldagem, eixo 
tecnológico: Controle e Processos Industriais serão organizados em 04 
módulos semestrais, sendo que cada módulo terá uma carga horária mínima 
de 300 horas, totalizando no mínimo 1200 horas ao final do curso e será 
acrescido de 400 horas de estágios de aprendizagem caso o aluno faça opção 
pelo estágio e/ou poderá fazer a opção pelo Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), na qual será acrescido de 80 horas, o currículo está estruturado de 
forma a garantir o desenvolvimento de competências fixadas pelo Conselho 
Nacional de Educação, Resolução CNE/CEB 4/99 e CNE/CEB 6/2012, bem 
como enfoque prático para atender as exigências das empresas e das 
indústrias que almejam colaboradores com conhecimento teórico e prático de 
forma integrada. 

O curso tem por objetivo possibilitar, ao educando, uma preparação profissional  direcionada 
para atuar nas mais variadas questões envolvendo processos de  soldagem, dentro dos mais 
diversos  setores da cadeia  produtiva. 

Após a conclusão do curso, o formando em Técnico em Soldagem estará capacitado para: 

o Participar e executar da elaboração de projetos, selecionando procedimentos de soldagem, 
metais de base e consumíveis adequadamente, diante das situações de chão de fábrica; 

o Realizar trabalhos de equipe que atenda as necessidades do cliente interno e externo das 
empresas, implantando técnicas para resolução de problemas e melhorias dos processos de 
soldagem; 

o Desenvolver planos de soldagem para o aprimoramento dos processos produtivos, propor 
medidas preventivas ou corretivas a partir de inspeções das atividades diárias de soldagem; 

o Elaborar e executar planos para calibração de instrumentos e máquinas envolvidas com o 
processo de soldagem na organização; 

o Propiciar ao aluno conhecimentos que o habilite a auxiliar, profissionais de nível superior da 
área de Soldagem. 

 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação: Técnico em Soldagem 

Carga Horária: 1.200 horas 

Duração: 04 semestres 

 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 

Indústrias naval, petroquímica, nuclear e de óleo, gás, automobilística, química, 
elétrica/eletrônica e de transformação, prestação de serviços e comércio 



 

LABORATÓRIOS 

o Biblioteca incluindo acervo específico e atualizado; 

o Laboratório de informática com programas específicos; 

o Laboratório de soldagem; 

o Laboratório de metrologia; 

o Laboratórios de ensaios. 

 

OPÇÕES DE CURSO 

Aulas de Segunda à Sexta-feira, Período Diurno e/ou Noturno 

INÍCIO DAS AULAS EM 23/02/2015. 

INSCRIÇÕES A PARTIR DE 01/11/2014. 

FAÇA JÁ SUA MATRÍCULA!! 

 
 

INVESTIMENTOS 

Pagamento de matrícula no valor de $ 190,00 no ato  + 24 parcelas de R$380,00** 

**Click Aqui e confira os benefícios especiais que oferecemos aos alunos do CFP Cursos. 

 

AVISO IMPORTANTE 

A escola CFP cursos se reserva no direito de prorrogar ou cancelar o inicio da turma caso não 
seja atingido o número mínimo de alunos. 

*Curso Liberado pela Secretaria de Educação 

 

GRADE CURRICULAR 

A tabela abaixo - Quadro de Docentes, refere-se ao quadro de docentes disponíveis no Centro 
de Formação Profissional “Prof.ª Maria Efigênia S. Antunes”, para atuação no Curso de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Soldagem. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Curso Técnico em Soldagem 

O itinerário do Curso Técnico em Soldagem está organizado, em um módulo básico, e em 
outros três módulos. Essa organização curricular demonstra a integração dos módulos 
específico I, específico II e final, que deverão ser desenvolvidos sequencialmente, 
correspondendo à fase escolar. 

http://www.cfpcursos.com/matriculas.html
http://www.cfpcursos.com/alunos/beneficios.html


 

 


