
 

 

CURSO: 
NOÇÕES DE MATEMÁTICA, METROLOGIA E DESENHO TÉCNICO 

Objetivo: 
 Atender às necessidades de profissionais que necessitam fixar conhecimentos básicos de 

matemática; 
 Apresentar aos participantes a utilização correta dos principais instrumentos de medição, 

bem como noções básicas de leitura e interpretação de desenhos técnicos mecânicos. 

Conteúdo Programático: 
 AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS; 
 OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS, FRACIONÁRIOS E DECIMAIS; 
 POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO; 
 OPERAÇÕES COM FRAÇÕES; 
 CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDAS; 
 RAZÃO E PROPORÇÃO; 
 DIVISÃO PROPORCIONAL; 
 REGRA DE 3 SIMPLES E COMPOSTA; 
 PORCENTAGEM; 
 CONCEITOS BÁSICOS E SUAS DEFINIÇÕES; 

MEDIÇÃO 
INCERTEZA 
ERROS 
FÓRMULAS DE CORREÇÃO 

 PAQUÍMETRO; 
PRINCÍPIO DE VERNIER 
ESCALA DECIMAL 
ESCALA INGLESA 

 MICRÔMETRO; 
MEDIÇÕES NA ESCALA DECIMAL 

 RELÓGIO COMPARADOR; 
MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA E AMPLIFICAÇÃO DAMEDIDA 

 DESENHO TÉCNICO; 
VISTAS  
CONCEITO DE PROJEÇÕES ORTOGONAIS 
COTAS E DESENHOS TÉCNICOS 

 INTRODUÇÃO A LEITURA DE ELEMENTOS EM DESENHO TÉCNICO 

Metodologia: 
O curso será desenvolvido através de técnicas teórico-expositivas. A teoria será ministrada 
através de aulas expositivas dialogadas, construção de conceitos, trabalhos em grupo e 
individuais e estudos de caso. Também serão utilizados exercícios para fixação dos conceitos 
apresentados, além de recursos audiovisuais. 

Carga Horária: 
20 horas 

Período e Horário: 
09 a 12/12/20, de 18h às 22h (Terça a sexta-feira) e 8h às 17h (Sábado) 



 

 

Facilitador: ENG. PABLO MARIA DA SILVA 
 
Engenheiro Mecânico, Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão 
Ambiental; Pós-Graduando em Ergonomia; Experiência como Gerente e Coordenador de SMS, 
atuando no sistema de gestão integrada (Segurança, Meio Ambiente, Saúde e 
Responsabilidade Social); Atuou como Gestor de obras em grandes projetos em empresas 
como Reman, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Petrobras (Urucu); Auditor em NR-12 
pelo INPAME (Instituto Nacional de Proteção em Máquinas e Equipamentos). 

Investimento por Participante: 
R$ 395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais) ou 3X de R$ 145,00 nos cartões VISA, 
MASTERCARD, ELO e HIPER. 
 
Este valor inclui: material didático (apostila, pasta, caneta, crachá), coffee-break e certificados 
de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 O participante fará uma avaliação escrita, tendo que atingir 7,0 (sete) como nota mínima 
para ter direito ao certificado. 

 Caso o participante obtenha nota inferior a 7,0 (sete), terá direito a uma segunda chance 
para que possa obter o certificado. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 
* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 95%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 



 

 

 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 
para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 

 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 
sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


