
 

 

CURSO: 
FORMAÇÃO DE METROLOGISTA 

(Presencial) 
Objetivo: 
Capacitação do colaborador para exercer atividades que envolvam medição e monitoramento 
e desenvolver metodologias de utilização e manuseio de instrumentos de medição, assim 
como na calibração periódica destes e Análise Crítica de Certificados e Controle e 
Gerenciamento de Instrumentos de Medição. 

Conteúdo Programático: 
 Introdução Geral a Metrologia e definição de Grandezas e Unidades de Medida e 

Conceitos fundamentais e terminologias do VIM e tipos de Laboratorios (Acreditados, 
Certificados e c/ Padrões Rastreados) e Seleção Correta de Instrumentos de medição e 
periodicidade de calibração; 

 Definição e interpretação dos termos: Calibração x Aferição x Ajuste x Manutenção x 
Verificação; 

 Interpretação do Requisito 7.1.5 da NBR ISO 9001; 
 Determinação de Tolerâncias de Processo e Critérios de Aceitação dos Instrumentos; 
 Interpretação dos principais requisitos obrigatórios da NBR ISO 10012 para confirmação 

metrológica; 
 Confiabilidade Metrológica e Validação e Análise Crítica de Certificados conforme ABNT 

NBR ISO IEC 17025 
 Definição e Práticade calibraçãode Instrumentos Dimensionais: Paquímetros, Escala 

Graduada, Trena Graduada, Micrômetro e Traçador de Altura; 
 Calculo de Incerteza de Medição, Procedimento de Calibração, Registro de Medições, 

Padrões de Trabalho; 
 Avaliação Prática e Teórica. 

Público Alvo: 
Estudantes, Técnicos, Engenheiros da área de Qualidade e/ou Metrologia, ou de áreas 
correlacionadas, assim como colaboradores de empresas privadas, publicas, e ou de serviços, 
estudantes de qualquer curso de graduação e técnico e ainda interessados no assunto com 
pré-requisito básico desejável “Curso de Metrologia e Matemática Básica”. 

Metodologia: 
Aplicação do conhecimento através de aulas utilizando o material didático recomendado pelos 
principais auditores e consultores de requisito de medição e monitoramento das normas de 
sistema de gestão. 

Carga Horária: 
20 horas. 

Período: 
25 a 27/04/22, de 18h às 22h. 

FACILITADOR: TAYAM CASTILHO SANTANA 
 
Formação técnica em “Mecânica” pela antiga Escola Técnica Federal do Amazonas (ETFAM) e 
atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)com registro no 
CFT-AMsob o número 77166361204. Já atua na área de metrologia há mais de 20 anos, tendo 
passagens por grandes empresas do PIM – Polo Industrial de Manaus – como Brasil Norte 



 

 

Bebidas “Franqueado Coca-Cola Manaus”, Samsung SDI Brasil, nas funções de Instrumentista e 
Metrologista, e em três laboratórios de Calibração na região de Manaus, sendo o último, onde 
atua desde 2010 como sócio e fundador, a TK&K. Atuando no segmento de calibração de 
instrumentos a partir de 2013, na TK&K participou ativamente da implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade para certificação na ABNT NBR ISO 9001, onde recebeu a recomendação 
para certificação em 2015, tornando-se a primeira empresa na região norte do país a possuir 
certificação reconhecida nacionalmente para o escopo de “Calibração de Instrumentos de 
Medição em 6 Grandezas”. Possui também mais de 5000 horas em consultoria em Sistema de 
Gestão de Medição e já ministrou treinamentos na capacitação de mais de 8000 colaboradores 
em Medição e Monitoramento. Recebeu, em nome da TK&K, o prêmio “CIDADE DE MANAUS”, 
em outubro de 2017, na categoria “Empresa do Ano”, por sua contribuição na disseminação da 
metrologia no estado do Amazonas e em especial no PIM. Autor do livro “Controle e 
Gerenciamento de Instrumentos de Medição”. Atualmente, exerce a função de Gerente 
Técnicoe Metrologistano Laboratório de Calibração “TK&K Treinamentos e Serviços 
Metrológicos”, onde também é instrutor e consultor em Sistemas de Gestão de Medição e 
Monitoramento, especificamente no requisito 7.1.5 da NBR ISO 9001:2015, possui formação 
superior em Tecnologia em Gestão da Qualidade pela UNIASSELVI, Pós-Graduado em 
“Docência no Nível Superior” e “Administração Estratégica” pela UNIASSELVI. Atualmente é 
Sócio e Gerente TécnicoMetrologista no Laboratorio de Calibração “TK&K SERVIÇOS 
METROLÓGICOS” empresa do grupo TK&K. É também instrutor oficial das áreas de Metrologia 
e Matemática da FIEAM – Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. É Pesquisador 
Independente com publicação periódica de Artigos Cientificos de Opinião em seu blog: 
www.professortayam.com.br nas áreas de: Metrologia, Qualidade, Gestão Estratégica, Religião 
e História. Estudante de Pós-Graduação em: Teologia, História e Filosofia. Fundador do Grupo 
RIMA – Rede Independente de Metrologia do Amazonas. 

Investimento por participante: 
R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) ou 3x R$ 165,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 
Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária, PIX, 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, Transferência Bancária, PIX, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

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

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso, mediante preenchimento do formulário 
de inscrição (pelo participante ou por pessoa responsável na empresa), confirmando a 
participação no curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado. 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

http://www.professortayam.com.br/


 

 

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

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 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, 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? 
 26 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 98%; 
 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; 
 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. 

 

 


