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REGULAMENTO 

CAMPEONATO DE SOLDAGEM E INSPEÇÃO - 1ª EDIÇÃO – 2018 

 

O presente documento visa regular o CAMPEONATO DE SOLDAGEM E INSPEÇÃO 

DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PINDAMONHANGABA. 

 

1. OBJETIVO DO CAMPEONATO 

Promover uma competição prática entre alunos de Cursos de Graduação  e de 

Cursos Técnicos de Nível Médio, nas áreas de soldagem e inspeção, visando 

complementar a formação do aluno quanto ao uso de normas e procedimentos 

aplicados a essa área. 

 

2. PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO 

A participação neste Campeonato é voluntária e totalmente gratuita, não sendo 

necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está 

condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ ou valor, pelos participantes, seja 

qual for sua natureza e ainda que a título de ressarcimento de tributos.  

Ao participar do Campeonato, todos os participantes deverão ser submeter às 

regras e condições estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante, no 

ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, declarando que LEU, 

COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA de forma irrestrita, todos os itens 

deste Regulamento.  

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTIIPAR DO CAMPEONATO 

 

3.1. Podem participar do Campeonato de Soldagem e Inspeção todas as pessoas 

físicas habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 
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5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 anos e sem limitação de idade, 

residentes no território nacional, que se cadastrarem na forma estabelecida 

neste Regulamento, desde que atendam, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos:  

 Ser aluno regularmente matriculado em cursos de graduação ou técnico 

de nível médio, de qualquer faculdade ou escola técnica;  

 A participação no campeonato somente será válida se a inscrição for 

efetuada dentro do período estipulado pelo regulamento (item 3); 

 As equipes deverão, obrigatoriamente, ser formadas por 03 (três) 

componentes, da mesma instituição de ensino.  Os componentes das 

equipes poderão estar matriculados em cursos e semestres diferentes, 

por exemplo: Aluno 1: 1º semestre do curso de Tecnologia em Soldagem; 

Aluno 2: 4º semestre do curso de Manutenção Industrial e o Aluno 3: 6º 

semestre do curso de Processos Metalúrgicos, sendo todos pertencentes 

a Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba; 

 A inscrição deverá ser realizada por um aluno da equipe, que será o 

“capitão”.  Todas as informações referentes ao andamento do 

campeonato serão encaminhadas para o email desse aluno, registrado 

no ato da inscrição; 

 Que nenhuma matéria em curso seja prejudicada ou beneficiada com a 

participação ou não do campeonato. 

 

3.2. Ficam impedidos de participar do Campeonato, além daqueles que não se 

enquadrarem nos requisitos acima, todos os funcionários do ORGANIZADOR 

(neste caso todos os funcionários da Fatec Pindamonhangaba), de empresas 

colaboradoras ou apoiadoras, as pessoas diretamente envolvidas na 

organização, incluindo os componentes da Comissão Julgadora, bem como seus 

cônjuges e parentes de (até) segundo grau, sob pena de desclassificação.  



 

____________________________________________________________________________ 
 

Fatec Pindamonhangaba 

Coordenação de Curso 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
www.fatecpindamonhangaba.edu.br 

Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, 4010 • Água Preta • 12445-010 • Pindamonhangaba • SP • Tel.: (12) 

3648-8756 

 
 

4. ETAPAS e CRONOGRAMA  

As datas poderão sofrer alteração, a critério do ORGANIZADOR, desde que este 

encaminhe um e-mail a todos os alunos responsáveis pelas equipes (capitães), 

informando as alterações sofridas. O e-mail do aluno capitão será aquele cadastrado no 

formulário de inscrição online.   

A Tabela 1, apresenta as etapas do campeonato com seus respectivos períodos de 

duração. 

 

 

Tabela 1: Etapas do Campeonato de Soldagem e Inspeção 

Etapas Descrição Período 

Primeira Etapa: 

Treinamentos 

Inscrições e ambientação 

Período de inscrições e fase de ambientação com palestras e 

minicursos sobre: Soldagem virtual, Processo de soldagem 

SMAW, Certificação de inspetores e soldadores e Ensaios Não 

Destrutivos (END). 

 14/05 (segunda-feira) 

Das 08:00 as 08:30: abertura oficial do campeonato.  

Das 09:00 as 10:00: palestra sobre soldagem virtual, com Mairê 

Garcia da empresa Lincoln Eletric. 

Das 10:30 as 12:00: treinamento no simulador LINCOLN, para os 

auxiliares docentes – Mairê Garcia – Lincoln Eletric 

 

 15/05 (terça-feira) 

Das 08:00 as 12:00: minicurso sobre soldagem SMAW e seleção 

de consumíveis – Prof. Eduardo Esperança Canetti – Fatec 

Pindamonhangaba 

 

 

 14/05 a 17/05 
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 16/05 (quarta-feira) 

Das 08:00 as 12:00: minicurso sobre Certificação nacional e 

internacional de inspetores – Prof. Me. João Maurício Godoy – 

Fatec Pindamonhangaba 

 

 17/05 (quinta-feira) 

Das 08:00 as 12:00: A ABENDI – Associação Brasileira de 

Ensaios Não Destrutivos e Inspeção oferecerá um minicurso 

prático abordando END por líquido penetrante e END por 

partículas magnéticas.  

Segunda Etapa 

Treinamento no equipamento de soldagem virtual VRTEX 

Período de treinamento com equipamento de soldagem virtual: 

Das 11:00 às 13:00 – Responsável: Danillo e Pedro 

Das 14:00 as 18:00 – Responsáveis: Danillo e Luiz; 

                    Das 19:30 às 21:00 – Responsável: Luiz e Edilon 

As equipes deverão agendar o horário de treinamento, com o auxiliar docente. 

15/05 a 21/05 

Terceira Etapa  

Provas teóricas  

Provas teóricas, com assuntos abordados na semana de treinamento 

(eliminatória). O horário de aplicação das provas será divulgado 

posteriormente, durante o decorrer da primeira semana. 

21/05  

Quarta Etapa 

Prova Prática  

Provas práticas de soldagem com VRTX (eliminatória). O horário de aplicação 

das provas será divulgado posteriormente, durante o decorrer da primeira 

semana. 

22/05 

Quinta Etapa 

Divulgação das equipes finalistas 

A comissão julgadora publicará os resultados e as equipes finalistas. 

24/05 

Sexta Etapa 

Provas finais ao vivo 

Provas práticas, no simulador VRTX, com as equipes finalistas; 

Finalização do Campeonato e Premiações 

25/05 
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5. DESCRIÇAO DAS ETAPAS 

O Campeonato de Soldagem e Inspeção é dividido em etapas, as quais se 

encontram enumeradas e definidas a seguir:  

 

a) Primeira Etapa – Inscrições e ambientação 

Para inscrição no presente Campeonato de Soldagem e Inspeção, o participante 

deverá acessar o endereço eletrônico referente ao formulário Google, para preencher a 

Ficha de Inscrição, nele disponibilizada. Todo o processo de inscrição será realizado de 

forma on-line e somente serão aceitas e válidas as inscrições que se realizarem de tal 

forma.  

A ambientação será realizada durante 4 (quatro) dias, de forma que os alunos 

recebam orientações e informações sobre o simulador de soldagem e minicursos sobre 

soldagem por SMAW, Certificação nacional e internacional e Ensaios não destrutivos 

de LP e PM. Os materiais didáticos dos minicursos serão disponibilizados a todos os 

inscritos no Campeonato e será a base bibliográfica para as provas da 3ª Etapa.  

A participação no minicurso é facultativa. Os participantes do minicurso 

receberão certificado de participação. 

 

b) Segunda Etapa  - Treinamento em soldagem 

A segunda etapa consiste do treinamento em soldagem, no processo eletrodo 

revestido, com equipamento de soldagem virtual.  

O componente da equipe, designado a realizar a prova prática, poderá treinar no 

equipamento de soldagem virtual VRTEX, da Lincoln Electric do Brasil, no Laboratório 

de Soldagem da Fatec Pindamonhangaba, no período de 15 a 21 de maio, conforme 

Tabela 1 e outros horários que a organização definir.  

Durante todo o tempo de treinamento, o aluno será acompanhado por um auxiliar 

docente, conforme descrito na segunda fase da Tabela 1,  
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c) Terceira Etapa – Provas teóricas e práticas 

Provas teóricas e práticas, de caráter eliminatório:  

 Prova 1 (teórica) – Soldagem com SMAW + certificação de soldadores; 

 Prova 2 (teórica) – Ensaios não destrutivos LP e PM + certificação de 

inspetores; 

 Prova 3 (prática) – Simulador de soldagem VRTEX (eletrodo revestido).  

Cada integrante da equipe realizará apenas uma única prova, por exemplo: 

integrante A realizará a Prova 1; integrante B realizará a Prova 2 e o integrante C 

realizará a Prova 3. Os horários serão divulgados nos quadros de aviso e no site da 

faculdade.  

Serão classificadas as equipes finalistas, pelo critério das melhores notas 

obtidas, considerando-se as 03 avaliações.  

 

d) Quarta Etapa – Divulgação dos semi-finalistas  

Será amplamente divulgado (site da faculdade, lista de transmissão do setor de 

comunicação, quadros de aviso das faculdades e email) as equipes finalistas. 

O número de equipes finalistas dependerá do número de equipes inscritas. 

 

e) Quinta Etapa – Provas finais e entrega dos prêmios 

As equipes selecionadas para as provas finais, que ocorrerão no dia 25/05/2018, 

das 09:00 as 12:00, farão apenas a prova prática, no simulador. As melhores notas 

obtidas nessa etapa, serão somadas as demais notas.  As três equipes que acumularem 

mais pontos, em ordem decrescente (da maior pontuação para a menor) serão 

premiadas. 

A cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores do Campeonato, ocorrerá 

no dia 25/05/2018, após as provas ao vivo. 
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6. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

A Comissão de Avaliação poderá ser composta por professores da Fatec 

Pindamonhangaba, funcionários da Abendi e da Lincoln, de acordo com a 

disponibilidade.  

Fica facultado ao ORGANIZADOR e a Comissão de Avaliação, conferir a 

autenticidade e veracidade de todas as informações cedidas pelos participantes.  Caso 

as informações fornecidas pelos participantes mostrem-se, a qualquer tempo, 

inverídicas, os participantes serão automaticamente desclassificados. 

A Comissão avaliadora terá por responsabilidade avaliar os testes teóricos. 

Todo o processo de avaliação e seleção dos finalistas e vencedores são de total e 

exclusiva responsabilidade da Comissão de Avaliação. 

 Na eventualidade de empate entre competidores, a decisão de desempate será 

exclusiva da Comissão Avaliadora, sendo esta decisão soberana e irrecorrível.  

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A primeira etapa de avaliação, realizada pela respectiva Comissão, tem por objetivo 

verificar o atendimento aos requisitos estipulados para a participação, descritos no item 

3.1, desse documento. 

A presença em todas as etapas é obrigatória. A falta em uma das etapas, acarretará 

na desclassificação da equipe. A presença se dará pela participação de 1 (um) ou mais 

integrantes da equipe.  

Todo o processo de avaliação e seleção dos finalistas e vencedores são de total e 

exclusiva responsabilidade da Comissão de Avaliação. 

  

8. PREMIAÇÃO 

O campeonato premiará as equipes que somarem maiores pontuações em todas 

as etapas.  
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A premiação será simbólica, com certificados de 1º, 2º e 3º colocados. Haverá 

também a premiação, à equipe melhor classificada, oferecidas pelas empresas e 

entidades apoiadoras do evento. 

  

9. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Todos os dados fornecidos pelos participantes no ato da inscrição ficarão 

armazenados pelo ORGANIZADOR que se compromete a utilizar as referidas 

informações somente para os fins definidos neste Regulamento.  

 

10. USO DO NOME, IMAGEM E SOM DE VOZ DOS PARTICIPANTES 

Ao participar do Campeonato, o Participante autoriza a utilização, de modo gratuito, 

definitivo e irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer meio ou veículo escolhido 

pelo Promotor, para divulgação deste evento, dos prêmios recebidos, ou de outras 

ações similares relacionadas a ele, por período indeterminado, sem restrição de 

frequência, sem que isso lhe implique qualquer tipo de ônus. 

As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de 

divulgação, ou de pagamento de qualquer quantia por parte da FATEC 

Pindamonhangaba ou dos organizadores. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Regulamento do CAMPEONATO DE SOLDAGEM E INSPEÇÃO, 

poderá ser alterado, suspenso ou encerrado a qualquer momento, mediante 

comunicação prévia pelos mesmos meios de divulgação do presente Concurso. 

Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento, serão decididas de forma 

soberana e irrecorrível pelo ORGANIZADOR e comissão avaliadora. 
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Os participantes poderão esclarecer suas dúvidas no site da Fatec 

Pindamonhangaba ou com a coordenação do curso de Tecnologia Mecânica – 

Processos de Soldagem. 

O ORGANIZADOR não será responsável por problemas, falhas ou mau 

funcionamento técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou 

provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, nem por erro, 

interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto 

processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa 

de inscrições ou a falha do ORGANIZADOR em recebê-las, em razão de problemas 

técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, queda de 

energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

 Da mesma forma, o ORGANIZADOR não se responsabiliza pela ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior que possam impedir a participação do usuário.  

 

 


