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CURSO:  

Carga Horária: _____________ Área de Formação: 521 

Designação: MIG-MAG Nível 1 

Local: A definir 

PÚBLICO-ALVO: 

Este curso é destinado a todos aqueles que pretendam desenvolver competências básicas para 
iniciar a profissão de soldador no processo MIG-MAG. 

OBJETIVOS GERAIS: 

No final da ação de formação o formando deverá ter adquirido as noções teóricas básicas e as 
competências práticas adequadas para o processo de soldadura MIG-MAG 1G, 2G e 3G. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

No final da ação, o formando deverá:                                                                                                                  

 aplicar com êxito os princípios da soldadura MIG-MAG; 
 saber executar soldaduras de canto e topo-a-topo em chapas; 
 identificar os principais defeitos nas soldaduras e conhecer as formas de os evitar. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 Princípios básicos do processo de Soldadura; 
 Equipamentos de soldadura e consumíveis; 
 Simbologia aplicada à soldadura e sua interpretação; 
 Higiene e segurança no processo de soldadura; 
 Preparação de juntas para soldadura; 
 Práticas de soldadura de canto e topo a topo em chapa ao baixo na horizontal; 
 Controlo e identificação de defeitos. 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER: 

No final da ação os formandos deverão estar capacitados para:  
Efetuar a soldadura de conjuntos, estruturas e tubagens metálicas, utilizando os equipamentos 
adequados, conforme instruções técnicas e cumprindo as exigências de qualidade expressas nas 
normas e códigos específicos da atividade de soldadura MIG-MAG, respeitando as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho. 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A FREQUÊNCIA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: 

Todos os que pretendam desenvolverem competências na área. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: 

Iniciação x Aperfeiçoamento ☐ 

FORMA(S) DE ORGANIZAÇÃO: 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

1. Reação à formação (Nível I) 

Questionário de Satisfação do Formando; 

Relatório de Avaliação do Formador; 

Relatório de Avaliação do Coordenador Pedagógico. 

 

2. Avaliação da Aprendizagem (Nível II) 

Ficha de diagnóstico ☐ Ficha de avaliação sumativa ☐ 

Avaliação Prática x Avaliação formativa ☐ 

2.1. Instrumentos e momentos de avaliação:  

A avaliação formativa, feita ao longo da formação, valerá 20% da nota final e a avaliação 
sumativa (exercício prático), terá uma ponderação de 80% na nota final do formando. 

                                                    

3. Avaliação da Eficácia (Nível III) 

Avaliação da Eficácia – Formando X 

Avaliação da Eficácia – Chefia X 

PLANO CURRICULAR/ UNIDADES TEMÁTICAS: 

Designação:  Duração:  

Processo de Soldadura. 
 

4h 
 

Princípios básicos do processo de Soldadura. 2h 

Presencial: 

Formação em sala (teórica e prática)         

  

Formação em posto de trabalho   x 

 



 

FICHA DE CURSO 
AF.006 

Revisão: 00 

Pág. 3 / 4 

 

 
AF.006_00         Pág. 3 de 4 

Designação:  Duração:  

Equipamentos de soldadura e consumíveis. 
 

2h 
 

Simbologia aplicada à soldadura e sua interpretação. 
 

2h 
 

Higiene e segurança no processo de soldadura. 
 

2h 
 

Preparação de juntas para soldadura. 
 

2h 
 

Práticas de soldadura de canto e topo a topo em chapa ao baixo na 
horizontal. 
 

 2h 
 

 

Controlo e identificação de defeitos.  2h 
 

 

CRONOGRAMA: 

Sessão Data da Sessão Hora de Início Hora de Término 

Princípios básicos do processo de 
Soldadura; 

A definir A definir A definir 

Equipamentos de soldadura e 
consumíveis; 

A definir A definir A definir 

Simbologia aplicada à soldadura e sua 
interpretação; 

A definir A definir A definir 

Higiene e segurança no processo de 
soldadura; 

A definir A definir A definir 

Preparação de juntas para soldadura; A definir A definir A definir 

Práticas de soldadura de canto e topo 
a topo em chapa ao baixo na 
horizontal; 

A definir A definir A definir 

Controlo e identificação de defeitos A definir A definir A definir 

RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS: 

Recursos Quantidades Especificações 

Sala  1  

Computador  1  

Vídeo-projetor 1  

Máquina de Soldar ESAB  (1 por formando)  
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Recursos Quantidades Especificações 

Mascaras (1 por formando)  

Luvas (1 por formando)  

Vidro branco 50  

Vidro Preto 16  

Fio - bobine (1 por máquina)  

Chapas Carbono 150x30x8 (8 por formando)  

Chapas Carbono 150x30x8 (8 por formando)  

Disco Rebarbador (4 por formando)  

Alicates de corte                          (1 por formando)  

Gás                                        (1 por máquina)  

Bucal  (3 por máquina)  

Bicos  (3 por máquina)  

Difusor (3 por máquina)  

BIBLIOGRAFIA: 

1. Manual Noções Gerais em Soldadura MIG-MAG. 

EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

Coordenação pedagógica: Fátima Martins 

Formador(es): Jorge Matos 
 
 


