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Você é a primeira mulher certificada em END no 
Brasil. Lembra como tudo começou? 

Lembro que quando cheguei ao Sequi (São José 
dos Campos), em janeiro de 1982, no auge da 
construção das plataformas da Bacia de Campos, 
causei uma grande surpresa nos examinadores. 

Como começou a trabalhar com Ensaios Não 
Destrutivos? 

Meu primeiro desafio foi no Curso Técnico de Me-
talurgia. Eu era a única mulher em uma turma de 45 
pessoas. Logo após a minha formatura, encontrei 
várias barreiras para conseguir um estágio. Foram 
seis meses até que a Embraend (Empresa Brasilei-
ra de Ensaios Não Destrutivos) abrisse suas portas 
para minha primeira experiência profissional. 

A Petrobras surgiu um pouco depois, quando um 
colega de trabalho me informou que a empresa 
estava realizando provas para inspetores. Então, 
resolvi arriscar e encarar mais esse desafio.

Alguém da sua família trabalha na área? O que 
lhe inspirou a ser uma inspetora?

Meus familiares desconheciam totalmente a 
atividade. Eles pensavam que eu estava maluca e 
que deveria escolher uma “profissão de mulher”. 
No entanto, minha grande inspiração eram os es-
tudos. Foi por meio do curso que comecei a me 
encantar com todo aquele universo de materiais 
que a metalurgia transformava.

Em quais métodos você se certificou? 
Minha primeira certificação foi na técnica de Par-

tículas Magnéticas. Dei continuidade aos estudos e 
conquistei as certificações de Líquido Penetrante e, 
posteriormente, Medição de Espessura (Nível 2).

A experiência adquirida ao longo destes anos 
vem, em parte, do aprendizado constante do dia 
a dia. Estamos sempre aprendendo algo novo, en-
frentando novas experiências e desafios. 

Você abriu o mercado para o trabalho das mu-
lheres. Sofreu preconceitos? Quais dificuldades 
vivenciou?

O início foi muito doído. Sofri inúmeros precon-
ceitos. Todos duvidavam que uma mulher desse 
conta do recado. Até que, um dia, um fiscal cha-
mado Adilson, responsável por fiscalizar a cons-
trução dos módulos para a plataforma de Namo-
rado, disse: “Mande esta mulher pra cá, vamos ver 
do que ela é capaz”.

Então, fui deslocada de Belo Horizonte (MG) 
para o Rio de Janeiro (RJ). Nossas instalações no 
canteiro de obras eram apenas um container. Não 
tínhamos banheiro, água e muito menos vestiá-
rios. O sofrimento era grande e os profissionais 
envolvidos com a obra, em princípio, não me acei-
taram bem. Ouvi e vivenciei coisas terríveis. Mui-
tas vezes eu pensava em abandonar tudo e correr 
para os braços da família. No entanto, tinha uma 
voz bem dentro de mim que dizia: “E seus desa-
fios? Você vai abandonar tudo assim tão fácil”?

Consegui superar, vencer os obstáculos e conti-
nuar caminhando.

A situação melhorou com o tempo? 
Sim. Ao término deste primeiro contrato, passei 

a ser recomendada e requisitada em obras que 
aconteciam por todo o Brasil. Felizmente, nunca 
precisei procurar emprego. Eles sempre apare-
ciam por meio de indicações e tive o privilégio de 
trabalhar e conhecer vários cantos do nosso país.

Às 18 horas do dia 18 de agosto, Vanda Lúcia Teixeira (foto) foi convidada a subir ao palco do Teatro 
Frei Caneca para ser homenageada como a primeira mulher certificada em Ensaios Não Destrutivos 
do Brasil.

Vanda recebeu os cumprimentos do presidente da Abendi, o Sr. Luiz Fernando Corrêa Ferreira, e, 
muito emocionada, discursou por quase dez minutos para o público presente na solenidade de aber-
tura do ConaEnd&IEV 2014. 

Ela citou muitos nomes, contou algumas dificuldades que enfrentou no início e deixou muitos convi-
dados curiosos para saber mais sobre a sua bela história de vida. 

Leia, abaixo, a garra e o amor à profissão que fizeram com que Vanda abrisse o mercado 
nacional e se transformasse em um exemplo de mulher e de profissional. 
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contrato da Ragap (Refinaria Gabriel Passos, Be-
tim [MG]). Atuo na recuperação e manutenção de 
válvulas de segurança/alívio, válvulas de controle, 
bloqueio, visores de nível e ramonadores. Minha 
principal atividade, além da inspeção, é a supervi-
são da qualidade dos trabalhos da equipe, sendo 
assim a responsável técnica por todas as tarefas 
executadas.

O que sentiu ao subir no palco para receber a 
homenagem?

Senti muita emoção. O coração disparou e bateu 
forte. Fico muito feliz por ter sido homenageada 
ainda em vida (coisa rara em nosso país) e por po-
der mostrar para as mulheres que com dignidade, 
respeito, humildade e garra é possível alcançar 
qualquer objetivo.

Que recado deixa para as mulheres que come-
çam hoje com o sonho de se destacar nesta área?

É importante saber até onde vão os limites, 
aprender a suportar as adversidades, lidar com a 
distância e a ausência da família e, principalmente, 
relevar os preconceitos machistas que persistem 
até os dias atuais.

Que contribuição você deu à atividade de END e 
Inspeção nacional?

Tentei mostrar o quão importante é o nosso tra-
balho como inspetores, conscientizar o pessoal 
de obras, fábricas, refinarias e petroquímicas que 
a inspeção não está aí para prejudicar nenhum 
serviço, e sim, para agregar valores, contribuir 
tecnicamente para a qualidade dos bons servi-
ços. O nosso país anda carente de bons profis-
sionais, de mão de obra qualificada, e o trabalho 
de END ainda é pouco divulgado nas empresas e 
na mídia. Infelizmente ainda existem pessoas e 
empresas que não sabem o que são Ensaios Não 
Destrutivos.

Foram muitos desafios. Em altura extrema (nas 
construções das jaquetas para as plataformas de 
Namorado I e II; Cherne I e II; Enchova, Garoupa, 
Pampo, Carapeba), torres de refinarias em paradas 
para manutenção, ambientes confinados de vasos 
de pressão, permutadores, vazamentos de produ-
tos tóxicos em área de produção em refinarias e 
petroquímicas, escadas de marinheiro em grandes 
vãos livres, andaimes com a mochila de instrumen-
tos nas costas e vestindo todos os EPI´s (bota, ócu-
los, capacete, luvas, cinto de segurança...).

Qual é a importância da atividade para a socie-
dade?

A atividade previne muitos incidentes e aciden-
tes graves que poderiam até causar perdas de vi-
das humanas. 

Os ENDs são importantes também para evitar 
acidentes que poderiam afetar o meio ambiente, 
como alguns vazamentos tóxicos. São os inspeto-
res que ajudam a proteger a integridade física dos 
equipamentos, evitando, assim, custos financeiros 
muito altos para as empresas e criando um históri-
co de inspeção para corrigir futuros danos.

Trabalha com END até hoje? O que faz atual-
mente? Quais são suas responsabilidades?

Atualmente trabalho na empresa Ibrav com o 

d

“É importante saber até onde vão os limites, aprender a suportar 
as adversidades, lidar com a distância e a ausência da família...”
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Vanda e Luiz Fernando Corrêa Ferreira,
presidente da Abendi
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S ome-se a uma boa ideia, com um foco bem 
definido, uma equipe trabalhadora e uma 
empresa visionária. O resultado foi a 1ª Olim- 

píada GE|Abendi de Inspeção, criada com objetivo 
de valorizar o profissional de inspeção, realizada 
em tempo recorde pela área de Eventos da Associa- 
ção e patrocinada pela General Electric do Brasil.  

Parte das atividades da edição de 2014 do Cona-
end&IEV, a 1ª Olimpíada de Inspeção premiou os 
três melhores profissionais do setor em Ultrassom 
dentre os 99 inscritos. Em duas etapas, com tes-
tes on-line que avaliaram conhecimentos técnicos 
e específicos, 79 concorrentes foram eliminados 

INSPETORES SÃO PREMIADOS EM EVENTO 
REALIZADO PELA ABENDI E PATROCINADO 
PELA GE

De um total de 1032 inspetores N2 de Ultrassom do país, 99 participa-
ram do evento e lutaram pelo título de melhor inspetor em uma disputa 
que ofereceu R$ 40 mil em prêmios ao primeiro colocado.

e os 20 restantes foram convocados para a etapa 
eliminatória, no dia 20 de agosto, em um espaço 
localizado no centro de exposições do Congresso 
com três bancadas para a realização das provas.

A problemática proposta foi a inspeção e análise 
de um corpo de prova conforme norma AWS D1.1. 
Calibração: Inspeção (Detecção - Dimensionamen-
to – Avaliação) – Registro. 

Desta etapa, classificaram-se os seis melhores 
competidores para a prova final.

Na disputa final, os seis finalistas tinham 10 mi-
nutos por bancada para solucionar as problemáti-
cas definidas pela Comissão Organizadora.

Bancada 1: Detecção e dimensionamento de descontinuidade.
Bancada 2: Dimensionamento pela técnica AVG/DGS.
Bancada 3: Determinação do comprimento e da altura (a técnica poderia ser definida pelo finalista).
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O patrocinador da Olimpíada propôs, ainda, um desafio extra, opcional, para a 4ª bancada, cuja pro-
blemática, utilizando Phased Array, era a calibração e detecção de descontinuidade próxima ao reforço, 
com duração de uma hora. O vencedor levou um equipamento Phasor XS da GE com acessórios. Conhe-
ça os finalistas:

Da esq. para dir.: Vitor Debernardo (GE), Marcio Gonçalves, Ivanderley Thomaz de Aquino, Carlos 
Leandro de Toledo, Nicholas Michael Caesar Sene e Silva, Marcelo Rodrigues, Roberson Tavityan 
Pessoa e Wagner Romano (GE).

D E P O I M E N TO S

Ivanderley Thomaz de Aquino (primeiro colocado)
“Eu já trabalho nesta área há quase 40 anos e nunca tive a oportunidade de ver nada igual. Foi uma 
competição de nível altíssimo. Quero parabenizar todos os participantes. Percebi que o inspetor de 
Ultrassom é um vibrador e precisa ser reconhecido. A comunidade de Ultrassom é muito importan-
te. Não tenho a pretensão de achar que sou o melhor do Brasil, pois já vi que neste mercado existe 
muita gente boa”.

Marcelo Rodrigues Afonso (segundo colocado e vencedor do desafio extra)
“A olimpíada é uma oportunidade legal para conhecer outros profissionais. Gostei muito da inte-
ração que tivemos. Eu pensei que encontraria um clima competitivo, mas encontrei um ambiente 
saudável com inspetores se ajudando, trocando informações e conhecimentos. Isso é muito interes-
sante. E a competição está em um nível altíssimo. Quando saiu a lista, reconheci alguns nomes e me 
assustei um pouco”.
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Roberson Tavityan Pessoa (terceiro colocado)
“Resolvi participar para aprender técnicas novas. De uma forma ou de outra, só o fato de você treinar 
e se preparar já ensina uma coisa nova. Aqui, a gente se familiariza com o aparelho, tem contato com 
novos ensaios. É uma forma legal de aprender e estudar”.

Wagner Romano, GE
“Eu presenciei uma grande evolução pessoal. Todos os competidores estão saindo daqui melhores 
do que chegaram. Nós passamos dois dias com os finalistas e era um clima admirável de fair play. 
Temos muito a aprender com isso”.

Lilian Modolo, GE
“A olimpíada teve uma comoção maior do que estávamos esperando. Na hora da competição, nós 
sabíamos que todos iriam parar para olhar. Mas o mais interessante aconteceu durante a preparação 
dos finalistas. Eles nos buscaram na GE com vontade de aprender, de ganhar a disputa. Criou-se um 
ambiente de competição saudável que envolveu todo mundo. Muitos dos finalistas nós já conhecía-
mos, pois são pessoas importantes, referências no mercado.”
 
Alan Dalton da Silva
“Eu estou gostando porque é uma forma de adquirir conhecimento e correr atrás das novas técnicas. 
Eu estava mais focado na área de Inspeção e tem muito mais coisas para estudar. Conheço bastante 
gente que está participando”.
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Alexandre Osvaldo de Oliveira
“É a primeira olimpíada que eu participo. Estou 
achando bem organizado, muito interessante. 
Mesmo que você trabalhe todo dia com o en-
saio, no evento é diferente. É uma competição 
aberta, para todo mundo ver. O equipamento da 
GE é ótimo, tem a melhor arquitetura de softwa-
re para se trabalhar atualmente”.

Carlos Leandro de Toledo
“É uma nova oportunidade. Até então, nós não 
tínhamos um evento como este em outros even-
tos. O objetivo de participar desta primeira com-
petição é adquirir mais experiência. Eu acredito 
que a procura cresça mais nos próximos anos, 
mas o nível desta primeira edição já está altíssi-
mo. Pelo que percebi nos treinamentos que an-
tecedem a competição, a briga vai ser boa”.

Fernando Antônio Veiga Júnior
“É uma iniciativa nova. Minha grande expectati-
va é fazer uma boa apresentação. Tem bastan-
te gente boa. Eu ainda estou começando nesta 
área, tenho quatro anos de mercado. Conheci 
inspetores com muito mais experiência. Trocar 
informações com esses profissionais é muito 
enriquecedor. A competição testa muita coisa: 
nervosismo, agilidade no aparelho, vivência pro-
fissional. Tudo soma”.

João Vitor Chrisóstomo dos Santos
“Acredito que seja uma competição de alto nível. 
Pela prova teórica, eu percebi que a dificuldade 
será grande. No entanto, a olimpíada não deixa 
de ser uma oportunidade para aprender mais e 
continuar crescendo.”

Marcio Gonçalves
“Eu estava confiante. Queria ganhar o primeiro 
lugar, mas, depois, comecei a olhar o currículo 
dos demais participantes e acredito que nem o 
terceiro eu levo. O nível está bastante elevado. 
Não vai ser uma disputa fácil. Mas é uma boa 
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troca de informações. A cada segundo, você vai adquirindo mais conhecimentos. O fato de ser uma 
competição aberta dificulta um pouco mais. Além disso, tem o tempo que é curto e vai ser determi-
nante para escolher os vencedores”.

Nicholas Michael Caesar Sene e Silva
“Durante a prova, um dos segredos é manter a concentração”.

Og Monteiro Júnior
“Todos que chegaram às finais da competição são profissionais supercapacitados. Estar aqui, entre 
os 20 melhores, é uma grande vitória para mim”.

Renato Bulhões da Silva
“É a primeira vez que participo de uma olimpíada de Inspeção. Independentemente de ganhar ou 
não, a troca de experiências é muito legal. Cada um tem uma experiência em determinada área e 
acaba passando para os outros. Eu trabalho com um aparelho GE USM GO. A diferença é que o meu 
tem um joystick, agora alteram o layout do botão. É um excelente equipamento”.

Rodrigo Rabelo Leite Fontenelle
“Acho uma honra concorrer ao título de melhor inspetor do Brasil. Competições assim têm muito a 
acrescentar para quem participa. Ajuda no desenvolvimento dos profissionais, apresenta técnicas que 
geralmente não usamos no dia a dia. Só conhecia os outros competidores de nome e me surpreendi 
muito. O nível dos profissionais está altíssimo”.

Vinícius Sardou de Aquino
“É a primeira vez que participo de uma olimpíada assim. Acho muito interessante reunir os inspeto-
res em um ambiente diferente do ambiente de exames e trabalho”.
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A certificação segue a NA-017 (Qualificação e 
Certificação de Competências Pessoais em 

Atmosferas Explosivas) que, baseada em uma sis-
temática internacional, considera dez unidades de 
competências pessoais em Atmosferas Explosivas.

 O interesse do mercado na certificação é gran-
de, pois, na opinião de especialistas, um pequeno 
equívoco pode provocar a perda de muitas vidas, 
a destruição de uma instalação ou um acidente de 
grande impacto ambiental.

Atualmente, existe uma legislação compulsória 
do Inmetro que determina que todos os equipa-
mentos elétricos utilizados em Atmosferas Explo-

PRIMEIRA CERTIFICAÇÃO EM
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Começou, em agosto,
o primeiro sistema brasileiro
de certificação de
competências pessoais
para profissionais
que atuam em áreas
classificadas.

10 |  destaQC  no 81
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sivas sejam devidamente certificados.  No entanto, 
para o sucesso deste requisito legal, os profissio-
nais também precisam estar preparados para pro-
jetar, reparar, instalar e operar tais equipamentos 
com segurança e eficiência.

A certificação dos profissionais da área se aplica, 
a princípio, apenas na Unidade de Competência Ex 
001, que trata da Aplicação dos Princípios Básicos 
de Proteção em áreas classificadas.

Essa Unidade de Competência Ex 001 compre-
ende as atividades básicas como a operação de 
equipamentos e a inspeção de segurança. Hélio 
Rodrigues, consultor técnico da Abendi, esclare-

ce que a certificação ocorre por dois caminhos. O 
primeiro, o reconhecimento, destina-se a pessoas 
que já trabalham na área há muitos anos e que 
possuem uma comprovada experiência profissio-
nal. O segundo é o caminho convencional, aquele 
em que o candidato se inscreve e realiza exames 
práticos e teóricos para alcançar a qualificação e a 
certificação.

Para se inscrever, o candidato precisa atender a 
todos os requisitos presentes na NA-017 como es-
colaridade, treinamento e experiência profissional. 

As certificações a serem obtidas nas Uni-
dades de Competências Ex são cumulativas 
e prometem ser uma forte exigência do 
mercado em um futuro não muito distante.

EX 001 – Aplicação dos princípios básicos de prote-
ção em Atmosferas Explosivas.
EX 002 – Execução de classificação de áreas.
EX 003 – Instalação de equipamentos com tipos de 
proteção Ex e respectivos sistemas de fiação.
EX 004 – Manutenção de equipamentos em Atmos-
feras Explosivas.
EX 005 – Reparo e revisão de equipamentos com 
tipos de proteção Ex.
EX 006 – Ensaios de equipamentos e instalações 
elétricas em Atmosferas Explosivas.
EX 007 – Execução de inspeções visuais e apuradas 
de equipamentos e instalações em Atmosferas Ex-
plosivas.
EX 008 – Execução de inspeções detalhadas de 
equipamentos ou instalações elétricas em Atmos-
feras Explosivas.
EX 009 – Projeto de instalações elétricas em At-
mosferas Explosivas.
EX010 – Execução de inspeções de auditoria ou de 
avaliação das instalações elétricas em Atmosferas 
Explosivas.

Para se certificar, envie um e-mail para abendi@
abendi.org.br, ligue para (11) 5586-3153
ou acesse o site:
www.abendici.org.br/atmosferaexplosiva/.

Conheça as dez Unidades de Competência 
Ex que compõem o sistema de competên-
cias pessoais em Atmosferas Explosivas:
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N o fim de agosto, 144 delegados de 29 países 
estiveram em Hague, na Holanda, para parti-

cipar das reuniões plenárias do IECEx (IEC System 
for Certification to Standards relating to Equip-
ment for use in Explosive Atmospheres ou Sistema 
de Certificação de Normas Relativas aos Equipa-
mentos para Uso em Atmosferas Explosivas).

Um dos temas discutidos no encontro foi a atua-
lização dos sistemas internacionais de certificação 
de empresas de equipamentos, de competências 
pessoais e de prestação de serviços; com desta-

REUNIÕES DO IECEX 
que especial para o ciclo de vida total das instala-
ções Ex.

Para Hélio Rodrigues, consultor técnico da Aben-
di, “os equipamentos e as empresas prestadoras de 
serviço já são certificados há tempos, a novidade é 
a certificação das competências pessoais dos pro-
fissionais que atuam em Atmosferas Explosivas”. 

O processo de certificação de competências pes-
soais já nasceu apoiado em diretrizes internacio-
nais. Desde o início, a NA-017 foi redigida sob os 
moldes do IECEx. Todavia, “estas reuniões são im-
portantes para atender a um processo de melhoria 
contínua, apresentar novas normas e revisões de 
normas pertinentes ao assunto”, esclarece Hélio.

O objetivo do IECEx é atender às necessidades 
do mercado e promover uma única normalização 
para todo o mundo, elaborada pelo TC-31; uma 
única marcação internacional para os equipamen-
tos, um único certificado de conformidade para as 
competências das pessoas, das empresas de pres-
tação de serviços e dos equipamentos.

Representantes brasileiros: Sérgio Toshio Yochiy (NCC Certificações), Roberval Bulgarelli (Petro-
bras), Paulo Quintaes (Cobei – Abendi), Hélio Rodrigues (Cobei – Abendi), Giovanni Hummel Borges 
(Cobei – IEx Certificações), Henrique Burd (Cobei – head of delegation) e Rüdiger Röpke (Cobei – 
consultor).

d

Países presentes na reunião:
África do Sul, Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Coréia do Sul, Croácia, Dinamar-
ca, Eslovênia, Estados Unidos, Federação Russa, 
Finlândia, França, Holanda, Hungria, Israel, Itália, 
Japão, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, 
Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia 
e Suíça.
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N o último dia 22 de setembro, a Abendi alcan-
çou a marca de 27 mil profissionais atendidos 

pelo SNQC/END (Sistema Nacional de Qualificação e 
Certificação de Pessoas em Ensaios Não Destrutivos).

O sistema existe desde 1988 e conta com a par-
ticipação de diversas empresas de vários segmen-
tos do mercado, com o objetivo de prover um sis-
tema de certificação compatível com os mais altos 
padrões internacionais.

Assim que surgiu, o SNQC/END levou ao estabe-
lecimento de critérios e regras em conformidade 
com os requisitos nacionais e internacionais.

27 MIL NÚMEROS SNQC

OUTROS NÚMEROS SNQC/END:
Provas teóricas aplicadas de 2003 a 2014= 83.030.
Ligações recebidas de setembro 2013 a setembro de
2014 = 82.903.

A Abendi é acreditada pelo Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) 
como Organismo de Certificação de Pessoas (OPC-
02), conforme as normas ABNT NBR ISO 17024 e 
ABNT NBR ISO 9712. d
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O processo de mi-
gração do sistema 
Sequi Petrobras 

para o Sistema Nacional 
de Qualificação e Certifi-
cação de Pessoas (SNQC/
END) foi concluído recen-
temente. Com isso, os 
profissionais certificados 
em Inspeção de Fabrica-
ção devem solicitar o re-
conhecimento na Abendi 
até o dia 31 de dezembro 
de 2015.

A mudança começou em 
abril, com a publicação da 
norma ABNT NBR 16278 
que regula a qualificação e 
a certificação de inspeto- 
res de fabricação que atu-
am no fornecimento de 
materiais para a indústria 
de petróleo e gás.

A partir da realização de 
auditorias no Sequi, em 
julho passado, o sistema 
foi aprovado para que se 
inicie o processo de reco-
nhecimento dos profissio-
nais já qualificados.

Danilo Stocco, gerente 
de Certificação da Abendi, 
ressalta que, neste primei-
ro estágio, será realizado 
apenas o reconhecimento 
das certificações.  “O pro-
cesso é apenas para quem 
já possui a qualificação no 
sistema Petrobras e de-
seja migrar para o SNQC. 

RECONHECIMENTO DE INSPETORES
DE FABRICAÇÃO
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Não serão realizadas provas na Abendi. As no-
vas certificações, por enquanto, continuam sen-
do emitidas no sistema Petrobras”.

Inspetor de fabricação é o profissional quali-
ficado que efetua a inspeção de recebimento 
ou de pré-envio de um produto nas seguintes 
modalidades: mecânica; eletricidade; tubos fle-
xíveis e umbilicais; caldeiraria e tubulação; aces-
sórios de tubulação; instrumentação e automa-
ção; perfuração e produção de petróleo, carga e 
fundeio marítimo.

A Abendi secretaria o sistema Sequi Petrobras 
na certificação de Inspetores de Fabricação des-
de 2010 e reconhece que se trata de um mer-
cado em constante crescimento. A Petrobras, 
inclusive, aumentou muito a demanda para Ins-
petores de Fabricação nos últimos anos.

A tendência é que, com a norma ABNT, o mer-
cado de trabalho se expanda para novos seg-
mentos e os profissionais certificados tornem-se 
mais valorizados nacional e internacionalmente.

Solicitação de reconhecimento

Para dar entrada ao processo de reconheci-
mento, o candidato precisa estar com a quali-
ficação válida no Sequi Petrobras e encaminhar 
uma série de documentos para a sede da Aben-
di, em São Paulo.

Lista de documentos requeridos: FM 011 (fi-
cha de solicitação, disponível no site da Abendi); 
duas fotos 3x4 recentes; FM 118 (atestado de 
acuidade visual); cópia do CPF e do RG; RI 005 
(código de ética).

Após o envio desses documentos, será neces-
sário efetuar o pagamento do boleto bancário e 
aguardar a comunicação da Associação. 

O profissional reconhecido receberá o certifi-
cado, o cartão do Profissional Certificado, o livro 
de registro das futuras atividades e a data de va-
lidade da certificação.

NORMALIZAÇÃO
ABNT NBR 16278/2014
É a norma que regula a qualificação e a certifi-
cação de inspetores de fabricação que atuam no 
fornecimento de materiais para o setor de Oléo 
e Gás.

NA-012
A NA-012 é baseada na ABNT NBR 16278/2014. 
A norma estabelece a sistemática adotada pela 
Abendi (Associação Brasileira de Ensaios Não 
Destrutivos Inspeção) e pelo SNQC/END (Siste-
ma Nacional de Certificação e Qualificação de 
Pessoas em END) para a certificação de pessoas 
responsáveis pela inspeção da fabricação de pro-
dutos no setor de Petróleo e Gás.

DC-054
Complementa a NA-012 nos critérios especifica-
dos referentes ao reconhecimento da certificação 
de Inspeção de Fabricação do sistema Sequi Pe-
trobras.

Em resumo, o documento esclarece que o pro-
fissional precisa pedir reconhecimento para o 
mesmo nível em que é certificado na Petrobras e 
apresentar uma série de documentos e atestados 
de acuidade visual e visão cromática conforme a 
modalidade solicitada.

O DC-054 está disponível para download no site 
da Abendi.

Endereço para envio de documentos: 
Av. Onze de Junho, 1317. Vila Clementino. CEP: 04041-054. São Paulo (SP).

d
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E m 2014, a Abendi começou a trabalhar com 
uma nova modalidade de treinamentos on-li-
ne, o webinar, e já anuncia sete turmas previs-

tas para o próximo ano. 
Os webinars são treinamentos no formato de web-

conferências nos quais somente o instrutor fala.
As aulas são ministradas pela Abendi e transmitidas 

a candidatos que podem interagir pelo chat do apli-
cativo.

Para Lilian Molina, supervisora do setor de Treina-
mentos, “diferentemente dos outros treinamentos a 
distância, o webinar permite que o aluno assista, in-
teraja com o instrutor e com outros alunos”.

Enquanto os treinamentos EaD tradicionais ofere-
cem o acesso ao material didático durante três ou 
quatro meses para o usuário estudar no momento 
que preferir, o webinar acontece sempre ao vivo, com 
dia e hora marcados. 

“O grande objetivo das turmas que estão sendo lan-
çadas é preparar o aluno para a prova e ajudá-lo a 
conquistar a certificação como N3”, esclarece. Lilian 
ressalta que os webinars vão reforçar os conhecimen-
tos obtidos durante o treinamento N3. 

Os treinamentos de N3 são presenciais, ocorrem 
apenas na sede da Abendi, em São Paulo (SP), ou por 
meio dos módulos de EaD tradicionais que podem 
ser conferidos no site da Associação. 

As aulas dos webinars tratarão de temas diversos, 
preparando o candidato tanto para as provas básicas 
(A, B e C) como para os exames específicos (D, E e F). 

Em setembro, a Associação ministrou um treina-
mento neste formato para profissionais de vendas da 
empresa Flir. O foco era prepará-los para a comercia-
lização dos novos equipamentos de Medição de Es-
pessura.

NOVOS
TREINAMENTOS A 
DISTÂNCIA PARA
CANDIDATOS A N3

d
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Ultrassom N3 * 20/10 a 01/11 Recife (PE)

Nivelamento N3 03/11 a 14/11 São Paulo (SP)

Ensaio Radiográfico N3 * 24/11 a 02/12 Recife (PE)

Líquido Penetrante N3 01/12 a 05/12 São Paulo (SP)

Nivelamento N3 * 08/12 a 20/12 Recife (PE)

CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TEMA PERÍODO  LOCAL

* Cursos realizados em parceria com a Abemi (Associação Brasileira de Engenharia Industrial).
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Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho, 123
Pindamonhangaba – SP

CEP 12425-130 - Tel.: (012) 3522-4078
E-mail contato@endtreinamentus.com.br

Treinamentos (Ultrassom);Treinamento geral; Trein-
amento Específico para todos os subníveis; Treinamen-
to com Elaboração de Instruções Técnicas; Treinamen-
to Prático Medição de Espessura; Treinamento Prático 
Chapas Laminadas; Treinamento Prático Subnível S1; 
Treinamento Prático Subnível S2; Treinamento Práti-
co Subnível S2,1; Treinamento Prático Subnível S3; 

Treinamento Prático Subnível S4; Treinamento Prático 
Subnível AE1; Treinamento Prático Subnível AE2

END Treinamentus
Treinamentos, Capacitação e Orientação em 

Ensaio por Ultrassom Insdustrial

Expediente
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Jornalista responsável: Eduardo Oliveira (MTB 47.933)
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Endereços eletrônicos:
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Eventos: eventos@abendi.org.br
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Anuncie no

desta QC

• CEQ Angra dos Reis (Sequi Petrobras) – Rodovia Gov. Mario Covas – (Rio - Santos), km 467 – Monsuaba (RJ)
• CEQ Contagem (Senai) – Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 - Cinco (MG) 
• CEQ Rio de Janeiro (Senai) – Rua São Francisco Xavier, 601 - Maracanã (RJ) 
• CEQ Salvador (Senai/ Cimatec) – Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã (BA) 
• CEQ São José dos Campos (Sequi Petrobras) – Rodovia Presidente Dutra – Km 143 (SP)
• CEQ São Paulo (Abendi) – Avenida Onze de Junho, 1.218 – Saúde (SP) 
• CEQ São Paulo (Sabesp) – Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros (SP)

Conheça a relação de Centros de Exames de Qualificação (CEQs)


