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PROJETO DE CURSO PARA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA INDUSTRIAL 

 

 
CAPÍTULO I – IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Curso Técnico em Radiologia Industrial 

 

CAPÍTULO II   - JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

1.1 JUSTIFICATIVAS 

 

O Curso para Habilitação Profissional de Técnico em Radiologia Industrial será 

destinado a trabalhadores e candidatos ao exercício profissional com as aplicações das 

radiações na indústria principalmente nas áreas de controle da qualidade industrial e 

ensaios não destrutivos e radiossegurança. Nesta área tecnológica não existe nenhuma 

instituição educacional voltada para a profissionalização em radiologia industrial. Neste 

cenário de ausência de escolas técnicas especializadas nessa área e da necessidade de 

desenvolvimento de inovações estruturais do ensino da radiologia industrial para 

qualificação técnica de profissionais para o mercado de trabalho, acentua-se a importância 

do desenvolvimento de um programa de habilitação de profissionais técnicos.  Face às 

mudanças em curso nas regras da legislação e das normas pertinentes, o mercado de 

trabalho exige maior qualidade dos serviços prestados. Para tanto, é essencial a formação 

de um profissional que desenvolva competências que permitam maior flexibilidade de 

atuação e empregabilidade. 

Os principais requisitos apontados pelas empresas para a contratação de 

profissionais diz respeito à sólida base de conhecimentos, à flexibilidade para atuar em 

situações adversas, à capacidade do profissional para agir e adaptar-se a fim de 

acompanhar as mudanças do mercado de trabalho. 

 

 

1.2.  OBJETIVOS 

 

O Curso, no âmbito deste Projeto, tem como objetivo instruir os alunos quanto às 

principais aplicações da radiologia industrial como ferramenta no controle da qualidade 

de produtos e componentes destinados às indústrias petroquímicas, caldeiraria, 

automobilísticas, geração de energia e aeronáutica, familiarizando-os com os 

procedimentos radiológicos mais aplicáveis nesta e nas demais áreas tecnológicas da 

radiologia. 

O Curso terá como objetivo também a capacitação dos profissionais em Proteção 

Radiológica, requisito indispensável para o exercício profissional da técnica radiológica 

industrial. Para tanto, a carga horária e o conteúdo estão harmonizados com as normas 
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oficiais e complementares da CNEN-Comissão Nacional de Energia Nuclear e da 

ABENDI-Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. 

Dentre os resultados esperados com a formação dos profissionais temos os 

seguintes: 

a) instalar e preparar os equipamentos para ensaio;  

b) selecionar a técnica de Ensaios Não Destrutivos (END) para a aplicação do método de 

ensaio a ser usado; 

c) definir as limitações da aplicação do método de ensaio; 

d) preparar e verificar os ajustes do equipamento de ensaio; 

e) realizar e supervisionar os ensaios;  

f) registrar e classificar os resultados do ensaio de acordo com o critério escrito; 

g) interpretar e avaliar resultados de acordo com códigos, normas, especificações ou 

procedimentos; 

h) organizar e relatar os resultados; 

i) acompanhar os resultados de ensaios e de testes de controle de equipamentos 

radiológicos; 

j) apoiar os procedimentos de radioproteção aplicados durante o seu trabalho profissional. 

 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

A necessidade e pertinência da elaboração de currículos adequados às demandas 

do mercado de trabalho, à formação profissional do aluno e aos princípios contidos na 

LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais levou o CONTER/CONAE, a promover 

propostas de atualização dos Planos dos Cursos das Habilitações Profissionais no campo 

das Técnicas Radiológicas. 

 

 

CAPÍTULO III - REQUISITOS DE ACESSO  

 

O ingresso ao Curso Técnico em Radiologia Industrial dar-se-á por meio de edital 

de processo seletivo conforme as normas pertinentes, para candidatos que tenham 

concluído o Ensino Médio ou equivalente e 18 (dezoito) anos completo na data de início 

do curso (Lei 7394/85, Decreto 92790/86, Parecer CNE/CEB Nº 31/2003 e 

Recomendação Nº 115/60 da OIT- Organização Internacional do Trabalho sobre 

manipulação de radiações ionizantes). 

O processo seletivo será divulgado pela instituição educacional responsável, com 

indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas 

oferecidas. O acesso à continuidade de estudos ocorrerá por classificação, com 

aproveitamento, ou por reclassificação mediante avaliação de competências.  
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Os Saberes exigidos serão aqueles previstos no Ensino Médio, nas três áreas do 

conhecimento: 

 Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 

 Matemática e suas Tecnologias; 

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 

 

CAPÍTULO IV - PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

4.1 Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Radiologia 

Industrial 

 

O Técnico em Radiologia Industrial é o profissional que realiza ensaios, prepara 

equipamentos radiográficos, elabora registros de ensaio, controla calibrações de 

equipamentos, auxilia na proteção radiológica da instalação e cumpre normas e 

procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental. 

Ao concluir o curso de Técnico em Radiologia Industrial, o aluno deverá ter 

construído as seguintes competências gerais: 

 Avaliar as características e dimensões dos materiais a serem inspecionados, insumos 

necessários para o trabalho, correlacionando-as com os procedimentos operacionais 

para a aplicação nos processos industriais e de controle da qualidade; 

 Aplicar normas técnicas de ensaios e de radioproteção e segurança do trabalho e 

especificações técnicas aplicáveis; 

 Elaborar registros aplicáveis aos ensaios, correlacionando-os com as normas técnicas 

e procedimentos operacionais. 

 

 

Competências Técnicas 

 

As atribuições do Técnico em Radiologia Industrial são as seguintes: 

 Realizar e conduzir tecnicamente os trabalhos profissionais; 

 Orientar e coordenar os trabalhos de inspeção nas instalações, em montagens 

industriais, reparos ou manutenção. 

 Operar com segurança os irradiadores de gamagrafia e aparelhos de raios X para fins 

de radiografia industrial; 

 Fiscalizar, orientar e controlar diretamente o acesso das pessoas do público, nas áreas 

de segurança radiológica; 

 Responsabilizar-se pelos equipamentos e acessórios para os ensaios, bem como da 

segurança e proteção física dos equipamentos de radiação. 
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CAPITULO V - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

5.1      Estrutura Sequencial 

O currículo foi organizado de modo a garantir o desenvolvimento de 

competências fixadas pela Resolução CNE/CEB 06/2012, além daquelas que foram 

identificadas pela CONAE, com a participação da comunidade tecnológica. 

A organização curricular para a Habilitação de Técnico em Radiologia Industrial 

está estruturada em períodos letivos articulados, com sequência correspondente às 

qualificações profissionais de nível técnico identificadas no mercado de trabalho. 

A estrutura curricular estabelece as condições básicas para a organização dos 

itinerários formativos que, articulados, conduzem à obtenção de certificação profissional. 

Os períodos letivos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de 

distintos campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação 

teórica e a formação prática em função das capacidades profissionais que se propõem 

desenvolver. 

 

Para cada período letivo são propostos os seguintes critérios de organização 

curricular: 

 conjunto de competências que servirão de base para seleção de conhecimentos, 

habilidades, atitudes,  valores e emoções a serem trabalhados pela equipe docente; 

 conjunto de atividades e estratégias formativas que os docentes propõem para a 

organização dos processos de ensino-aprendizagem;  

 conjunto de carga horária estimada. 

 

 

5.2        Itinerário Formativo 

 

O Curso Técnico em Radiologia Industrial  proposto é composto por três etapas 

formativas, conforme descrito abaixo.  Ao completar as três etapas, o aluno receberá o 

Diploma de Técnico em Radiologia Industrial. 

 

5.2.1 Ao concluir a Etapa I, o aluno adquirirá conhecimentos de formação básica, 

conforme descrito abaixo: 
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      Horas-Aula 

 

Componentes Curriculares 

Etapa I 

 

 

 T
eó
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ca

 

P
rá

ti
ca

 

T
o
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l 
d
e 

H
o
ra

s  

OBS. 

Organização Industrial 20 - 20  

Processos de Fabricação I 40 - 40 Ver  no Anexo A 

Matemática Aplicada 40 - 40 as Ementas e Bibliografias 

recomendadas. 

Física Aplicada 20 - 20  

Desenho Técnico 20 20 40  

Metrologia 40 - 40  

Aplicação dos END´s 20 - 20  

Informática Aplicada 20 20 40  

Total 220 40 260  

 

5.2.2 Ao concluir a Etapa II, o aluno adquirirá conhecimentos através das matérias de 

formação profissional básica, conforme descrito abaixo: 

 

     Horas-Aula 

 

Componentes Curriculares 

Etapa II 

 

 

 T
eó

ri
ca

 

P
rá

ti
ca

 

T
o
ta

l 
d
e 

H
o
ra

s  

 

OBS. 

Gestão da Qualidade 20 - 20  

Física Radiológica 40 - 40  

Processos de Fabricação II 80 - 80 Ver  no Anexo A 

Radiografia Industrial  60 20 80 as Ementas e Bibliografias 

recomendadas. 

Equipamentos e Vasos de Pressão 20 - 20  

Proteção Radiológica 60 20 80  

Ingles Técnico 20 - 20  

Normas, Códigos e Procedimentos 40 - 40  

Total 340 40 380  
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5.2.3 Ao concluir a Etapa III, o formando adquirirá conhecimentos através dos 

componentes curriculares destinados à formação profissional específica, proporcionando 

a este a possibilidade de habilitação profissional como Técnico em Radiologia Industrial, 

conforme descrito abaixo: 

 

 

     Horas-Aula 

 

Componentes Curriculares 

Ciclo III 

 

 

 T
eó

ri
ca

 

P
rá

ti
ca

 

T
o
ta

l 
d
e 

H
o
ra

s  

 

OBS. 

Radioscopia Industrial 30 10 40 Ver  no Anexo A 

Técnicas Radiológicas Específicas 40 - 40 as Ementas e Bibliografias 

recomendadas. 

Código de Ética e Conduta 20 - 20  

Gestão e Segurança, Ambiente e Saúde 20 - 20  

Sistemas de Qualificação em END 20 - 20  

Comunicação e Expressão 20 - 20  

Total 150 10 160  

 

 

 

5.3  Enfoque Pedagógico do Currículo 

 

Constituindo-se em meio para guiar a prática pedagógica, o currículo organizado 

através de competências será direcionado para a construção da aprendizagem do aluno, 

enquanto sujeito do seu próprio desenvolvimento. Para tanto, a organização do processo 

de aprendizagem privilegiará a definição de projetos, problemas e/ou questões geradoras 

que orientam e estimulam a investigação, o pensamento e as ações, assim como a solução 

de problemas. 

Dessa forma, a flexibilidade, a interdisciplinaridade a contextuação e os ambientes 

de aprendizagem se constituem em ferramentas básicas para a construção de saberes e 

competências na construção do perfil profissional, base para a concepção curricular 

adotada. 

 

5.4  Prática  

 

 A Prática  será desenvolvida na escola, em empresas ou em laboratórios dedicados 

a este projeto pedagógico. 

A prática será incluída na carga horária e não está desvinculada da teoria; constitui 

e organiza o currículo. Será desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades como 
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estudos de casos, visitas técnicas, conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas, 

trabalhos em grupo, individual e relatórios. 

O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento da prática realizada na 

escola e nas empresas serão explicitados na proposta pedagógica da Unidade Escolar e 

no plano de trabalho dos docentes. 

 

5.5 Estágio Supervisionado 

 

 O Estágio Profissional supervisionado, assumido como ato educativo da 

instituição educacional, obedece a legislação e normas vigentes e ao projeto da instituição 

de ensino. 

 

 

CAPÍTULO VI - CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE 

CONHECIMENTOS, COMPETENCIAS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

  

O aproveitamento de conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente 

pelos alunos, diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da 

respectiva habilitação profissional, poderá ocorrer por meio de: 

 componentes curriculares equivalentes desenvolvidas em outros cursos e devidamente 

validadas; 

 qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros 

cursos; 

 cursos destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores, mediante avaliação 

do aluno; 

 experiências adquiridas no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação 

do aluno; 

 avaliação de competências reconhecidas em processos formais de certificação 

profissional. 

 

O aproveitamento de competências anteriormente desenvolvidas pelo aluno, por 

meio da educação formal/informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de 

estudos, será feito mediante avaliação a ser realizada por comissão de professores, 

conforme  normas da instituição educacional e sua proposta pedagógica. 

A instituição educacional poderá, também, promover o aproveitamento de saberes 

e competências profissionais já constituídas com o objetivo de avaliação, reconhecimento 

e certificação de competências, para fins de conclusão de estudos, à luz do perfil 

profissional definido e nos termos de seu projeto pedagógico e das diretrizes curriculares 

nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 
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CAPÍTULO VII - CRITÉRIOS E  PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação, elemento fundamental para acompanhamento e redirecionamento do 

processo de desenvolvimento de competências previstas  para a concretização do perfil 

profissional de conclusão, definindo a qualificação prevista. 

 

Constitui-se num processo continuo e permanente com a utilização de 

instrumentos diversificados – textos, provas, relatórios, auto-avaliação, roteiros, 

pesquisas, portifólio, projetos etc – que permitam analisar de forma ampla o 

desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de 

aprendizagem. 

O caráter diagnóstico de todo o processo avaliativo permite subsidiar as decisões 

dos Professores, em termos de planejamento (prognóstico) das ações educacionais a 

serem desenvolvidas, na perspectiva de utilizar o saber constituído como alavanca para 

novas aprendizagens e o saber não constituído como indutor de novas estratégias de 

ensino, visando à melhoria dos resultados de aprendizagem. Orientará, também, os 

Conselhos de Classe e as Comissões de Professores sobre  os processos regimentalmente 

previstos pela instituição educacional. 

 

 

CAPÍTULO VIII - BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E  EQUIPAMENTOS 

 

8.1   Biblioteca / Material de Apoio Didático 

 livros e apostilas didáticas 

 normas técnicas, resoluções CNEN  e procedimentos operacionais 

 catálogos e revistas técnicas 

 recursos de multimidia.  

 Software específicos 

 

8.2   Materiais 

 

 Chassis radiográfico plástico tipo industrial  3.1/2 x 17 pol.; 4.1/2 x 17 pol. , 3.1/2 x 

8.1/2 pol. e  4.1/2 x 8.1/2 pol.; 

 Conjunto de IQI´s tipos furos e fios; 

 Conjunto de radiografias contendo descontinuidades para análise (podem ser 

digitalizadas); 

 Tubo guia para irradiadores de gamagrafia (para demonstração) 

 Cabo de comando para irradiadores de gamagrafia (para demonstração) 

 Fonte fria  para irradiadores de gamagrafia  (para demonstração) 

 Gabarito “no-go gage” para teste de conexões de fontes radioativas no irradiador 

 Detector de radiação portátil 

 Dosímetro pessoal de leitura direta e indireta  
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 Conjunto de etiquetas de veículos para transporte de material radioativo 

 Paquímetro 

 Calibre de solda 

 Goniômetro/transferidor 

 Conjunto de corpos de prova soldados de topo  

 

Obs: A quantidade dos materiais deve ser adequada ao número de alunos. 

 

 

8.3  Instalações e Equipamentos 

 

 Laboratório para aulas práticas: Laboratório com bancada e negatoscópios para aula 

de visualização de radiografias e interpretação radiográfica. 

 Laboratório de informática equipado com computadores com programa CAD 

 

 

CAPÍTULO IX - PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

A contratação dos docentes e técnicos, que irão atuar no Curso de Técnico em 

Radiologia Industrial, será feita de acordo com a legislação e normas vigentes na área 

educacional.  

Recomenda-se, sempre que possível, no processo de contratação, que se obedeça 

ao seguinte critério de prioridade: 

 Licenciados na Área Profissional relativa à disciplina; 

 Graduados na Área da disciplina; 

 Graduados em outra Área, com experiência na área da disciplina; 

 Técnico de nível médio em Radiologia industrial 

 Técnicos com Certificação Profissional emitidas por Organizações Especializadas em 

END referente às Técnicas Radiológicas Industrial 

 

 

CAPÍTULO X - CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

 

Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido o diploma de Técnico em 

Radiologia Industrial, satisfeitas as exigências relativas: 

 ao cumprimento do currículo previsto para a habilitação profissional; 

 à comprovação da conclusão do Ensino Médio ou estudos equivalentes. 

Ao término do Etapa III, o aluno fará jus ao Diploma de Técnico de Nível Médio 

em Radiologia Industrial. O diploma terá validade nacional e será acompanhado do 

histórico escolar que explicitará as competências profissionais desenvolvidas. 
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O Anexo A , que segue , descreve as Competências , Habilidades e Bibliografia por cada 

componente curricular relacionada em cada Etapa. 
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ANEXO A – EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

(Conhecimentos) 

 

 Explicar a 

organização do 

sistema 

produtivo, 

permitindo 

recorrer às suas 

aptidões para a 

metodologia da 

organização 

 

 

 Relacionar as diversas 

formas de organização 

empresarial com seu 

trabalho 

 Atuar na melhoria da 

qualidade e da 

produtividade, na 

introdução de novas 

tecnologias e no 

intercâmbio com outros 

setores da organização. 

 

 

 Competitividade e 

produtividade 

 Administração da produção 

 Análise de custos e resultados 

 Estruturas organizacionais na 

indústria 

 Direitos Trabalhistas 

 Cenário atual e globalização 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 20 h 

 

 

Básica: 

CORREA Henrique Luiz; CORREA, Carlos Alberto. Administração de Produção e 

Operações: Manufatura e Serviços. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 690 p.  

FISHER, John G. Benchmarking. São Paulo: Clio Editora, 2003. 112 p.  

FLEURY, F., M. T. L. Aprendizagem e inovação organizacional. São Paulo: Atlas, 

1995. 230 p. 

Complementar: 

 

ALMENDRA, A.C. et al. Soldagem. São Paulo: Senai, 2013. 719 p.  

BASSO, J. LUIZ. Engenharia e análise do valor. São Paulo: IMAM, 1991. 93 p. 

CSILLAG, J. MARIO.  Análise do valor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

FANGE, EUGENE VON. Criatividade profissional. 49. ed. São Paulo: Ibrasa, 1973. 

WEIL, MACHINE, SÁ MOTA, SCHOEPS. Manual de administração da  produção. Rio 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1980. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

12 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

(conhecimentos) 

 

 Definir parâmetros 

das metodologias 

construtivas 

relacionados ao aço e 

suas ligas; 

 Identificar e 

interpretar processos 

produtivos; 

 Distinguir os variados 

materiais utilizados 

na indústria, 

identificando suas 

características e 

propriedades 

 Identificar os 

principais processos 

fabris utilizados na 

confecção de peças 

mecânicas, de 

estruturas soldadas e 

demais meios de 

fabricação. 

 

 Indicar instrumentos, 

máquinas e equipamentos 

em processos de fabricação 

 Utilizar os 

conhecimentos dos 

diversos processos de 

fabricação na inspeção para 

controle da qualidade 

 

 

 

 Princípios de metalurgia 

 Constituição das ligas 

metálicas.  

 Processos de fabricação 

– Calandragem, 

rebordeamento, 

prensagem, usinagem 

 Conhecimentos de 

siderurgia. 

 Laminação 

 Fundição 

 Trefilação 

 Forjamento 

 Corte mecânico 

 Tratamento de 

superfícies 

 Descontinuidades 

inerentes aos processos 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 40 h 

 

 

Básica: 

CORREA Henrique Luiz; CORREA, Carlos Alberto. Administração de Produção e 

Operações: Manufatura e Serviços. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 690 p. 

ALMENDRA, A.C. et al. Soldagem. São Paulo: Senai, 2013. 719 p.  

 

Complementar: 

CORREA, Henrique Luiz CORREA, Carlos Alberto. Administração de Produção e 

Operações: Manufatura e Serviços 
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Competências Habilidades/ Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Analisar 

qualitativamente dados 

quantitativos, 

representados em 

gráficos ou 

algebricamente 

 Associar ideias 

complexas,  

interdisciplinares e 

contextualizadas. 

 

 

 

 Estabelecer 

conceitos, procedimentos 

e estratégias matemáticas 

às diversas situações no 

contexto das ciências  

tecnológicas. 

 Participar de grupos 

de pesquisa 

 Relacionar a 

matemática com o mundo 

que nos cerca; 

 

 Conjunto dos 

Números Reais 

 Função de 1° grau e 

Quadrática ou 

Polinomial de 2° grau 

 Potenciação e suas 

propriedades 

 Função logarítmica  

 Função exponencial 

 Função 

trigonométrica 

 Notação científica 

 Estatística aplicada 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA 

Total: 40 h 

 

 

Básica: 

BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Curso de Matemática. São Paulo: Editora Moderna. 

1993. 

BONGIOVANNI, VISSOTO, LAUREANO. Matemática. Volume único. 

GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J. Matemática de 2° grau. São Paulo: F.T.D., 1988. 

 

Complementar: 

 

IEZZI, G.; et al. Matemática. São Paulo: Atual Editora, 2002. 

MARCONDES, C. A.; GENTIL, N.; GRECO, S. E. Matemática, Série Novo Ensino 

Médio. volume  

único. São Paulo: Editora Ática 

PIERRO NETO, S. Matemática(2º Grau). Volumes 1, 2 e 3. Ed. Scipione. São Paulo. 

OBS: Ou qualquer bibliografia de Matemática que revise Ensino Fundamental e aborde 

conteúdos programáticos do Ensino Médio. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA APLICADA 
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Competências Habilidades/atitudes Bases Tecnológicas 

conhecimentos 

 

 Classificar os 

fenômenos físicos que 

envolvem os processos 

industriais 

 Identificar os conceitos 

físicos relacionados 

com a soldagem e 

radiologia industrial. 

 Avaliar a evolução da 

ciência e da técnica 

objetivando o bem 

estar social do homem 

 

 

 Praticar a observação, o 

entendimento e a 

compreensão dos 

fenômenos físicos 

aplicados na área 

 Interpretar os fatos, 

fenômenos e processos 

naturais, situando e 

dimensionando a interação 

do ser humano com a 

natureza, como parte da 

própria natureza em 

transformação. 

 

 

 

 Estrutura e composição 

atomica da matéria 

 Propriedade dos 

materiais 

 Estrutura e cristalização 

dos metais 

 Eletricidade , formas de 

corrente elétrica 

 Física do arco elétrico 

 Magnetismo 

 Espectro 

eletromagnético 

 Radiações 

eletromagnéticas 

 Energia das Radiações - 

unidades  

 Outros tipos de 

radiações 

 

  Total: 20 h 

 

Básica: 

RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física 7.ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. 1 v. 

MOSCA, Gene; TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Livros técnicos e científicos, 2006. 1 v. 

NOUAILHETAS, Y , Radiação Ionizante e a Vida , CNEN , RJ ,  

Complementar: 
FINN, Edward. J.; ALONSO, Marcelo. Física: um curso universitário. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1972. 3 v. 

SEARS, Francis W.; YOUNG,  Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; ZEMANSKY, 

Mark. W. Física. 10.ed. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 2002. 2 v. 

SERWAY, Raymond A; JEWETT, Raymond A. Príncipios de física. 1.ed. São Paulo: 

Thomson  pioneira, 2003. 2 v. 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Correlacionar técnicas 

de desenho e de 

representação gráfica 

com seus fundamentos 

matemáticos e 

geométricos 

 Diferenciar as  normas 

técnicas e legislação 

pertinente 

 Empregar  os conceitos 

básicos fundamentais 

do desenho técnico 

mecânico. 

 

 

 Elaborar esboços e 

desenhos  

 Utilizar legislação e normas 

técnicas referentes ao 

desenho 

 Interpretar croquis e 

desenhos técnicos 

  Empregar as técnicas de 

desenho em conjuntos e 

produtos soldados com 

utilização de elementos. 

 Interpretar as simbologias 

normalizadas 

universalmente. 

 

 

 Caligrafia técnica  

 Tipos de linhas  

 Perspectivas  

 Projeções ortogonais  

 Escalas de medição 

 Cotagem 

 Desenho industrial 

 acabamentos 

superficiais,  

 simbologia de 

acabamento,  

 rugosidade,  

 tolerâncias,  

 interpretação e 

detalhamento,  

 simbologia de 

soldagem AWS. 

  

  

 

BIBLIOGRAFIA 

Total: 40 h 

 

Básica:  

 

MACHADO, Ivan Guerra. Soldagem e Técnicas Conéxas. Rio de Janeiro: Fundação 

Brasileira de Tecnologia da Soldagem (FBTS), 2007. 477 p. 

MANFE, Giovanni; POZZA Rino; SCARATO Giovanni. Desenho Técnico 

Mecânico: Curso Completo - vol. 2. 1.ed. São Paulo: Hemus Livraria Editora, 2004. 

277 p. 

MANFE, Giovanni; POZZA Rino; SCARATO Giovanni. Desenho Técnico 

Mecânico: Curso Completo - vol. 3. 1.ed. São Paulo: Hemus Livraria Editora, 2004. 

262 p. 

SENAI. Desenho técnico mecânico. São Paulo: 1995. 250 p. v. 3/5. 

 

Complementar: 

DESENHO TÉCNICO 
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FRENCH, T. Desenho técnico. Porto Alegre: Globo, 1975. 664 p.   

PROVENZA, F. Projetista de máquina. São Paulo: Protec, 1989. 350 p. 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

conhecimentos 

 

 Identificar os princípios 

que norteiam a 

metrologia industrial 

 Avaliar e analisar 

certificados de 

calibração 

 Interpretar os 

procedimentos de 

calibração relacionados 

à radiologia industrial 

 

 

 Identificar os 

parâmetros que influenciam 

o sistema metrológico 

 Elaborar registros de 

calibração de equipamentos 

ou instrumentos 

relacionados à radiologia 

industrial 

 

 

 Importancia e 

influencia dos 

sistemas 

metrologicos para a 

indústria 

 Princípio da incerteza 

de medição na 

radiologia 

 NBR/ISO 17025 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 20 h 

 

 

Básica: 

ALBERTAZZI, A; SOUSA, A. Fundamentos de Metrologia; científica e Industrial. 

Manole, 2008. 

LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na Indústria. Érica, 2004. 

 

Complementar: 

AGOSTINHO, O. L.  Tolerâncias, ajustes, desvios e análise de dimensões. Edgard 

Bluecher, 2001. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.  NBR 6158, NBR 6405, 

NBR 6409. 

SANTOS JR, M. J; IRIGOYEN, E R C. Metrologia Dimensional Teoria e Prática. 

UFRS, 1995. 

 

 

 

 

METROLOGIA 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Empregar os recursos 

da informática e suas 

aplicações, 

principalmente da 

radiografia digital 

 Validar planilhas, 

procedimentos técnicos 

relacionados com a 

radiologia industrial 

 

 

 

 Utilizar os recursos de 

informática. 

 Utilizar software 

específicos na 

radiologia 

industrial 

 Elaborar textos técnicos, 

planilhas, formulários 

  Elaborar relatórios 

técnicos, utilizando a 

linguagem de 

processamento de textos e 

planilhas. 

 Explorar as ferramentas 

disponíveis e que facilitam a 

organização e a elaboração 

de documentos, agilizando 

os serviços desenvolvidos 

pelos profissionais. 

Processador de Textos  

 digitação e formatação  

Planilhas 

 formulários; 

 gráficos; 

 funções 

Correspondência 

eletrônica  

Utilização do sistema 

operacional  

 planilha de controle de 

equipamentos; 

 relatório de avaliação de 

equipamentos; 

 banco de dados; 

 planejamento de 

manutenção 

 cadastro de acessorios e 

instrumentos 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 40 h 

 

Básica 
FIALHO Jr, Mozart. Access XP – Plus. 1 ed. Goiás: Editora Terra, 2004. 288 p. 

_____1 ed. Goiás: Editora Terra, 2004. 272 p. 

_____1 ed. Goiás: Editora Terra, 2004. 152 p. 

MORAZ, Eduardo. Curso Passo a Passo Power Point Xp Plus. Editora Terra, 2005. 

Complementar: 

RAMALHO, José Antônio. Word 7 e Internet Assistant. São Paulo: Makron Books, 

199-. 279 p. 

MANSFIELD, Ron. Microsoft Office Professional. São Paulo: Makron Books, 1995. 

1092 p.  

STAIR, Ralph M. PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. Rio de 

Janeiro: LTC, 1998. 451 p.  

 

 

 

INFORMÁTICA APLICADA 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Identificar o mundo 

dos END´s, como 

alternativa de atuação 

profissional nos 

métodos de ensaio 

 Correlacionar os 

diversos métodos e 

técnicas de END, 

analisando suas formas 

de utilização. 

 

 Relacionar as 

descontinuidades com os 

ensaios não destrutivos 

aplicáveis 

 Justificar o uso de cada 

método 

 Identificar cada método de 

END e suas limitações 

 

 

 A importancia dos 

END-Ensaios Não 

Destrutivos na 

prevenção de 

acidentes, e proteção 

do meio ambiente 

 Métodos de END 

 Princípios da 

Radiografia industrial 

 Princípios do Líquidos 

Penetrantes 

 Princípios das 

Partículas Magnéticas 

 Princípios do 

Ultrassom 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 20 h 

 

Básica: 

ALMENDRA, A.C. et al. Soldagem. São Paulo: Senai, 2013. 719 p.  

LEITE, Paulo Gomes de Paula , Ensaios Não Destrutivos, São Paulo, ABM, 1988 , 

500 p. 

 

Complementar 

ANDREUCCI, R. Ensaios por partículas magnéticas. São Paulo: ABENDI, 2011. 

56 p.  

ANDREUCCI, R. Ensaios por Líquidos Penetrantes, São Paulo: ABENDI, 2013. 58 

p 

ANDREUCCI,R , Ensaio de Materiais por Ultrassom, São Paulo: ABENDI, 2014. 

58 p 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimento 

 

 Avaliar os processos 

sob ponto de vista da 

qualidade 

 Identificar os 

elementos da 

qualidade dispostos 

nas normas da 

qualidade. 

 Identificar legislação 

básica, normas 

técnicas e padrões 

pertinentes da 

qualidade 

 Elaborar relatórios de 

não conformidades de 

acordo com a norma 

aplicável da 

qualidade. 

 Analisar logística, 

métodos e processos 

de soldagem com 

critérios da qualidade. 

 

 

 Atuar na melhoria da 

qualidade de ensaio 

radiológico industrial 

 

 Conferir os serviços 

de instalação de 

máquinas e acessórios 

industriais. 

 Verificar os critérios  

estabelecidos. 

 Executar o controle de 

qualidade na 

radiologia  

 

 A importância da 

qualidade no 

mundo industrial 

 Desenvolvimento da 

Qualidade no 

mundo 

 Norma Técnica 

NBR/ISO 9001 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 20 h 

 

Básica: 

 

Zacarias, Oceano “ISO 9000:2000-Conhecendo e Aprendendo” , São Paulo, 

Associação Religiosa Imprensa da Fé, Mar./2000,  120 p.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  Sistema da qualidade: 

modelo para garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação 

e serviços associados: NBR/ISO 9001. Rio de Janeiro, 2000. 30 p. 

ANDREUCCI, R , Guia de Aula – Gestão da Qualidade I , São Paulo , FATEC/SP, 

2013 

 

GESTÃO DA QUALIDADE 
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Complementar: 

 

BARBARA, Saulo. Gestão por Processos. 1. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

310 p. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão de Qualidade: Teoria e Prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 339 p. 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Identificar os 

fenômenos físicos que 

envolvem a radiologia 

industrial 

 Propor soluções para 

manipulação de fontes 

radioativas 

 Descrever o conjunto 

de equipamentos e 

procedimentos técnicos 

ou tecnológicos. 

 

. 

 

 Usar a conceituação e 

propriedades das radiações 

para o ensaio radiológico 

de peças e componentes 

industriais 

 Identificar os conceitos 

físicos que descrevem os 

fenômenos estudados na 

radiologia industrial  

 

 Radiações Ionizantes 

 Produção dos Raios X 

 Propriedades 

fundamentais dos Raios 

X 

 Produção de 

radioisótopos 

 Radioatividades, 

Decaimento radioativo 

 Diferenças entre Raios 

X e Raios Gama 

 Tipos de fontes gama 

industriais 

 Interação das radiações 

com a matéria 

 Radiação espalhada ou 

retroespalhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 40 h 

 

FÍSICA RADIOLÓGICA 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

CARDOSO, E.Moura , Radioatividade , apostilas educacionais , CNEN , RJ  

TAUHATA,L et al. Radioproteção e Dosimetria – Fundamentos , RJ , IRD/CNEN 

, 2013, 254 p. 

Tilly , J.Gilberto , Fisica radiológica , SP , Saraiva, 2010 

Dylott , M.E Caldeira , Física das Radiações ,   SP , Saraiva  

 

Complementar: 

 

NOBREGA, A.I , Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem, 2a Edição , 

Volume 2 , São Paulo, Difusão Editora , 2007 

MRTINS, J Benuzzi, A História da Energia Nuclear , CNEN , RJ , 23 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimento 

 

 Selecionar os 

procedimentos de 

soldagem de acordo 

com os critérios pré-

estabelecidos 

 Identificar os processos 

produtivos de execução 

da soldagem, 

correlacionando-as 

com diversas  técnicas  

 

 Interpretar normas 

técnicas, padrões e 

legislação relacionados 

ao processo de 

soldagem. 

 

 Atuar na melhoria da 

qualidade e da 

produtividade na 

soldagem,  

 Conferir os serviços 

de instalação de 

máquinas e acessórios 

industriais. 

 Verificar os critérios 

de qualidade e 

produtividade 

estabelecidos. 

 

 Executar programas 

de manutenção na 

fabricação  

 

 Construções soldadas 

 Princípios da soldagem 

 Processo Oxi-acetileno 

 Processo Eletrodo 

Revestido 

 Processo TIG 

 Processo Mig-Mag 

 Processo Arco Sbmerso 

 Descontinuidades 

inerentes aos processos 

de soldagem 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II 
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 Estabelecer critérios de 

produtividade e 

qualidade 

correlacionados à 

soldagem. 

 Identificar 

características de 

operação e controle de 

processos industriais 

na área de soldagem 

  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Total: 80 h 

 

 

Básica: 

 

ALMENDRA, A.C. et al. Soldagem. São Paulo: Senai, 2013. 719 p.  

MACHADO, I.G. Soldagem e técnica conexas. 2ª ed. - Editora: ABS / UFRGS - 2007 

- 477 p. 

 

 

Complementar: 

 

SCHWARTZ, M Brazing for the engineering technologist. 1ª Ed. - Chapman & Hall 

- 1995 - 399 p. 

ROBERTS, PHILIP D. Industrial brazing practice. 1ª Ed. - CRC PRESS - 2003 - 

436 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=141041&nautor=18632&refino=1&sid=21113313791113599364830825&k5=119878C7&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=141041&tipo_pesq=editora&neditora=2671&refino=2&sid=21113313791113599364830825&k5=119878C7&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=142114&nautor=230979&refino=1&sid=21113313791113599364830825&k5=13294E54&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=142114&tipo_pesq=editora&neditora=3207&refino=2&sid=21113313791113599364830825&k5=13294E54&uid=
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Definir a importância 

da radiografia 

industrial na prevenção 

de ocorrências, 

vazamentos e acidentes 

em componentes 

industriais. 

 

 Identificar as 

características dos 

equipamentos 

radiológicos usados na 

indústria 

 

 Identificar as mídias de 

formação da imagem 

radiográfica na 

indústria 

 Avaliar as diferentes 

técnicas de exposição 

na radiografia 

industrial 

 

 Identificar as 

técnicas radiográficas em 

função da peças ou 

componente industrial 

 Calcular tempo de 

exposição e estimar a 

quantidade de filmes 

necessários em 

componentes industriais 

 Planejar o ensaio 

de acordo com a peça e 

especificações técnicas 

 Importância e conscientização da 

aplicação da radiografia industrial 

para a qualidade de equipamentos  

pressurizados 

 Tipos de fontes de radiação 

usados na indústria 

 Equipamentos geradores de 

radiação – Raios X 

 Efeitos da tensão e corrente na 

inspeção 

 Irradiadores gama – tipos e 

modelos 

 Vantagens entre Raios X e Raios 

gama 

 Formação da imagem 

radiográfica 

 Filmes radiográficos industriais e 

seu processamento 

 Cálculo do tempo de exposição do 

filme 

 Radiografia digital 

 Parâmetros radiográficos – 

distancia, penumbra 

 Indicadores da Qualidade da 

Imagem – IQI´s 

 Técnicas Radiográficas  

 Sobreposição 

 Interpretação radiográfica das 

descontinuidades em soldas 

 Critérios de Aceitação das 

decontinuidades, conforme 

normas e códigos  

  

 

 

 

 

Total: 40 h 

 

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 

AGFA, G. Radiografia industrial. Mortsel: NV B-2510, 1989. 159 p. 

ANDREUCCI, R. Radiologia  industrial: aspectos básicos. São Paulo: ABENDI, 

Jul.2014. 130 p. 

SILVA,R ,  Radiografia industrial: Técnicas convencionais e avançadas , São 

Paulo , ABENDI , 2010 , 352 p. 
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Non  Destructive 

Testing Examination. New York: 2013. 682 e 670 p.  Section V e VIII Div. 1. 

 

Complementar: 

GE Inspection Technologies , Industrial Radiography , 2008 , Germany , 221 p. 

NOBREGA, A.I , Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem, 2a Edição , 

Volume 4 , São Paulo, Difusão Editora , 2007 

QUINN, R.Q. Sigl, C.C. Radiography in modern industry 4.ed. New York: 

Eastman Kodak  Company, 1980. 164 p. 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimento 

 

 Definir as necessidades 

da aplicação da 

inspeção radiológica 

nos vasos de pressão 

 Identificar os riscos na 

operação de vasos de 

pressão e tubulações 

 

 

 

 Determinar o grau de 

inspeção necessária em 

função do projeto 

  Identificar a necessidade da 

técnica radiográfica nos 

projetos de vasos de pressão 

e tubulações 

 Identificar os diferentes 

tipos de vasos de pressão 

 

 Classificação dos vasos 

de pressão 

 Noções de projeto – 

Normas e Códigos de 

Projeto 

 Materiais mais usados 

nos vasos de pressão 

 Razões e critérios para 

inspeção  

 Tubulações industriais 

– Normas e  Códigos 

aplicáveis 

EQUIPAMENTOS E VASOS DE PRESSÃO 
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 Causas para 

deterioração dos 

materiais 

 

  

 

BIBLIOTECA 

Total: 20 h 

 

 

Básica 

 

SILVA TELLES, P. C. . Vasos de Pressão . Ed Livros Técnicos e Científicos 

(1996).   

POPOV, E,P, Resistência dos Materiais, Prentice Hall, 2da Ed (1995) 

 

Complementar: 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas , Vasos de pressão em serviço –Inspeção 

de segurança ,  RJ, ABNT, Out./2004 ,  15 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Definir a importância 

da proteção 

radiológica na 

atividade profissional 

da radiologia 

industrial 

 

 Avaliar os riscos à 

exposição radiação 

ionizante proveniente 

dos aparelhos 

geradores de radiação 

e fontes gama 

 

 Planejar o trabalho de 

radiologia industrial 

visando a segurança 

radiológica 

 Classificar as áreas de risco 

em função do plano de 

radioproteção e resoluções 

CNEN 

 Selecionar a melhor técnica 

radiológica em função da 

radioproteção 

 Resolver uma situação de 

emergência com fontes 

 

 Conceito de exposição, 

dose absorvida e dose 

equivalente 

 Unidades especiais 

usadas em proteção 

radiológica 

 Métodos de detecção 

da radiação - 

instrumentos 

 Resolução CNEN NN 

3.01 

 Classificação das áreas 

de risco 

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
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 Usar os instrumentos 

de medição da 

radiação ionizante 

aplicados à radiografia 

industrial 

 Identificar os efeitos 

da exposição à 

radiação ionizante 

 Utilizar as resoluções 

e normas oficiais e 

planos de 

radioproteção. 

 

radioativas, com base no 

plano de radioproteção 
 Métodos de proteção  - 

Blindagem, tempo e 

distância 

 Resolução CNEN NN-

6.04  

 Armazenamento, 

transporte e 

sinalização dos 

equipamentos de 

gamagrafia 

 Situações de 

emergencia e acidentes 

mais comuns em 

gamagrafia 

 Noções sobre efeitos 

biológicos da radiação 

 

  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Total: 80 h 

 

 

Básica 

 

ANDREUCCI,R , Proteção Radiológica – Aspectos Industriais , São Paulo, 

ABENDI, 2013, 125 p. 

Comissão Nacional de Energia Nuclear , Diretrizes Básicas de Proteção 

Radiológica, Resolução NN-3.01 , RJ , CNEN, 2011 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, Requisitos de segurança e proteção  

radiológica necessários para o funcionamento das instalações de radiografia 

industrial, Resolução NN-6.04 , RJ , CNEN, 2013 

 

 

Complementares: 

 

TAUHATA,L et al. Radioproteção e Dosimetria – Fundamentos , RJ , IRD/CNEN 

, 2013, 254 p. 

BITELLI, T , Dosimetria e Higiene das Radiações , São Paulo, Gremio Politécnico , 

1982, 548 p. 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Interpretar diferentes 

níveis de formalidade 

do texto 

 Diferenciar as 

alterações das diversas 

fontes da literatura 

língua inglesa 

 

 

 Determinar o objetivo 

comunicativo veiculado por 

um determinado texto.  

 Identificar  o sentido do 

texto, aplicando-o no seu 

trabalho profissional 

 

 Leitura e interpretação 

de textos técnicos 

relacionados  à 

radiologia 

 Prática oral: 

Utilização da língua 

oral em situações 

básicas de 

comunicação 

 

  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Total: 20 h 

 

 

Básica: 

  

GLENDINNING, Eric H. Oxford English for eletrical and mechanical engineering 

student’s book. EUA: OUP – Oxford University, 2005. 192 p. 

WEBBER,Martin.; SEATH, Johnathan. Elementary Technical English. Londres : 

Nelson, v. 2, 1984.  100 p. 

WHITE, Lindsay. Workshop – Engineering. 1. ed. EUA: OUP – Oxford University, 

2003 

 

 

Complementar:  

 

Dicionário de Tecnologia Industrial: Inglês - Português 1.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 

2006, 819 p. 

WILLLIANS, Ivor. English for science and engineering. 1. ed. São Paulo: Th – 

Thomson, 2007. 112 p. 

Dicionários bilingües Inglês-Português e Português-Inglês (terminologia geral e 

técnica). 

INGLES TÉCNICO 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Localizar os 

requisitos técnicos 

nas normas e 

códigos que se 

aplicam na 

radiologia 

industrial  

 

 

 Relacionar as diversas 

normas e códigos usados 

na radiologia industrial 

 Atuar na melhoria da 

qualidade da 

documentação técnica e 

procedimentos 

 

 

 Importância do 

conhecimento das normas e 

Códigos na Radiologia 

Industrial 

 Leitura e interpretação do 

Artigo 2 do 

ASME Sec.V 

 Leitura e interpretação do 

Artigo 22 do 

ASME Sec.V 

 Normas ASTM relativa à 

Radiografia 

Industrial 

  Normas da 

Petrobras referente à 

radiografia industrial 

 

  Total:  40 h 

 

Básica:  
 

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Boiler and pressure  

vessel Code: non destructive testing examination. New York: 2013. 682 p. Section V. 

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Boiler and pressure  

vessel Code: non destructive testing examination. New York: 2013. 768 p. Section VIII 

Div.1. 

PETROBRAS, Ensaio Não Destrutivo – Radiografia , norma N-1595 , CONTEC / 

Petrobras,  RJ, Nov./ 2012 

Complementar: 

 

AMERICAN WELDING SOCIETY. Welding inspection technology. Miami: 2010. 

300 p. 

NORMAS, CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 
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Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

 

 Localizar os requisitos 

técnicos nas normas e 

códigos que se aplicam 

na radiologia industrial  

 

 

 

 

 Relacionar as diversas 

normas e códigos usados na 

radiologia industrial 

 Atuar na melhoria da 

qualidade da documentação 

técnica e procedimentos 

 

 

 O principio da 

radioscopia aplicada na 

segurança em portos, 

aeroportos e 

penitenciárias (body 

scan) 

 Inspeção de bagagens – 

equipamentos 

 Inspeção e controle de 

alimentos embalados 

 A tecnologia dos 

aceleradores para 

radioinspeção 

 Inspeção de containers 

e caminhões 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total:  40 h 

 

 

Basica: 

 

ANDREUCCI, R. Radiologia  industrial: aspectos básicos. São Paulo: ABENDI, 

Jul.2014. 130 p. 

 

Complementar: 

 

SILVA, R. Ricardo Introdução à radiografia digital, São Paulo , ABENDI, 2005, 

57 p. 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOSCOPIA INDUSTRIAL NA RADIOINSPEÇÃO DE SEGURANÇA 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Identificar as 

tecnologias 

radiológicas aplicáveis 

em outros segmentos 

industriais 

 

 Correlacionar 

tecnologias 

radiológicas 

diferenciadas e 

específicas 

 

 Caracterizar as tecnologias 

radiológicas para aplicações 

específicas 

 Diferenciar as aplicações 

específicas das técnicas 

radiológicas 

 

 

 

 Medidores nucleares 

fixos - características 

 Medidores nucleares 

móveis- características 

 Perfilagem de poços de 

petróleo 

 Difratômetros de 

Raios X 

 Outras aplicações da 

radioscopia 

 Irradiadores de grande 

porte - Irradiação de 

Alimentos e para 

preservação ou 

estelização 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA 

Total:  40 h 

 

 

Básica: 

 

APIA, Curso sobre alimentos irradiados.Programa de Irradiação de Alimentos, 

RJ, CNEN , 1975   

SCHLTZ,H.W e LEE,J.S , Food preservation by Irradiation-Food Technology , 

1968 

DIEHL, J. F. Safety of irradiated food – 2 nd edition. Marcel Dekker. 1995. 454p. 

ANDREUCCI, R. Radiologia  industrial: aspectos básicos. São Paulo: ABENDI, 

Jul.2014. 130 p. 

 

Complementar: 

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS ESPECÍFICAS 
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Manual Practico de Seguridad Radiológica: Manual Sobre Medidores Nucleares 

(contém a Perfilagem) - OIEA - 1994. 

BESERRA, M.T Fernandes , Radioscopia aplicada à melhoria de processos 

industriais de controle de qualidade na produção de calçados brasileiros, RJ, 

PUC, 2012 

Stegemann, Dieter, et. al. Radioscopia avançada com técnica de micofoco, RJ , 

ABENDI, 1995 , 9 p. 

SILVA, R. Ricardo Introdução à radiografia digital, São Paulo , ABENDI, 2005, 

57 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Seguir os princípios 

que norteiam a ética e 

a conduta profissional 

na radiologia 

industrial. 

 Identificar os 

benefícios da ética no 

respeito pelos colegas 

e pelos clientes 

 

. 

 

  Estabelecer a ética e conduta 

no trabalho como um 

compromisso e sabedoria que 

deve encontrar uma 

alternativa para os 

imprevistos e emergências 

 

 Praticar a ética como filtro 

que não permitindo a fofocas, 

mentiras ou desejo de 

prejudicar um colaborador ou 

profissional 

 

 

 Princípios 

fundamentais 

 Dos direitos 

 Dos deveres 

fundamentais 

 O sigilo profissional 

 Da relação entre 

profissionais 

 Da relação com a 

empresa 

 Da relação com as 

entidades da categoria 

 Da obediência, 

aplicação e vigência 

do Código 

 

  

 

 

 

Total:  20 h 

 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 

 

CONTER , Código de Ética dos profissionais das técnicas radiológicas ,  Resolução 

Conter Nr. 15 , Brasília , Dez.2011 

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 

1995.   

VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 1986.   

VÁSQUEZ, Adofo Sanches. Ética. Trad. João Dell’Anna. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003.   

 

Complementar: 

 

ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Trad., textos adicionais e notas Edson Bini. 

Bauru, SP : Edipro, 2009.   

BAUMAN, Zigmunt. Vida em Fragmentos: sobre a ética pós-moderna. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2011. 

DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos 

humanos no Brasil. São Paulo: Ática, 1994.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Analisar condições 

técnicas e 

ambientais de 

acordo com a 

legislação e normas 

de procedimentos 

aplicáveis. 

 Interpretar 

catálogos, manuais 

 

 Identificar  legislação e 

normas de saúde e 

segurança do trabalho, 

de qualidade e 

ambientais para sua 

correta utilização. 

 Atuar na melhoria da 

qualidade e da 

produtividade, na 

 Gerenciamento de emergencia 

 Acidentes, Investigação de 

acidentes, 

 Tecnologias em saúde e 

segurança do 

trabalho 

 Exposição ao calor 

 Ergonomia 

 Iluminamento 

GESTÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SEGURANÇA 
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e tabelas referentes 

à gestão ambiental. 

Saúde e Segurança. 

 Avaliar a 

influência de 

processos e de 

produtos no meio 

ambiente. 

 Interpretar 

legislação e normas 

técnicas referentes 

a processos, 

manutenção, 

produtos, à saúde e 

segurança no 

trabalho, à 

qualidade e ao 

meio ambiente. 

introdução de novas 

tecnologias e no 

intercâmbio com outros 

setores. 

 Classificar áreas de 

segurança 

 Regras e regulamentos 

organizacionais  

 Gestão Ambiental , NBR/ISO 

14000 e NR-13 

 EPI´s obrigatórios 

  

BIBLIOGRAFIA 

Total: 20 h 

 

 

Básica: 

 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 

1. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 196 p. 

PHILIPPI JR, Arlindo ; ROMÉRO, Marcelo de Andrade ; BRUNA, Gilda Collet . 

Curso de Gestão Ambiental. 1. ed. Barueri, SP: Manole, 2004. v. 1. 1045 p. 

NORMAS NBR/ ISO Série 14000 e NR-13 

FANTAZZINI,  M.L.  Higiene e segurança na soldagem.  São Paulo: Fatec SP, 

1998. 68 p. 

 

Complementar: 

 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 1/86. Brasília: 

CONAMA, 1986. 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS 

LEMA Legislação ambiental federal.  São Paulo: ABES, 2000. 

MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: ABES, 2000. 

MOTA, SUETÔNIO Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: ABES, 

2000. 
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Competências Habilidades/Atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Comparar os sistemas 

de qualificação 

existentes, 

identificando suas 

áreas de aplicação. 

 

 Analisar os requisitos 

necessários dos vários 

sistemas que se 

aplicam na radiologia 

industrial 

 

 Distinguir os requisitos dos 

vários sistemas de 

qualificação existentes no 

Brasil, em radiologia 

industrial 

  Planejar e tomar ações para 

sua qualificação profissional 

 

 

 

 Vantagens da 

Qualificação e 

Certificação 

profissional  

 Sistema de 

qualificação do 

SNQC para 

radiografia industrial 

– Norma ABENDI 

NA-001 

 Sistema de registro de 

Operadores na CNEN 

– Resolução NN-7.02 

 Sistema que 

qualificação de 

Supervisores de 

Radioproteção na 

CNEN – Resolução 

NN 7.01 

 Sistema de 

Qualificação do 

IBQN para 

radiografia industrial 

– Resolução CNEN 

NN 1.17 

 Habilitação 

profissional do 

Sistema CONTER 

 

  

 

 

Total:  20 h 

 

SISTEMAS DE QUALIFICAÇÃO NA RADIOLOGIA INDUSTRIAL 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 

 

CNEN NN-1.17 - Qualificação de Pessoal e Certificação para Ensaios Não 

Destrutivos em Itens de Instalações Nucleares,  RJ , CNEN/RJ ,  2011 

SNQC -  Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios 

Não Destrutivos, Norma NA-001, SP , ABENDI, Ago./ 2014 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR,  Registro de operadores de 

radiografia industrial – Resolução NN-7.02, RJ  , CNEN/RJ, Mar./ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Habilidades/atitudes Bases Tecnológicas 

Conhecimentos 

 

 Relacionar 

conhecimentos  

humanísticos e 

técnicos, necessária 

para formação 

integral do homem. 

 Entender textos lidos 

e se fazer entendido 

em textos escritos. 

 

 

 Relacionar com gerentes, 

diretores, supervisores e 

clientes, sob o ponto de 

vista da comunicação 

 Identificar os meios de 

comunicação oral e escrita 

 

 

 

 O valor da linguagem 

verbal. 

 Comunicação Oral e 

Escrita.  

 Redação Técnica: 

pareceres, relatórios, 

correspondência.  

 Gramática da língua 

portuguesa. 

   

  

BIBLIOGRAFIA 

Total:  20 h 

 

Básica: 

 

ABAURRE, MARIA LUIZA M. Gramática - texto: análise e construção de 

sentido: volume único: 1. ed. São Paulo : Moderna, 2006.. 

CEGALLA, DOMINGOS PASCHOAL Novíssima gramática da língua 

portuguesa: 46. ed. São Paulo: IBEP Nacional, 2006. 

SACCONI, LUIZ ANTONIO Nossa gramática contemporânea: teoria e prática: 

1. ed. São Paulo: Escala Educacional, 2006. 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
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Complementar: 

 

FARACO, CARLOS EMILIO; MOURA, FRANCISCO MARTO DE Gramática: 

20. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

CEREJA, WILLIAM ROBERTO Gramática reflexiva: texto, semântica e 

interação: 1. ed. São Paulo: Atual, 2005. 

SACCONI, LUIZ ANTONIO Nossa gramática contemporânea: teoria e prática 

1. ed. São Paulo: Escala Educacional, 2006. 

 

 

 

 

 

 


