Cursos de Capacitação
e Qualicação para
Vidraceiros
Capacitação Básica para Vidraceiro
40 Horas/aula

Iniciação para prossionais que desejam ingressar no setor
vidreiro. Ao nal do curso, o prossional terá conhecimento
sobre principais tipos de vidro e suas aplicações, ferragens e
acessórios mais utilizados nos diversos sistemas de instalação de
vidro, normas técnicas para utilização correta de produtos e
sistemas e noções de medidas e orçamentos.
Novas Turmas:

Investimento:

De 30/03 a 14/04
De 20/07 a 31/07

R$30,00 de Inscrição
R$300,00 de Matrícula

Especialização em Medição e Instalação
de Vidros Temperados e Especiais -

Especialização em Orçamento e
Projetos de Vidros Temperados e
Especiais - 60 Horas/aula
Conteúdo Principal: atividades teóricas e práticas sobre
unidades de medidas, área, tipos de instalação, aspectos
construtivos dos projetos, reconhecimento de materiais,
custos, cálculo aplicado, noções de leitura e
interpretação de projetos arquitetônicos, detalhamento
de croqui, folga técnica e orçamentos.

Novas Turmas:

Investimento:

De 02/03 a 20/03
De 27/04 a 19/05
De 31/08 a 21/09

R$30,00 de Inscrição
R$495,00 de Matrícula

Nível I: Sistemas de Baixa Complexidade
60 Horas/aula

Conteúdo Principal: Informações teóricas e atividades
práticas de medição de espelhos, vidros e vãos, corte de vidro
comum e alumínio, lapidação manual, instalações básicas como
janela de correr, kit pia, fechamento de vãos, xacão de
espelhos e aprofundamento das Normas Técnicas NBR's 14698 –
7199 – 14207.

Novas Turmas:

Investimento:

De 02/03 a 20/03
De 28/06 a 26/06
De 28/09 a 19/10

R$30,00 de Inscrição
R$495,00 de Matrícula

Informações e Inscrições:
(31)2551-4447
www.amvid.org.br

Especialização em Medição e
Instalação de Vidros Temperados e
Especiais - Nível II: Guarda-Corpo e
Sistemas de Envidraçamento de Sacada
60 Horas/aula

Conteúdo Principal: Estudo de modelos, denições de uso,
aplicação e instalação de Guarda-corpo em vãos simples,
escadas e em ângulos variados. Especicações, denições de
uso, modelos, estudo das particularidades e instalação dos
Sistemas de Envidraçamento de Sacadas com kits, com pers
e acessórios de fabricantes variados. Estudo e aplicação de
normas ABNT NBR 14718 e 16259;

Novas Turmas:
Realização:

Apoio:

De 06/04 a 14/04 (INTENSIVO)
De 03/08 a 21/08
De 26/10 a 16/11

Investimento:
R$30,00 de Inscrição
R$1.320,00 de Matrícula

Formas de Pagamento:
Á vista 10% de Desconto no Boleto Bancário
Parcelado em até 12x no Cartão de Crédito
Associados AMVID e ex-alunos têm descontos Especiais

