
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

INCERTEZA DE MEDIÇÃO 
Dias:  24 e 25 de junho de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 8 horas 

 

 
 
INSTRUTOR:. TAYAM CASTILHO SANTANA 
Técnico em Mecânica CRT-AM 0411369199 – IFAM. Atua na área de metrologia há mais de 18 anos com larga experiência no Pólo 

Industrial de Manaus. Recebeu, o prêmio “CIDADE DE MANAUS”, em outubro de 2017, na categoria “Empresa do Ano”, por sua 

contribuição na disseminação da metrologia no estado do Amazonas. Autor do livro “Controle e Gerenciamento de Instrumentos 

de Medição”. Graduando dos Cursos de Licenciatura em Matemática e Gestão da Qualidade na UNIASSELVI. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Curso de Metrologia, Matemática Básica e Confiabilidade Metrológica. 

 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Introdução Geral a Metrologia e definição de Grandezas e Unidades de Medida; 

 Conceitos fundamentais e terminologias do VIM (Vocabulário de Metrologia Internacional); 

 Calculo de Incerteza de Medição, Procedimento de Calibração, Registro de Medições, Padrões de Trabalho; 

 Avaliação Prática e Teórica. 

 
INVESTIMENTO : R$190,00 – Duzentos e Noventas Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de frequencia.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 

6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 
cobrado o número total de inscritos no treinamento. 

7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

  


