
 

MATEMÁTICA BÁSICA & DESENHO TÉCNICO MECÂNICO BÁSICO 
Período: 18 a 20 de Fevereiro de 2020 

Horário: 18 às 22h 
C.H.: 12 

 
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. 

 
OBJETIVO  
Capacitação do colaborador para exercer atividades que envolvam cálculos matemáticos básicos, tais como: 
percentual, regra de três simples e composta, conversão de unidades de medidas e leitura em números decimais e 
fracionários. 
 
PÚBLICO ALVO 
Estudantes, Técnicos, Engenheiros da área de Qualidade e/ou Metrologia, ou de áreas correlacionadas, assim como 
colaboradores de empresas privadas, publicas, e ou de serviços, estudantes de qualquer curso de graduação e 
técnico e ainda interessados no assunto.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução Geral e História da Matemática; 
 Números Inteiros e Fracionários, Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação com números inteiros; 
 Conceito de Frações e Equivalências, Operações com frações: adição, subtração, divisão e multiplicação; 
 Operações com números decimais, Regra de Três Simples e Composta, Porcentagem; 
 Plano Cartesiano (Eixo X E Y); 
 Leitura e Interpretação de Desenho Técnicos Mecânicos Básicos, Vistas, Cotas, Tolerâncias. 
 Avaliação Teórica. 

 
METODOLOGIA APLICADA 
Aplicação do conhecimento através de aulas utilizando o material didático recomendado pelos principais tutores e 
profissionais em pedagogia. 
 
INVESTIMENTO : R$270,00 – Duzentos e Setenta Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

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

participantes inscritos. 

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

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

 

 


