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Objetivos do Curso

Objetivo Geral

Capacitar Agentes de Metrologia Legal, na modalidade semi presencial, para a Capacitar Agentes de Metrologia Legal, na modalidade semi presencial, para a 

Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro RBMLQ-I.

Objetivos Específicos

Formar profissionais qualificados para atuarem de forma criteriosa, padronizada 

e efetiva, nas verificações de instrumentos de medição e medidas 

materializadas regulamentadas e no controle da exatidão das indicações 

quantitativas dos produtos pré-medidos, conforme estratégia do INMETRO.



Perfil

Público Alvo
Corpo técnico funcional dos Órgãos delegados/descentralizados.

Pré requisitos
Nível médio, desejável formação nas áreas técnicas industriais.Nível médio, desejável formação nas áreas técnicas industriais.

Alunos Reingressos
Todos os alunos não aprovados em turmas anteriores,  que do interesse do 
Órgão delegado poderão retornar ao curso.



Processo Seletivo
Os candidatos poderão ser submetidos a uma prova de nivelamento,
online, com caráter classificatório, disponibilizada no Ambiente Virtual de
Aprendizagem pelo Cicma. A opção pela realização da prova ficará a
critério do Órgão delegado.

A prova tem como conteúdo programático, questões de matemática
básica de ensino médio. Parâmetro provas do Enem.

Quanto à análise de currículos, redação, teste situacional e entrevista
serão da responsabilidade da Coordenação de RH do Órgão Delegado. O
Cicma poderá dar as orientações necessárias para sua realização.



Infra estrutura para o curso
Física

� Telecentro pronto - instalações
� Equipamentos� Equipamentos
� Conexão com a internet

Pessoal

� Interlocutor de Capacitação e Suplente
� Monitores 
� Profissional de TI



Turmas implementadas

ANO ESTADOS FORMADOS

2008 04 562008 04 56

2009 06 25

2010 T1        16

T2        10

143

(*)2011 04 18

TOTAL 242

(*) Há 104 alunos em curso



Estados previstos para participação 
em 2012



Curso de Formação de Monitores de 
Metrologia Legal

Perfil

• Técnicos com formação inicial de Agente de Metrologia Legal• Técnicos com formação inicial de Agente de Metrologia Legal

• Conhecimento dos processos de verificação de instrumentos em
campo e laboratório, conhecer os regulamentos envolvidos nos
processos de verificação e questões fundamentais relacionadas ao
perfil do futuro agente de metrologia legal e sua atuação.

• Experiência mínima de 2 anos atuando na área. 
• Disponibilidade de tempo
• Aptidão para a função



Objetivo do curso

Capacitar os técnicos a RBMLQ-I para acompanhamento e

orientação aos cursistas na realização das aulas práticas eorientação aos cursistas na realização das aulas práticas e

avaliar nas provas práticas. Dando-lhes segurança através de

sua experiência profissional.



Áreas de atuação

1. Verificação de Instrumentos de Medição

• Bombas Medidoras de Combustível Líquido

• Esfigmomanômetro mecânico e digital

• Instrumentos de Pesagem Não - Automáticos (IPNA)

• Taxímetro

2. Controle Quantitativo de Produtos Pré 
medidos



Informações sobre o Curso

1. Previsão: 2ª Quinzena de maio.

2.  Será realizado na modalidade presencial com os técnicos da 
Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro – Dimel.

3.  Identificação de técnicos pelo Órgão Delegado para 
indicação ao Cicma.

4. Sugestão para formação de monitores das Regionais.

5.   Participarão do curso todos os técnicos já selecionados 
e aprovados pela Dimel, bem como os novos indicados.

6.   Somente os Estados com monitores aprovados poderão 
realizar o Curso de Formação de Agentes de Metrologia 
Legal no 1º semestre/12.



Processo de Inscrição único para todos 
os cursos

1. Ficha de Detalhamento

2. Guia do Curso

3. Ficha de Inscrição

Obs.: Os documentos acima são enviados aos Interlocutores e dirigentes por e-

mail contendo todas as informações essenciais para a inscrição no curso, 

como por exemplo: data de início e término do curso; objetivo; público-alvo; 

pré-requisitos, dentre outros.



Não podemos 
direcionar o vento, mas 

podemos ajustar as 
velas.
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