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terça-feira, 11 de junho de 2013 
 
 
Assunto: Treinamento WEG 
 
Prezado Adjuto, 
 
Estaremos atendendo a escola no período e cursos abaixo informados: 
 

Curso Inversores de Frequência (Módulo 2 )  

Período de realização:.................................................................................03 a 06 de dezembro de 2013 
Horário:......................................................................................................................................08h às 17h 
Carga horária:........................................................................................................................................28h 
Número de participantes: ........................................................................................................................14 
Valor da taxa de inscrição por participante: ..............................................................................R$ 150,00  

Curso será encerrado na sexta-feira ao meio-dia, após o almoço será realizado a visita na fábrica.  

Curso Chaves de Partida Soft-Starters  (Módulo 9 )  

Período de realização:.................................................................................03 a 05 de dezembro de 2013 
Horário:......................................................................................................................................08h às 17h 
Carga horária:........................................................................................................................................24h 
Número de participantes: ........................................................................................................................14 
Valor da taxa de inscrição por participante: ..............................................................................R$ 150,00  

Este curso será encerrado na quinta-feira às 17h, a visita na fábrica irá ocorrer na sexta-feira após o 
almoço junto com os demais treinamentos.  

Curso Servoacionamentos  (Módulo 10)  

Período de realização:.................................................................................03 a 06 de dezembro de 2013 
Horário:.....................................................................................................................................08h às 17h 
Carga horária:........................................................................................................................................28h 
Número de participantes: .......................................................................................................................14 
Valor da taxa de inscrição por participante: ..............................................................................R$ 150,00  

Curso será encerrado na sexta-feira ao meio-dia, após o almoço será realizado a visita na fábrica. 
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Local de Realização dos Treinamentos:  

WEG Equipamentos Elétricos S/A   (Parque Fabril 1)  
Centro de Treinamentos de Clientes 
Rua Venâncio da Silva Porto,  399 
Bairro Vila Lenzi  
Jaraguá do Sul - Santa Catarina  

Sugestões de hospedagem:  

- Hotel Mercure (quatro estrelas) / Telefone: 47-3372 5800  
- Hotel Saint Sebastian Flat (quatro estrelas) / Telefone: 47-3275 7500  
- Hotel Etalan (três estrelas) / Telefone: 47-3371 2133  
- Hotel Itajara (duas estrelas) / Telefone: 47-2107 3799 
 
Todos os hotéis mencionados acima estão localizados no centro da cidade, ficando distante 
aproximadamente um quilômetro do local de realização do treinamento. 

Observações gerais: 

- A WEG fornecerá o treinamento, material didático, almoço nas dependências da empresa e 
certificado de participação. 

- Caberá a escola as despesas com o pagamento da taxa de inscrição,  passagens, hospedagens, 
cafés da manhã, almoço, jantares e translados. 

- É proibida a participação de menores de 18 (dezoito) anos. 

- É necessário trazer calculadora científica. 

- Informações sobre a cidade de Jaraguá do Sul poderão ser obtidas no site www.jaraguadosul.com.br 

 

Inscrições:   

Para efetuar as inscrições será necessário informar o CNPJ da escola, mais o CPF e o nome completo 
de cada participante até o dia 04 de outubro. 

  

Pagamento da Taxa de Inscrição: 

- A pessoa física ou jurídica deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de 
R$150,00 (cento e cinquenta reais) por participante, enviando o comprovante de depósito para a WEG 
via e-mail ctc@weg.net ou fax (47) 3276 4931. 
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Banco Bradesco S/A  

Agência...................2727 - 8 

Conta Corrente.........19680 - 0 

CNPJ.......................07.175.725/0001-60 

 

- A taxa de inscrição uma vez paga, não será restituída. Aceitaremos somente substituição do 
participante em caso de desistência. 

- O valor total dos treinamentos poderá ser parcelado em 3 vezes de R$ 2.100,00 nos meses de 
setembro, outubro e novembro.  

- A WEG estará isentando a taxa de inscrição para professores de instituições de ensino ligadas ao 
nosso negócio, para tal, solicitamos enviar uma declaração feita pela Diretoria da escola em papel 
timbrado, informando a atividade do inscrito. Este valor será descontado do valor final do curso. 

 

Conteúdo programático dos  treinamentos: 
 

INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

MÓDULO 02 

Curso teórico e prático. 

Objetivos 

Capacitar os profissionais envolvidos com a especificação de motores elétricos CA e inversores de 
freqüência, a entender o funcionamento, as características e dimensionamento destes produtos em 
função da carga. 
 

Programa 

MOTORES ELÉTRICOS CA  
 
- Funcionamento e conceitos básicos;  
- Características de carga acionada. 
 
INVERSORES DE FREQUÊNCIA - CONTROLE DE VELOCIDADE DE MÁQUINAS ASSÍNCRONAS 
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- Noções fundamentais;  
- Interação com a rede (Harmônicas);  
- Características gerais;  
- Critérios de aplicação e dimensionamento;  
- Parametrização (programação);  
- Características do motor acionado por inversor;  
- Softwares associados. 

CHAVES DE PARTIDA SOFT-STARTERS 

MÓDULO 09 

Curso teórico e prático. 

Objetivos 

Permitir aos profissionais envolvidos com a especificação, dimensionamento e parametrização de 
chaves de partida Soft Starter, a correta aplicação para diferentes tipos de carga. 

Programa 

CHAVES DE PARTIDA SOFT-STARTES  
 
- Funcionamento e conceitos básicos de motores elétricos; 
- Características de carga acionada; 
- Soft Starter:  
- Noções fundamentais;  
- Características gerais; 
- Critérios de aplicação e dimensionamento; 
- Parametrização (programação);  
- Softwares associados (SuperDrive G2, SW de Dimensionamento, WLP). 

SERVOACIONAMENTOS 

MÓDULO 10 

Curso teórico e prático. 

Objetivos 

Capacitar os profissionais envolvidos com aplicações básicas de servoacionamentos (servomotor e 
servoconversor) a entender o funcionamento, características e programação destes produtos. 

Programa 

- Conceitos fundamentais; 
- Características gerais;  
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- Critérios de aplicação e dimensionamento;  
- Programação do servoconversor SCA-06; 
- Componentes mecânicos. 
 

 

 

Sendo o que tínhamos, fico à disposição. 

MICHELE CRISTINE NEGHERBON RICHTER 
C.T.C. – Centro de Treinamento de Clientes WEG 

47 3276-4905 


