
CURSO DE CHAVEIRO

PROGRAMA DO CURSO

Na modalidade PRESENCIAL, o programa do curso contempla:

• Ferramentas, máquinas e acessórios utilizados

• Fechaduras e Chaves tipo Gorge: defeitos, consertos, confecção de chaves, chaves-mestra e Yale

• Fechaduras e Chaves tipo Yale: defeitos, segredo, tambores, montagem do monobloco, confecção de chaves, chaves-mestra, mudança 

de segredos

• Cadeados: abertura sem chave, mudança de segredo

• Fechaduras para portas de aço: defeitos, tambores, abertura

• Fechaduras para automóveis: confecção, travas de direção, ferramentas de abertura

• Fechaduras antigas

• Cofres: mecanismo, defeitos e causas, reparos, abertura sem furação

• Técnicas de aplicabilidade de mestragem e grã-mestragem

• Como calcular os preços dos serviços

• Procedimentos de oficina

• Como tratar os clientes

Carga horária total: 24 horas

Na modalidade A DISTÂNCIA, o programa do curso contempla:

• Ferramentas, máquinas e acessórios utilizados

• Fechaduras e Chaves tipo Gorge: defeitos, consertos, confecção de chaves, chaves-mestra e Yale

• Fechaduras e Chaves tipo Yale: defeitos, segredo, tambores, montagem do monobloco, confecção de chaves, chaves-mestra, mudança 

de segredos

• Cadeados: abertura sem chave, mudança de segredo

• Fechaduras para portas de aço: defeitos, tambores, abertura

• Fechaduras para automóveis: confecção de chaves, travas de direção, ferramentas de abertura

• Fechaduras antigas

• Cofres: mecanismo, defeitos e causas, reparos

• Como calcular os preços dos serviços

• Procedimentos de oficina

• Como tratar os clientes

Carga horária total: 70 horas

NA MODALIDADE PRESENCIAL

No primeiro dia de aula, você receberá um kit de material prático para utilização na sala de aula, que é composto de:

• Kit para as atividades práticas do Curso de Chaveiro

• Chave Gorge

• Chaves Tetra

• Chaves modelo 750

• Cilindro tetra paralelo

• Grampos

• Chaves Yale

• Chave automotiva

• Chaves pantográficas

• Cilindro

• Lima quadrada

• Lima folha de oliveira

• Tambor Yale

• Apostila

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Você receberá em sua casa um vídeo contendo programa de treinamento simples, prático e objetivo que visa complementar, de maneira 

eficiente e atrativa, as lições que compõem o curso. Recebe também o material impresso e um Manual de Atividades Práticas acompanhado 

de um kit de materiais composto de:

• Kit para as atividades práticas do Curso de Chaveiro

• Chave de fenda

• Alicate universal

• Chaves Gorge virgens

• Chaves Yale virgens

• Lima quadrada

• Lima Folha de Oliveira

• Tambor Yale desmontado

• Cilindro de guilhotina
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REQUISITOS PARA MATRÍCULA

NA MODALIDADE PRESENCIAL

• Cópia simples do RG

• Cópia simples do CPF do aluno ou do responsável legal se menor de idade

• 2 Fotos 3×4 (se desejar receber Carteira de Estudante)

Para participação no curso o aluno poderá ter sua ficha criminal consultada nos órgãos competentes. 

Somente serão admitidas matrículas de alunos que não tenham registro de ocorrência policial.

* Os inscritos no CURSO PRESENCIAL serão comunicados sobre eventual cancelamento, alteração de data e local em até 4 dias antes do 

início do curso.

Caso a turma seja cancelada, o valor pago será devolvido em até 5 dias a partir da data de comunicação do cancelamento.

PRAZO PARA CONCLUSÃO DO CURSO

NA MODALIDADE PRESENCIAL

A matrícula é válida por 3 meses. 

Durante este período o aluno tem todo o suporte de professores para esclarecer questões relativas ao conteúdo e à profissão.

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

A matrícula é válida por 6 meses. 

Durante este período o aluno tem todo o suporte de professores para esclarecer questões relativas ao conteúdo do curso.

Caso o aluno não consiga concluir o curso no prazo de validade da matrícula, pode renová-la até o prazo limite de 3 anos mediante o 

pagamento de uma pequena taxa de rematrícula.

AVALIAÇÕES

NA MODALIDADE PRESENCIAL

É considerado aprovado o aluno que tiver a frequência em 100% das aulas.

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

A avaliação deste curso é realizada a distância e enviada para a escola para correção.

CERTIFICADO

NA MODALIDADE PRESENCIAL

Você recebe um Certificado de Conclusão, que atesta sua participação no curso de Chaveiro, desde que: 

• tenha cumprido 100% da carga horária presencial;

• tenha entregado todos os documentos necessários;

• esteja em dia com suas obrigações financeiras junto ao Instituto Monitor.

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Você recebe um Certificado de Conclusão, que atesta sua participação no curso de Chaveiro, desde que: 

• tenha sido aprovado nas avaliações propostas nas lições do curso;

• tenha entregado todos os documentos necessários;

• esteja em dia com suas obrigações financeiras junto ao Instituto Monitor.

CREDENCIAMENTO

O Instituto Monitor é escola credenciada e tem seus cursos autorizados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Os Certificados e Diplomas emitidos pelo Instituto Monitor têm validade em todo o território nacional.

O pleno exercício da cidadania e o crescimento profissional de milhares de técnicos formados pelo Instituto Monitor e registrados nos 

diferentes órgãos de classe: CRECI, CRA, COREN, CRT, CRQ ou órgãos regulamentadores como CADASTUR, MTE e SRTE são o nosso maior 

orgulho e a própria razão da nossa existência.

Estado de São Paulo

Processo: 004/2005

Parecer: CEE-SP 214/2017

Publicação: DOE-SP em 15/06/2017

Estado do Rio de Janeiro

Processo: E-03/200.821/2011

Parecer: CEE-RJ 45/2017

Publicação: DOE-RJ em 02/08/2017

Estado do Paraná

Processo: SEE-PR 1973/2020

Parecer: CEE/CEMEP-PR 120/2020

Publicação: DOE-PR em 01/07/2020

Estado de Minas Gerais

Processo: 42313

Parecer: CEE-MG 1018/2019

Publicação: DOE-MG em 17/12/2019
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UNIDADES E POLOS

Este curso é realizado totalmente a distância. Você pode se matricular através do nosso site ou em qualquer uma de nossas Unidades ou 

Polos. Os endereços atualizados estão disponíveis em www.institutomonitor.com.br/Unidades
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