
CURSO DE TÉCNICAS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS E FERRAMENTAS

PROGRAMA

• Afiação manual de facas domésticas

• Afiação manual de tesouras

• Afiação manual de lâminas de corte de cabelo

• Uso da chaira no assentamento do fio

• Afiação no esmeril: facas, brocas e tesouras

• Técnicas manuais de afiação de alicates de cutículas e polimento

• Cuidados com o rebolo e pedras de afiar

Carga horária: 16 horas

Ao se matricular na modalidade PRESENCIAL, você ainda recebe um kit de material prático para acompanhamento das aulas, que é 

composto de alicate de cutícula, lima chata e Manual de Afiação .

REQUISITOS PARA MATRÍCULA

Este curso não possui nenhum requisito para você efetuar sua matrícula, mas é desejável a conclusão do ensino fundamental.

PRAZOS

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.

CERTIFICADO

NA MODALIDADE PRESENCIAL

Você receberá um Certificado de Conclusão, que atesta sua participação no curso de Técnicas de Afiação de Lâminas e Ferramentas se:

• cumprir 100% da carga horária presencial; 

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

NA MODALIDADE ON-LINE

Você receberá um Certificado de Conclusão, que atesta sua participação no curso de Técnicas de Afiação de Lâminas e Ferramentas se:

• tiver sido aprovado na avaliação do curso na plataforma de estudos on-line;

• estiver 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, CRT, COREN, CRQ, CRA 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

UNIDADES E POLOS

Este curso pode ser realizado totalmente a distância. Você se matricula 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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