ETAM - Escola Técnica do Arsenal de Marinha
A Empresa Gerencial de Projetos
Navais – EMGEPRON, empresa
pública vinculada ao Ministério
da Defesa através do Comando
da Marinha, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, atua no
gerenciamento de projetos de
alto conteúdo tecnológico de
interesse da Marinha do Brasil.
Na área de Engenharia Naval,
está capacitada a desenvolver
e gerenciar atividades técnicas
e industriais relacionadas à
construção, reparo e manutenção

de meios e estruturas navais para
Marinhas de Guerra e Mercante,
segundo padrão de qualidade
que atende aos requisitos e
especificações internacionais. A
EMGEPRON através de convênio
com a Escola Técnica do Arsenal
de Marinha - ETAM oferece cursos
de qualificação profissional e
reciclagem para empresas da
área naval. A ETAM, criada em
1923, localizada no Rio de Janeiro,
dispõe de modernos recursos
instrucionais, contando com

15 salas de aula, 7 laboratórios,
biblioteca e auditório. Seu corpo
docente, com perfil técnicoprofissional especializado, também
utiliza as oficinas e laboratórios
do Arsenal de Marinha como
suporte para treinamento técnico.
A estrutura dos cursos permite
que os currículos e cargas horárias
sejam adaptados às necessidades
específicas dos clientes, com
possibilidade de serem realizados
“in company”. São oferecidos os
seguintes cursos:

METROLOGIA PARA ESTRUTURAS NAVAIS

MECÂNICA DE MÁQUINAS NAVAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SOLDAGEM E CORTE OXIACETILÊNICO

REFRIGERAÇÃO BÁSICA

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL MTU

WINDOWS BÁSICO

PNEUMÁTICA

WORD BÁSICO

BOMBAS INJETORAS

EXCEL BÁSICO

ÓLEO – HIDRÁULICA

POWER POINT

ELETRICISTA INSTALADOR NAVAL

AUTOCAD BÁSICO

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO MECÂNICO

AUTOCAD AVANÇADO (Modelagem em 3D)

ISO 9001:2008

A qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Emgepron
é garantida pela Marinha do Brasil.

The quality of Emgepron’s products and services
is ensured by Brazilian Navy.

Aula Teórica

A Escola Técnica do Arsenal de Marinha ETAM, criada em 1923, já diplomou mais
de 1.400 técnicos de nível médio e 6.000
trabalhadores nas áreas de construção e
reparo naval.

Biblioteca

Laboratório de Informática

Maiores informações sobre a programação dos cursos poderão ser obtidas junto à
Divisão de Integração Escola-Empresa da ETAM, pelo telefone (0xx-21) 3849-5936
ou pelo endereço http:\\www.emgepron.com.br
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