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 Ficha Técnica de Curso de Qualificação 
Este documento tem caráter apenas informativo. A Escola se 

reserva o direito de modifica-lo sem prévio aviso. 
 

 

 

Refrigeração Doméstica 
 

Carga Horária: 48 horas | Pré-Requisito: 7ª Série do ensino fundamental | Área: Elétrica | 184 

 

Objetivo: Sendo um curso voltado para a reparação corretiva, preventiva e preditiva, destina-se a capacitar o 
aluno a efetuar a reparação de Geladeiras, Freezer vertical e horizontal, Geladeiras Duplex, Combinadas (Frost- 
free), Refresqueiras, Bebedouros, etc. 
Descrição: É um curso cuja forma de abordagem, tanto teórica quanto prática, bem como seu conteúdo, 
profundidade e desenvolvimento, permitem reparação em nível básico, intermediário e avançado dos 
mencionados equipamentos de uso doméstico e comercial. Posteriormente, buscando seu aprimoramento, o 
formando poderá especializar-se por meio de cursos específicos que sejam alvo de seu interesse como, por 
exemplo, Refrigeração Split System, Refrigeração Industrial, Refrigeração Embarcada e de Plataformas.  

 

Conteúdo Programático 

Funções e elementos de Refrigeração - tipos de compressores - 

partes dos compressores Herméticos – parte elétrica: sistemas de 

torque e tipos de motores, lubrificação e óleo – (condensador – 

evaporador – filtro – tubo capilar: posicionamento e função), tipos 

de fluidos refrigerantes, reles, protetores e ptc, termostatos. 

Geladeira e condicionador de ar domésticos. 

Posição dos bornes nos compressores – capacitores e 

condensadores - testes e avaliação de um compressor hermético, 

lei ohns, importância do vácuo, porque a substituição sistemática 

do filtro. 

Dicas, recursos técnicos, e macetes específicos 
para o técnico de reparação. 

Ciclo de refrigeração – pressões e Medidas – manômetros – 

elementos de eletricidade – efeito de joule – Vcc – tabelas de 

defeitos e soluções. 

O código de defesa do consumidor na prestação 
de serviços técnicos. 

Empreendedorismo (ética e sucesso – como gerir e vender o seu trabalho). 
 

 

Documentos Necessários 

01 Foto 
Carteira de 
Identidade 

Certidão de 
Nascimento 

Comprovante de 
Residência 

CPF* 

*Documento do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos. 

 

CURSO 
VENCIMENTO  

DIA 08 
FINANCIAMENTO 
Nº DE PARCELAS 

DIAS HORÁRIOS 
VALIDO 

ATÉ 
ATENDENTE 

       

 


