
FAQs 

Perguntas de Empreiteiros sobre Acreditação 

 
O que está acontecendo com os programas de acreditação de empreiteiros da NACE e SSPC? 
 
A marca “QP” será mantida pela AMPP e o programa SSPC QP servirá como base para o futuro 
programa “QP”. Os elementos do programa NIICAP da NACE serão integrados ao QP e haverá 
um programa de transição para os contratantes do NIICAP (prazo ainda a ser determinado). 
 

Perguntas sobre Certificação 

Se eu for certificado pela NACE ou SSPC, o que acontecerá com a minha certificação? 
 
Todas as certificações individuais SSPC e NACE atuais continuarão a ser reconhecidas e apoiadas 
e, eventualmente, se fundirão em programas únicos. 
 
NACE e SSPC tinham alguns programas de certificação semelhantes. O que vai acontecer com 
eles? 
 
Os programas de certificação que se sobrepõem serão consolidados. Asseguraremos que as 
melhores práticas de certificação sejam empregadas. Um foco principal da estratégia de 
integração é minimizar o impacto das mudanças no programa sobre os detentores de 
certificação. 
 

O que acontece se eu precisar renovar minha certificação enquanto o processo de integração 
continua em 2021? 
 
Até que o programa de certificação AMPP seja lançado, o titular do cartão fará uma 
recertificação no respectivo programa. Se um candidato possuir credenciais SSPC e NACE 
semelhantes, por exemplo, CIP e PCI, eles só precisarão pagar por uma renovação. 
 
Terei que fazer alguma coisa se tiver uma certificação NACE ou SSPC quando for hora de 
renovar? 
 
Os detentores de certificação existentes terão um caminho para se renovar a certificação no 
programa contínuo. O escritório do programa de certificação AMPP fornecerá informações 
detalhadas a todos os portadores de cartão afetados, uma vez que todas as recomendações 
finais de integração tenham sido aprovadas pelos respectivos conselhos. 
 
E se eu tiver uma certificação NACE e SSPC semelhante / sobreposta? 
 



Até que o programa de certificação AMPP seja lançado, o titular do cartão que possui duas 
certificações sobrepostas será obrigado a renovar as duas credenciais, no entanto, ele só 
precisará pagar uma taxa de renovação. 
 
Qual é o programa de ética sobre o qual ouvi falar? 
 
A partir de 1º de janeiro de 2021, os titulares de cartões novos e existentes da NACE deverão 
atender ao novo Requisito de Ética aprovado pela Comissão de Certificação do Instituto NACE. 
Um curso oferecido pela NACE International atende a esse requisito, mas também pode ser 
atendido participando de um curso de ética equivalente - para obter mais informações, 
consulte: 
 
https://naceinstitute.org/certification-resources/certification-ethics 
 
Perguntas sobre Normas 
 
O que acontecerá com as normas NACE e SSPC? Elas serão renomeadas como AMPP ou as 
normas NACE ou SSPC continuarão sendo aceitas? 
 
Todos as normas existentes com o nome NACE ou SSPC continuarão a ser usados sem 
alterações. Quaisquer novas normas desenvolvidos após a fusão terão o nome AMPP. 
 
Questões sobre Programas Educacionais 
 
O que acontecerá com quaisquer cursos semelhantes oferecidos pela NACE e SSPC? 
 
O AMPP consolidará programas onde houver sobreposição e desenvolverá novos cursos e 
melhorará ou modificará os cursos existentes. 
 
Os cursos atuais ainda estão acontecendo? Quando veremos mudanças? 
Os cursos atuais continuarão até que as recomendações de integração sejam finalizadas e o 
processo de implementação seja concluído. O trabalho na educação continuará em 2021 e as 
mudanças podem ocorrer apenas no final do ano ou mesmo até 2022. 
 
Por que o preço do CIP é diferente do PCI?  
Como líder mundial em treinamento de inspeção, a AMPP está empenhada em reinvestir 
continuamente no programa CIP com conteúdo novo e atualizado que se concentra em práticas 
de inspeção sólidas e tecnologia de ponta para melhorar a experiência dos alunos junto com a 
proficiência dos instrutores. A adição de mais exercícios e equipamentos práticos, junto com o 
investimento em instalações, continua sendo uma prioridade para a AMPP. As aulas CIP são 
precificadas com base em referências do setor e projetadas para fornecer aos alunos 
habilidades comercializáveis que podem ser utilizadas em suas carreiras nos próximos anos. 
 
Perguntas sobre Membros 



 
Se eu for membro da NACE ou SSPC, terei acesso aos benefícios da outra organização? 
 
Sim. A partir de 6 de janeiro de 2021, os membros atuais, renovados e novos terão dupla 
associação e acesso aos benefícios e serviços da organização enquanto o processo de fusão 
continua e até que todos os componentes de cada organização sejam completamente 
incorporados a AMPP. Todos os membros de qualquer uma das organizações precisará 
selecionar "aceitar" em seu perfil de membro para receber acesso ao conteúdo e benefícios 
exclusivos para membros da organização. 
 
Haverá alguma mudança nas taxas ou níveis de associação? 
 
Sim. Um novo modelo de associação foi projetado. Existem três opções de níveis para membros 
corporativos e duas opções principais para membros gerais, bem como uma opção vitalícia para 
membros com mais de 65 anos, uma opção de associação profissional jovem para membros 
com menos de 35 anos e uma opção de estudante. Todos têm diversos níveis de benefícios e 
preços e mais informações serão disponibilizadas antes da implementação do novo modelo de 
associação no segundo semestre de 2021. 
 
O que está acontecendo com as Seções NACE e os Capítulos SSPC? Eles também se fundem? 
 
Por enquanto, todas as atividades do capítulo e da seção continuarão a operar normalmente e 
os membros do capítulo e da seção são incentivados a se conhecerem se estiverem localizados 
na mesma área (as reuniões devem ser realizadas virtualmente ou em conformidade com as 
restrições regionais). 
No futuro, o AMPP oferecerá comunidades baseadas geograficamente, bem como 
Comunidades de Interesse, que permitirão aos membros interagir globalmente com 
profissionais da indústria que compartilham interesses. 
 
Perguntas sobre Conferências e Eventos 
 
O que acontecerá com os eventos da NACE e SSPC, como a conferência anual? 
Em 2021, a Conferência e Expo Virtual CORROSION 2021 acontecerá de 19 a 30 de abril de 2021 
e Coatings+ acontecerá de 13 a 16 de dezembro de 2021 em Phoenix, AZ. Depois disso, os 
shows serão combinados e uma nova conferência anual para AMPP será realizada de 6 a 10 de 
março de 2022 em San Antonio, Texas. 
 
O que acontecerá com os eventos de área e tópicos da NACE e a Conferência Técnica sobre 
Corrosão do DoD-Allied Nations atualmente organizada pelo SSPC? 
 
A equipe da conferência AMPP trabalhará com os líderes membros e especialistas no assunto 
para continuar oferecendo a Conferência DoD, bem como conferências regionais e 
 
Questões de Governança 



 
Qual é a diferença entre 501 (c) (3) e 501 (c) (6)? 
 
Em conformidade com os requisitos do código tributário dos EUA para organizações sem fins 
lucrativos com organismos de certificação, a AMPP consiste em dois conselhos que 
supervisionam dois ramos da organização: 
 
• O ramo 501(c)(6) supervisiona a certificação, acreditação, associação e defesa/promoção da 
organização. O presidente é Tim Bieri, o vice-presidente é Sam Scaturro. A diretora executiva é 
Helena Seelinger 
 
• O ramo 501 (c) (3) supervisiona a educação, normas, técnicas, pesquisas, publicações, 
conferências e eventos. A presidente é Joyce Wright, o vice-presidente é Cris Conner. A 
Diretora Executiva é Cindy O'Malley 
 
Os conselhos já estão formados? Quando eles terão seu primeiro encontro? 
 
Sim. Uma nova estrutura de governança foi desenvolvida e membros do conselho foram 
nomeados. Eles realizarão sua primeira reunião no final de janeiro de 2021. 
 
Os membros dos conselhos são de vários países? 
 
Sim. A nova estrutura de governança garante a representação das necessidades de membros 
plenos e os novos conselhos refletem isso com membros vindos de nove países. 
 
O que acontecerá com os comitês da NACE e SSPC? Eles continuarão como de costume? 
 
Uma nova estrutura de comitê foi desenvolvida, diferente da estrutura anterior da NACE ou do 
SSPC. Os comitês da NACE e SSPC foram aposentados e os novos presidentes de comitês da 
AMPP foram nomeados e todos os comitês estão em processo de preenchimento após uma 
chamada aberta para voluntários de comitês. Os comitês começarão a funcionar em 2021. 
 
Perguntas Técnicas e de Atividades de Pesquisa 
 
O que está acontecendo com os programas técnicos e de pesquisa da NACE e SSPC?  

Os programas anteriores da NACE e SSPC foram dissolvidos e novos programas e processos 
estão sendo desenvolvidos e incorporarão uma perspectiva equilibrada de membros originários 
de ambas as organizações. O comitê desenvolverá intercâmbios técnicos simplificados e 
workshops para membros e partes interessadas. 

[A seguir adicionado em 20 de fevereiro de 2021]  
A equipe de Integração Técnica e de Pesquisa nomeada pelo conselho de administração está 
revisando o estado atual e a estrutura dos programas e atividades técnicas e de pesquisa da 



AMPP. Estamos examinando atentamente a função, o nível de atividade e as necessidades da 
indústria para determinar como levar este programa adiante no AMPP.  
 
Assim que as recomendações da equipe de Integração Técnica e de Pesquisa forem aprovadas 
pelo Conselho do AMPP, os Comitês do Programa Técnico e de Pesquisa seguirão em frente 
para executar essas recomendações. Nesse ínterim, todos os comitês sob as antigas estruturas 
técnicas e operacionais de pesquisa devem continuar a funcionar conforme orientado pelos 
manuais de operação legados da NACE e SSPC até o final da Conferência CORROSION 2021 (19 
de abril a 30 de abril de 2021).  
 
Após 30 de abril, todos os comitês técnicos (isso não inclui os comitês de normas) devem 
pausar as operações até que recebam a comunicação do Comitê Técnico do Programa. Para 
todos os comitês técnicos que solicitaram uma reunião virtual durante o CORROSION 2021, 
essas reuniões serão programadas e regidas por manuais de operação legados. Devido aos 
recursos de software e pessoal limitados, não agendaremos reuniões adicionais do comitê 
técnico ou administrativo durante a conferência.  
 
Comunicações adicionais serão enviadas aos presidentes, vice-presidentes e membros do 
comitê quando uma decisão for tomada pelos comitês de programa da AMPP.  
 
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Presidente do Comitê do Programa 
Técnico, Kat Coronado.  
 
 
 

Publicações 
 
Que revista receberei com minha associação agora que SSPC e NACE se fundiram para formar 
AMPP?  
Os membros do SSPC têm a oportunidade de selecionar entre uma variedade de publicações 
AMPP. Em breve, os membros do SSPC poderão acessar a revista CoatingsPro e a revista 
Materials Performance diretamente na página "Somente membros". Estamos em processo de 
desenvolvimento da página de Publicações no site do SSPC, que oferecerá links diretos para 
todas as publicações AMPP e questões do setor - Outras publicações incluem:  
• Maritime News  
• WaterCorr  
• Infrastructure Insights   
• Inspect This  
• Stay Current  
• CORROSION Journal  
 
Veja uma lista completa de nossas publicações our publications 
 

https://www.nace.org/resources/newsletters#digital-publications


Perguntas Gerais sobre a Fusão  
 
Quando NACE e SSPC se fundiram? 
 
NACE International — The Worldwide Corrosion Authority e SSPC: The Society for Protective 
Coatings anunciaram sua fusão em 6 de janeiro de 2021 
 
Quem tomou as decisões sobre como as duas organizações se fundiriam em uma? 
 
Uma Equipe de Coordenação de Integração foi desenvolvida e uma Equipe de Transição de 
Integração foi nomeada por cada conselho para facilitar a combinação. 
A Equipe de Transição foi designada como autoridade para decisões sobre recomendações e 
fornecimento de diretrizes de programa. 
 
O que aconteceu com o pessoal de cada organização? 
 
Toda a equipe foi mantida e gradualmente começou a fazer a transição para uma única equipe 
em meados de 2020 e agora está oficialmente operando em conjunto. 
Por que a NACE e o SSPC decidiram se fundir? 
 
A NACE e a SSPC têm trabalhado em direção a objetivos comuns de proteção de pessoas, ativos 
e meio ambiente, promovendo o conhecimento e elevando o desempenho da indústria por 
meio de treinamento, certificação e educação. A combinação de programas dentro do AMPP 
aproxima ambas as organizações de alcançar seu objetivo comum; seremos mais fortes juntos e 
mais capazes de atender todas as partes interessadas da indústria 
 


