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O CURSO
Grande parte das manifestações patológicas das edificações provém da umidade, tendo a água
como seu grande vilão. Esse fato histórico nas edificações ainda se contrapõe a um dos principais
requisitos das normas atuais, a Estanqueidade.
Os problemas decorrentes das falhas nos sistemas de impermeabilização, estão no topo das
manifestações patológicas das construções, sempre causando sérios danos ao patrimônio e à
imagem das empresas construtoras. Os profissionais de Engenharia e Arquitetura envolvidos
também têm sido atingidos por esses problemas, como responsáveis pelas ações que na maioria
das vezes não são tomadas, por desconhecimento do assunto.
Contribuem para esse contexto, a escassez de literatura, de treinamentos e disciplinas que tratem
do assunto, até mesmo em curso de graduação como engenharia, arquitetura ou tecnologia. O
conhecimento está restrito a um pequeno percentual de profissionais, deixando órfãos de
conhecimento grande parte daqueles que atuam no planejamento, controle e execução das obras,
abrindo caminho para a degradação das edificações, com elevados ônus para os usuários, bem
como para as empresas construtoras e incorporadoras.
Este curso entrega conhecimentos essenciais, indispensáveis, a todos os profissionais que atuam no
planejamento, controle e execução das edificações.
Com excelente relação custo-benefício, o curso entrega conhecimentos conceituais e práticos,
para serem aplicados imediatamente, propiciando rápido retorno do investimento.

Este conhecimento não pode faltar em
suas próximas decisões!
Início
O curso

DIFERENCIAIS DESTE TREINAMENTO

Diferenciais
Objetivos

A quem se destina
Programa
Professor
Agenda
Quanto custa
Inscrições

1. Foco na interação entre projetistas, construtora, fabricantes, equipe de
execução.
2. Desenvolvimento da análise crítica para a tomada de decisão e definição de
soluções para a impermeabilização, tendo em vista o desempenho e manutenção
dos sistemas de impermeabilização.

3. Abordagem das Normas Técnicas aplicáveis à impermeabilização.
4. Estudos de casos para análise prática dos conceitos e técnicas, consolidando
conhecimentos para ações assertivas dos agentes.

Informações

5. Professor com elevado conhecimento sobre o tema, que trata com prioridade
em sua empresa de Consultoria. Que sabe e faz o que ensina.
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OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO
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Capacitar os participantes para que possam aperfeiçoar seu entendimento das normas
técnicas e como especificar e fiscalizar uma impermeabilização.
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Trata-se de um curso participativo, permitindo a troca e discussão de experiências do
palestrante com os participantes, baseado em “cases” que servem de modelo para a
geração de resultados.
A valorização com o conhecimento adquirido irá favorecer o sucesso profissional através da
definição de uma metodologia de trabalho. Isto possibilita identificar novos nichos de
mercado e definir estratégias de abordagem para prospecção de novos clientes.

A QUEM SE DESTINA
Destinado a todos os profissionais das áreas de Engenharia , Arquitetura e outras que de
alguma forma lidam com o Planejamento, Execução e Controle de obras de Edificações, tais
como:
Engenheiros e Arquitetos,

Tecnólogos e Técnicos em Edificações e Construção Civil,
Estudantes de Engenharia e Arquitetura
Fabricantes de Materiais aplicados ao Sistema de Impermeabilização.
Outros interessados pelo assunto.
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PROGRAMA - PRINCIPAIS TÓPICOS A SEREM ABORDADOS
1. Importância da Impermeabilização

2. Procedimentos de Execução dos Serviços
3. Procedimentos de Controle dos Serviços
4. Referências das Normas Técnicas brasileiras e ensaios

O QUE SERÁ ABORDADO
1. Funções da impermeabilização em sua abrangência (proteção da edificação).
2. Camadas constituintes: regularização, impermeabilização, camada separadora, isolamento térmico e
proteção mecânica
3. Normas técnicas aplicáveis ao Sistema de Impermeabilização , incluindo a Norma de Desempenho.
4. Requisitos da impermeabilização para atendimento à Norma de Desempenho.
5. Foco nos sistemas mais utilizados: mantas asfálticas, membranas moldadas in loco e cristalização integral
do concreto.
6. Diretrizes para elaboração do projeto segundo NBR 9575.
7. Estudos de casos.

MODALIDADE E METODOLOGIA
Modalidade: via Videoconferência, através da Plataforma Zoom, com alunos e professores interagindo por
áudio, vídeo, textos e arquivos.
Metodologia: exposição interativa na apresentação de conceitos e práticas, com uso farto de imagens na
discussão de casos reais para melhor compreensão dos temas por parte dos participantes.
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INSTRUTOR
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Eng. Civil Luiz Fernando Bernhoeft, M.Sc.
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Mestre em Construção Civil e Engenheiro Civil pela Universidade
Federal de Pernambuco.

A quem se destina
Programa
Professor
Agenda
Quanto custa
Inscrições
Informações

Projetista e consultor em Impermeabilização há mais de 32
anos.
Diretor Técnico da Petrus Engenharia & Consultoria Ltda.,
empresa de consultoria e projetos na área de Recuperação de
Estruturas, Impermeabilização e Revestimentos.
Perito Judicial e Assistente Técnico Pericial.
Professor de cursos de pós-graduação do IPOG e Instituto IDD
nas áreas de Revestimentos, Patologia das Construções e
Tecnologia da Impermeabilização.
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AGENDA

Diferenciais

Data: 23 e 24 de FEV + 02 e 03 de MAR de 2021

Objetivos

H o r á r i o : de 18:30 às 22:30 horas.

A quem se destina

D u ra ç ã o : 16 horas-aula.

Programa

M o d a l i d a d e : via Videoconferência, com Professor
e alunos ao vivo, em tempo real.

Professor
Agenda

Vagas limitadas

A videoconferência recria à distância as
condições de um curso presencial. Com
transmissão pela internet e tecnologia de
ponta, permite Professor e alunos
interagirem entre si, vendo, ouvindo e
falando, esclarecendo dúvidas e
compartilhando experiências, tudo ao vivo
e em tempo real. Recursos audiovisuais e
dinâmicas apoiam a abordagem do conteúdo
auxiliando no processo ensinoaprendizagem.
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VIA VIDEOCONFERÊNCIA
AO VIVO, EM TEMPO REAL

EM SUA CASA OU ESCRITÓRIO, ONDE VOCÊ ESTIVER

Conheça! Convidamos você para conhecer
nossa Plataforma de Videoconferência e
ver como ela coloca o Professor dentro de
seu escritório ou empresa. Contate-nos e
peça a chave para você entrar em nossa
Sala de Aula. Gastará apenas 5 minutos.

NOSSA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA: ZOOM
Utilizada pelas maiores Empresas e Universidades do mundo.
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R$ 1.250,00 R$ 1.050,00 para profissionais inscritos/associados no/do
CREA, CAU ou outras Entidades Parceiras.

Forma de pagamento:
▪
▪

À vista: com transferência bancária na confirmação do curso.
A prazo: em 6 vezes de R$ 175,00 - sem juros ou em até 12 vezes
de R$ 105,42, com cartão de crédito, Veja tabela ao lado.

Professor

Descontos:

Agenda

▪
▪
▪

Quanto custa

Desconto para inscrições com antecedência mínima de 21 dias 5%.
Desconto cumulativo para: 02 pessoas - 5%; 03 pessoas - 7,5%; 04 ou mais pessoas - 10%.
Desconto não cumulativo para Estudantes de Graduação com matrícula em 2021: 50% pagamento à vista.
Veja se sua ENTIDADE

Inscrições

é parcei ra.

INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO

Informações
▪
▪
▪

Material didático em meio eletrônico, a cores.
Certificado: emitido pela Educ.eng e pelo Instrutor.
Suporte pós-curso, através de 2 (duas) aulas de 30 (trinta) minutos, com cerca de 30 e 60 dias, via
Videoconferência, para tirar dúvidas sobre a aplicação do conteúdo.
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INSCREVA-SE JÁ!
Faça já sua inscrição e garanta sua vaga!
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Clique aqui e

INSCREVA-SE!

Professor

MAIS INFORMAÇÕES
(11) 2626-1674
WhatsApp: (27) 9-8805-9668

Agenda

educ@educ.eng.br
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Fale com o Coordenador do curso. Ele dará as informações que você
precisa para decidir. Mande uma mensagem e ele lhe retornará.
WhatsApp (27) 9-8805-9668

