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O CURSO
Os revestimentos de argamassa e cerâmico das fachadas são empregados com grande frequência como
acabamento das vedações externa dos edifícios.
Mas, apesar desses tipos de revestimento serem bastante utilizados, verifica-se que ainda existe uma
considerável incidência de falhas e problemas patológicos, desperdícios de materiais, mão-de-obra e tempo,
além de custos elevados de produção.
Essa situação é resultado de um conjunto de fatores. Entre estes, destaca-se a prática de “não definir” o
sistema de revestimento completo antes da sua execução em obra, faltando as especificações criteriosas
com base nas normas técnicas, o planejamento detalhado dos serviços, o treinamento da equipe, os
procedimentos de execução e controle de cada etapa do serviço.

Nesse sentido, a elaboração de um projeto específico para o revestimento da fachada, estabelecendo as
suas especificações e o seu processo de produção representa uma ferramenta para evitar esses problemas.
Procura-se através do projeto do revestimento da fachada antecipar a tomada de decisões, definindo as
melhores soluções para este revestimento.
Porém, é fundamental que na fase de execução da obra, sejam cumpridas as especificações do projeto do
revestimento e os procedimentos de execução e realizado efetivamente o controle de todas as etapas do
serviço.
Dessa forma, é possível obter os resultados esperados em termos desempenho do revestimento da fachada,
evitando a ocorrência de problemas durante a execução e após a entrega da obra.
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DIFERENCIAIS DESTE TREINAMENTO
1. Aplicações práticas dos conceitos abordados no curso.
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2. Foco na integração entre os agentes, como a construtora, projetistas,
fabricantes, equipe de execução.

Programa

Como funciona

3. Desenvolvimento da análise crítica para a tomada de decisão e definição de
soluções para o revestimento da fachada, tendo em vista o desempenho,
logística e manutenção do revestimento da fachada.
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4. Abordagem das normas técnicas aplicáveis ao revestimento da fachada.

Professora

Inscrições

5. Exemplos de estudos de caso com histórico de mais de 20 anos.
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6. Professora de elevada competência, com mais de 20 anos de estudo e
aplicação prática em centenas de Projetos.
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OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO

Objetivos

Apresentar de forma prática os principais aspectos envolvidos no projeto, execução e
controle dos revestimentos de argamassa e cerâmico da fachada, particularmente os
revestimentos cerâmicos aderidos.
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A QUEM SE DESTINA

Como funciona

Destinado a todos os profissionais das áreas de Engenharia , Arquitetura e outras que de
alguma forma lidam com o Planejamento e Controle de obras de Edificações, tais como:

Quanto custa

Engenheiros e Arquitetos,

Inscrições

Tecnólogos e Técnicos em Edificações,
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Estudantes de Engenharia e Arquitetura

Fabricantes de Materiais aplicados ao Sistema Fachadas.
Outros interessados pelo assunto.
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❑ Especificação criteriosa da argamassa para o emboço, argamassa colante, rejunte e selante.
❑ Características das placas cerâmicas para revestimento de fachada.
❑ Especificação dos detalhes construtivos, como as juntas de movimentação.
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❑ Procedimentos para execução e controle dos serviços.
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❑ Sequência da execução dos serviços.
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Funções do sistema de revestimento de argamassa e cerâmico da fachada.
Camadas constituintes, características e propriedades do sistema de revestimento da fachada.
Normas técnicas aplicáveis ao sistema de revestimento da fachada, incluindo a norma de desempenho.
Requisitos do sistema de revestimento da fachada para atendimento à norma de desempenho.
Argamassas para revestimentos: composição e dosagem das argamassas convencionais e seleção das
argamassas industrializadas.
Argamassa colante, cerâmica, rejunte e selante: características e parâmetros para a escolha.
Execução do painel protótipo do revestimento da fachada e realização dos ensaios.
Diretrizes para elaboração do projeto: especificação dos materiais, definição das juntas de movimentação
e demais detalhes construtivos, definição da tecnologia de produção.
Controle do recebimento dos materiais: ensaios, procedimentos e tolerâncias.
Execução do revestimento da fachada: etapas de execução, sequência, equipamentos, ferramentas e
procedimentos.
Diretrizes para controle da execução do revestimento: durante a execução e ao final.
Estudo de casos.
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Eng. Civil Luciana Maciel, M.Sc.
▪

Engenheira Civil pela Universidade Federal da Bahia (1994).

▪

Mestre em Engenharia de Construção Civil pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, no grupo de pesquisa em Tecnologia e Gestão
da Produção (1997), com o tema O Projeto e a Tecnologia Construtiva na
Produção de Revestimento de Argamassa de Fachada.

▪

Consultora do CTE – Centro de Tecnologia de Edificações durante 16 anos
nas áreas de “Implantação de sistema de gestão da qualidade em empresas
construtoras” e de “Tecnologia da produção dos revestimentos cerâmicos e
de argamassa”.

▪

Auditora líder ISO 9001 pelo IRCA. Auditora líder ISO 14001 e OHSAS 18001 pelo RAC.

▪

Diretora Técnica e Sócia da THE.ENG Consultoria, desde 2015, atuando em nas áreas de Gestão de
Processos, Gestão da Tecnologia Construtiva, Projeto de Revestimentos de Fachada, Treinamentos de equipe
(obras e escritório), Gestão da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente e Avaliação de Desempenho dos
Projetos.

▪

Autora dos livros “Projeto e Execução de Revestimento de Argamassa” e “Projeto e Execução de
Revestimento Cerâmico” da Editora O Nome da Rosa.

A quem se destina
Programa
Professora
Como funciona

Quanto custa
Inscrições
Fale conosco

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

COMO FUNCIONA
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Diferenciais
Objetivos
A quem se destina
Programa
Professora
Como funciona

Quanto custa
Inscrições
Fale conosco

EM SUA CASA OU ESCRITÓRIO, ONDE VOCÊ ESTIVER
1 - Método
O CIE Online EAD é realizado totalmente à distância, podendo ser iniciado a
qualquer momento após a inscrição.
2. Material didático:
O curso é composto de 25 videoaulas, apoiadas pelo seguinte material didático
complementar: apresentação em PDF com qualidade didática, vídeos explicativos
e ilustrativos e farta biblioteca com os mais importantes artigos técnicos e
científicos sobre o tema, para uso durante e após o curso.
3 - Prazo
O aluno terá o prazo de até 60 dias para concluir o Curso, contados a partir da
matrícula. Cada aula poderá ser acessada até 3 (três) vezes ou de acordo com a
necessidade do aluno.
4 - Material Didático
Devido à falta de literatura sobre o tema, foi desenvolvido um farto material
didático, envolvendo a área técnica, cuja finalidade principal é ser o
material de estudo e consulta durante e após o curso.
Veja mais...
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5 – Tu t o r i a / S u p o r t e
Durante o prazo de vigência da matrícula, a Professora estará à disposição dos
alunos para esclarecimento de quaisquer dúvidas referentes ao entendimento e
aplicação do conteúdo. E -mail ou chat serão os meios dessa comunicação.
6. Suporte ao vivo
Os alunos contarão com Suporte, através de WhatsApp ou telefone, para sanar
dúvidas quanto ao entendimento e aplicação do conteúdo.
7 - Certificado
Ao término do curso, o aluno receberá o certificado de conclusão com carga
horária de 16 horas.
8 - Garantia de Qualidade
Curso nas modalidades presencial e videoconferência com centenas de
participantes muito satisfeitos.
9 - Te m p o d e e s t u d o
Te m p o d e e s t u d o : 1 6 h o r a s – m í n i m o .
Recomendado: 24 horas ou mais.

Veja mais...
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PASSO-A-PASSO PARA O ACESSO
O curso PROJETO DE FACHADA ONLINE EAD é realizado totalmente a distância, podendo ser iniciado a
qualquer momento após a inscrição, com prazo de até 60 dias para conclusão.

1º Passo – Inscrição e pagamento:
Você se inscreve e faz o pagamento no botão INSCREVA-SE , adiante, ou diretamente em nossa da plataforma
Educ-EAD-P: http://bit.ly/Curso-Projeto-de-Fachada-Checkout
2º Passo – Início do Curso:
Receberá por e-mail seus dados para acesso e poderá redefinir sua senha para acessar a plataforma.

3º Passo – Download do material didático:
Ao iniciar o Curso o aluno poderá baixar o material didático que estará disponível na primeira aula – Aula 1.
4º Passo – Encerramento do prazo:
O aluno terá o prazo de até 60 dias para concluir o Curso, contados a partir do primeiro acesso. Cada aula
poderá ser acessada 3 (três0 vezes ou conforme o aluno necessitar.

5º Passo – Certificado:
Ao término do Curso, o aluno solicitará o certificado de conclusão emitido em seu nome ou solicitará por email. O certificado será emitido com duração de 16 horas.
Voltar...
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INVESTIMENTO
R$ 945,00 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 94,91, com cartão de crédito.
Veja na tabela ao lado outras opções de parcelamento.
Bônus super especial:
Desconto de 50% n a s i n s c r i ç õ e s p a r a o s cursos
via videoconferência p a r a v o c ê r e v e r o
conteúdo. Oferta válida por 12 meses. Agenda
a d e f i n i r.

INSCRIÇÃO
MAIS INFORMAÇÕES

Quanto custa
Inscrições

Escolha como
quer pagar

Clique aqui e

INSCREVA-SE!

(11) 2626-1674
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WhatsApp: (27) 9-8805-9668
Fale com o Coordenador do curso. Ele dará as
informações que você precisa para decidir.

educ@educ.eng.br

