ACADEMIA ABRAMAT
Propostas em parceria com o IPT

JORNADAS E MESTRADO PROFISSIONAL IPT
1. Ciclo de vida e desempenho ambiental de materiais de construção

2. Desempenho de Edificações
3. Mestrado Profissional
Habitação: Planejamento e Tecnologia

Computação aplicada

Processos Industriais

A fabricação de materiais de construção
representa aproximadamente 12% do
consumo de energia e 20% das
emissões globais de CO2. A construção
consome aproximadamente 50% dos
recursos extraídos da natureza.
Para combater o aquecimento global e
outros impactos ambientais, é essencial
otimizar o desempenho ambiental dos
materiais de construção.
Indicadores que permitam medir o
desempenho
ambiental
desses
materiais de forma simples e confiável
são fundamentais para possibilitar
decisões no sentido de reduzir os
impactos ambientais da construção.

JORNADA IPT | CICLO DE
VIDA E DESEMPENHO
AMBIENTAL DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO
PARCERIA IPT/CBCS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdução sobre o desempenho ambiental da construção
Principais conceitos sobre o ciclo de vida de materiais de construção
Elaboração de inventários do ciclo de vida de materiais de construção
Cálculo de indicadores de desempenho ambiental de materiais de
construção: energia, CO2, materiais, resíduos sólidos, água
Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção (Sidac)
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) convencional
Declarações de desempenho ambiental de produto
Oportunidades para melhoria do desempenho ambiental de materiais de
construção.

INFORMAÇÕES
Aulas expositivas, com aplicação dos conceitos em exemplos práticos e uso do Sidac para cálculo de
indicadores de desempenho ambiental. Os participantes poderão explorar exemplos de suas próprias fábricas
durante as aulas, contando com o apoio dos docentes para esclarecimento de dúvidas e discussões.

 Carga horária: 32 horas aula (8 encontros semanais)
 Horário: segunda-feira, das 08h às 12h
 Formato: remoto (Microsoft Teams) com possibilidade de encontros
presenciais
 Vagas: 15 a 20 participantes
 Investimento: R$ 2.950,00 / participante*
 Coordenação: Drª Fernanda Belizario Silva (IPT)
* A partir do 2º participante da mesma empresa, desconto de 5%

CALENDÁRIO PROPOSTO (2022)
Aula

Data

Assunto

1

17/10

Introdução sobre o desempenho ambiental da construção

2

24/10

Principais conceitos sobre ciclo de vida de produtos

3

31/10

Elaboração de inventários do ciclo de vida de produtos

4

07/11

Cálculo de indicadores de desempenho ambiental de produtos

5

21/11

Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção (Sidac)

6

28/11

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) convencional

7

05/12

Declarações de desempenho ambiental de produto

8

12/12

Oportunidades para melhoria do desempenho ambiental de produtos de construção

A ABNT NBR 15575 é um importante marco na
construção de edificações. Permite incorporar
o conceito de desempenho ao projeto, à
construção e à operação das edificações
habitacionais, além de alertar para a
importância da adoção desse conceito para
todas as edificações. Também trouxe à tona a
responsabilidade dos fabricantes de materiais
de construção, no sentido de fornecerem
dados consistentes sobre o desempenho e a
durabilidade dos elementos e sistemas
construtivos e de atenderem às normas
técnicas. O conceito de desempenho aplica-se
ao elemento construtivo, ao sistema
construtivo ou à edificação como um todo;
todavia, há implicações diretas na
especificação e na aplicação dos materiais de
construção

JORNADA IPT |
DESEMPENHO DE
EDIFICAÇÕES

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao conceito de desempenho, de avaliação de desempenho e
desdobramentos no SiNAT (DATec e FAD)
2. Desempenho estrutural e estanqueidade à água
3. Segurança ao fogo
4. Desempenho térmico e lumínico
5. Desempenho acústico
6. Durabilidade e manutenibilidade
7. Durabilidade de materiais
8. Desempenho de sistemas prediais

INFORMAÇÕES
Aulas expositivas, com aplicação dos conceitos em exemplos práticos e visitas técnicas a laboratórios de
ensaios de avaliação de desempenho. Os participantes poderão explorar exemplos de suas próprias fábricas e
de seus produtos, contando com o apoio dos docentes para esclarecimento de dúvidas e discussões.

 Carga horária: 32 horas aula (8 encontros semanais)
 Horário: a definir (1 período de 4hs por semana)
 Formato: presencial, com possibilidade de encontros remotos
 Vagas: 10 a 15 participantes*
 Investimento: R$ 5. 850,00 / participante**
 Coordenação: Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho e Dr. Fulvio Vittorino (IPT)
* Limitação em razão de visitas a laboratórios
** A partir do 2º participante da mesma empresa, desconto de 5%

PROGRAMAS DE MESTRADO
PROFISSIONAL
PRÓ REITOR DR. EDUARDO MACHADO

HABITAÇÃO:PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA (COORDENAÇÃO DRA.
GISLEINE COELHO DE CAMPOS);
COMPUTAÇÃO APLICADA
(COORDENAÇÃO DR. ALESSANDRO
SANTIAGO);
PROCESSOS INDUSTRIAIS

(COORDENAÇÃO DR. SILAS DERENZO)

INFORMAÇÕES GERAIS
 Mestrado profissional stricto sensu – CAPES 3
 Regime quadrimestral, com ingressos geralmente 3 vezes ao ano
 Os candidatos serão selecionados por processo seletivo
 As vagas são definidas pelos Programas, a cada processo seletivo
 Os alunos seguirão os processos regimentais do Programa
 As aulas são realizadas no período noturno, no IPT, exceto visitas técnicas e
laboratórios; um percentual das aulas poderá ser remoto
 Carga horária: 540 h, considerando disciplinas e outras atividades, incluindo
apresentação do trabalho final (dissertação de mestrado)
 Informações disponíveis em www.sapiens.ipt.br

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ABRAMAT
 Para profissionais indicados por empresas associadas à ABRAMAT poderão
ser consideradas as seguintes condições:
 Desconto de 10% por aluno;
 Desconto de 20%, de 10 alunos em diante, de empresas ASSOCIADAS, de uma única
vez (ingresso em um único processo seletivo de cada Programa)

 Pagamento em até 42 parcelas, conforme informações disponíveis em
www.sapiens.ipt.br
 Taxa de bancada, de até R$ 10.000,00, para realização de ensaios no IPT
(orçamento a ser solicitado ao laboratório e aprovado pelo coordenador do
Programa e pelo diretor da Unidade de Ensino Tecnológico – Pró Reitor).

Mais informações
claumit@ipt.br
fbsilva@ipt.br

