
 

 

 

Público-alvo: 

Profissionais das áreas de arquitetura e engenharia. Gerentes, 

coordenadores e planejadores de obras. Peritos e assistentes técnicos, 

bem como empresários do setor da construção civil e agentes da área 

pública. 

Informações do curso: 

Existe um grande público interessado e atento à importância da 

impermeabilização/estanqueidade das edificações. 

Programa: 

1 – Introdução 

1.1.- Conceitos da impermeabilização 

1.2. – Principais normas aplicáveis à impermeabilização 

1.3.- Projeto de impermeabilização 

1.4. – O essencial sobre impermeabilização / estanqueidade frente a 

Norma de Desempenho – ABNT NBR 15575:2013 

2 – Analise das principais manifestações patológicas na Impermeabilização 

2.1. –  Manifestações patológicas associadas a falta do projeto de 

impermeabilização 

2.2. – Manifestações patológicas associadas ao processo construtivo, que 

podem provocar danos à impermeabilização. 

Carga horária: 

8h por aula 

Data: 18 e 19 de outubro de 2021 

Horário: 18h às 22h 

 



Investimento: 

Associados ao IE: R$ 330,00 (mensalidade em dia) 

Não-associados: R$ 440,00 

Associe-se  

 

 

Incluso no investimento: 

Apostila enviada ao aluno antes do dia do curso e certificado digital. 

Opções de pagamento pelo site: 

Á Vista (deposito bancário); 

Pagseguro; 

Depósito Banco Itaú (enviar comprovante para identificação do 

pagamento para e-mail – cursos@iengenharia.org.br) 

Banco 0341 / Agência 0740 / conta 49120-4 

CNPJ: 61.647.483/0001-05 

 

Frequência: 

Será fornecido certificado de participação a quem atingir a frequência 

mínima de 75%. 

Cancelamento do curso: 

O Instituto de Engenharia reserva-se o direito de cancelar ou adiar o 

curso, caso não atinja o número mínimo de participantes. Neste caso, 



mediante a comprovação do pagamento, efetuamos o reembolso 

referente o valor integral. 

 

Cancelamento da inscrição: 

As inscrições só poderão ser canceladas até, no máximo, 3 (três) dias úteis 

antes do início do evento. Não haverá devolução de valores pagos para 

inscrições não canceladas no prazo estipulado. Poderá haver substituição 

por outro participante, quando se tratar de colaborador da mesma 

empresa ou grupo, desde que comunicado com devida antecedência pelo 

e-mail cursos@iengenharia.org.br 

Informações: 

Bruna Ferreira 

(11) 3466-9253 

cursos@iengenharia.org.br 

 

cursos@iengenharia.org.br

