
Certificações para Sustentabilidade



SOBRE O CURSO

O propósito do curso é explicar e debater

os mais importantes referenciais de

avaliação ambiental de

empreendimentos que são amplamente

utilizados no âmbito nacional e/ou

internacional, por meio de aulas

expositivas abrangendo a teoria e a

apresentação de casos ou relatos de

experiências vivenciadas pelo professor

na área de edifícios sustentáveis e

certificações, bem como,

compartilhamento das experiências dos

alunos na temática.



Arquitetos, engenheiros, gestores ambientais,

construtores, incorporadores, consultores,

gerenciadores, corretores de imóveis, profissionais

da área de meio ambiente e pessoas interessadas

em compreender os princípios da construção

sustentável ou a procura de uma nova carreira.

PERFIL DO ALUNO

OBJETIVO DO CURSO

Desenvolver conhecimentos gerais quanto

aos processos de certificação ambiental de

empreendimentos e compreensão básica

quanto as critérios de avaliação, estratégias

de sustentabilidade e as formas de aplicação

dos diversos referencias.



DIFERENCIAIS

As Certificações que serão apresentadas ao 

longo do curso estão transformando a indústria da 

construção, fornecendo novas oportunidades no 

mercado de trabalho para atender a milhares de 

edifícios que buscam se adequar aos critérios 

nelas estabelecidos. Estas ferramentas, 

universalmente entendidas e aceitas, são uma 

das principais bases para medir o desempenho 

ambiental de projeto, construção e manutenção 

dos edifícios.



INFORMAÇÕES GERAIS

DIAS OFERTADOS 

CARGA HORÁRIA

PRÉ-REQUISITO

INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES

PROFESSORES

32 horas

Sábado,  das 9h00 às 13h00

Até 13 de Fevereiro de 2021

Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 250,00 no cartão de 

crédito ou numa única parcela de R$ 1.500,00 (à vista) no boleto.

Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 225,00 no 

cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.350,00 (à vista) no boleto.

Graduação

Profa. Me. Maíra Nazareth de Macedo



EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

Nós oferecemos 

cursos executivos de 

excelência que irão 

trazer inovação e alta 

performance para 

profissionais do 

mundo corporativo.


