
   

COORDENAÇÃO ACADÊMICA  

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

CURSO DE EXTENSÃO EM RETROFIT E DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES 

 

Objetivo do curso 

Qualificar profissionais que sejam capazes de atuar com base nos aspectos normativos de desempenho das 

edificações, avaliando os requisitos da qualidade do ambiente construído, referente ao retrofit das edificações. 

Público alvo 

Engenheiros, arquitetos, estudantes, empresários, técnicos, interessados em entender os fundamentos de um 

processo de interveção de retrofit. 

Diferenciais 

O professor Enrico Mangoni participou em cerca de 300 obras de retrofit no mundo e durante as aulas serão 

apresentados estudos, resultados de pesquisa, projetos e obras de retrofit, a fim de explicar os conteúdos indicados; 

Ferramentas para aulas online, com uso da ferramenta Meet; 

Há grande impacto no mundo da construção civil em relação à emissão global de CO2; e o retrofit pode ajudar em 

reduzir tal impacto. 

 

Carga horária: 20 horas/aula - Dias 01, 06, 08, 13, 15, 22, e 29 de julho, das 15 às 18 hrs. 

Coordenadora do curso: Prof. Dra. Fabíola Beltrame 

Investimento - R$ 1.142,20 

 

  



ESTRUTURA CURRICULAR E CARGA HORÁRIA 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

O que se entende como Retrofit? 2h 

O Impacto da construção civil na poluição e emissão de CO2 e o retrofit como solução 3h 

As mudanças climáticas e o impacto na construção civil 2h 

As construções existentes (conhecimento, análise e segurança estática) 3h 

Retrofit dos sistemas de fachadas 2h 
Intervenção de retrofit visando desempenho termo-acústico das edificações 2h 

Retrofit e o Patrimônio Cultural 3h 

Experiências, insucessos, novidades no Retrofit 3h 

 

 

CORPO DOCENTE 

Enrico Mangoni 

PhD em Engenharias das Estruturas e responsável por mais de 300 projetos de Retrofit ao redor do mundo. 

 

Fabíola Beltrame 

Mestre em Engenharia, especialista em avaliação dos materiais de construção e desempenho dos sistemas 

construtivos e Diretora do Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação (IBELQ) 
 


	ESTRUTURA CURRICULAR E CARGA HORÁRIA
	CORPO DOCENTE

