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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ESTRUTURAS DE AÇO 

 
A Faculdade SENAI Fatesg, em parceria com PRZ Engenharia de Estruturas, com o apoio da ABECE e da 
ABCEM, trazem para Goiânia/GO a terceira edição do curso de pós-graduação Lato Sensu MPEng1 
Projeto de Estruturas de Aço para Edificações. 

 
FACULDADE SENAI FATESG 

A velocidade da informação e os contínuos avanços da tecnologia geram um cenário onde a capacitação 
profissional e a difusão de conhecimentos são fundamental. Este é o papel e a competência do SENAI e da 
FATESG: capacitar quem desenvolve a indústria através dos seus Centros de Educação Profissional e 
Centros de Excelência em Tecnologia, para que os profissionais e as empresas acompanhem a evolução e 
as exigências do mercado. 

As demandas do mercado de trabalho estão em constante processo de transformação, o que exige a 
capacitação continuada para que seja possível lidar com novos desafios. 
 

 
 

PRZ Engenharia de Estruturas, um grupo de professores universitários e profissionais – mestres e doutores 
- especialistas em estruturas de aço, e que militam profissionalmente na área, reuniu-se em torno da idéia 
de oferecer, para o carente mercado de engenharia estrutural, formação e atualização profissional em 
projetos de estruturas de aço.  

 

 

 

 

 

 
Você não calcula o quanto estamos presentes na sua vida 

A ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural - é a entidade de classe que reúne 
e representa o setor Engenharia Estrutural no País. 

Fundada em 17 de outubro de 1994, conta com associados da área de projetos estruturais de diversos 
Estados, tendo por objetivo a valorização da profissão, fazendo com que a cadeia produtiva reconheça o 
projeto como um negócio, buscando o perfeito entendimento das necessidades dos contratantes e visando 
o justo retorno e consideração pelos serviços prestados por seus associados. 
 

 

 

 

 

A Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM) é uma sociedade civil, fundada em 10 de 
Setembro de 1974, e congrega, nacionalmente, os fabricantes de estruturas e de coberturas metálicas de 
aço, as empresas de galvanização a fogo, e escritórios de arquitetura e projeto de engenharia. 

A ABCEM tem como objetivos: promover e desenvolver o mercado da construção de aço no Brasil, através 
de programas de qualidade, normalização e educação. 

 
 

                                                 
1 Master Project Engineering 
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1. NOME DO CURSO 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS DO CURSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. JUSTIFICATIVAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. PÚBLICO-ALVO  

 
 

 

 

5. CARGA HORÁRIA DO CURSO 

509 h  (422 h em sala de aula, 12 h EAD e 75 h de orientação/assessoramento aos TCC). 

 
 

MPEng PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO PARA EDIFICAÇÕES 

 

Engenheiros Civis e Mecânicos, Arquitetos, docentes e profissionais diplomados que atuam na área de projeto e construção de 
estruturas de aço que desejam ampliar seus conhecimentos e/ou adquirir competências para concepção, análise, projeto e 
dimensionamento de estruturas de aço e mistas. 

3.1 O ponto de vista das empresas 

Uma grande região do Brasil Central, cujo centro é Goiânia, é um importante polo de Estruturas de Aço, um dos 
maiores do Pais. Esta posição foi obtida pela conjugação de esforços de várias empresas da Grande Goiânia, 
Anápolis e Brasília.  
Com a retomada do crescimento da economia brasileira, prevista para 2016, haverá um vertiginoso crescimento do 
País, e com os empreendimentos que estão represados dada a crise que se iniciou em JAN/2015. 
Isto fará que as empresas de estruturas metálicas da região de atuação do SENAI GO passem a buscar, 
insistentemente, mão de obra especializada em projetos de estruturas metálicas, para manter-se nesta posição de 
destaque.   
Estas empresas, grandes empregadoras de mão-de-obra, caso não encontrem profissionais preparados para os 
desafios que virão, serão obrigadas a importar de outros centros, no País ou fora dele, engenheiros para trabalhar 
na área de projetos – cálculo, dimensionamento e gratificação. 
Existirá uma forte demanda de recursos humanos relativa ao projeto estrutural, que a região não tem conseguido 
suprir. Esta demanda justifica a oferta do curso que se propõe. 
3.2 O ponto de vista dos profissionais 

Em função de uma formação acadêmica que privilegia o uso de estruturas de concreto armado, tanto engenheiros 
formados há algum tempo, como os recém formados, sentem dificuldade de trabalhar corretamente com estruturas 
metálicas, não desenvolvendo o mercado. Há, também, a dificuldade do emprego de estruturas metálicas pelo 
desconhecimento de modernas técnicas e ferramentas de auxilio ao projeto. As universidades da região não dão a 
ênfase necessária às disciplinas de estruturas metálicas. 
A necessidade de uma reciclagem e do conhecimento de modernos procedimentos/ferramentas de projeto 
justificam, plenamente, a oferta de um curso como o que se propõe.  

Preparar recursos humanos visando o aprimoramento profissional, para desenvolver e aperfeiçoar conhecimentos 
que envolvam todas as etapas de um projeto estrutural: Concepção, Análise, Dimensionamento e Graficação, com 
ênfase em edificações civis: pavilhões, prédios de múltiplos pavimentos, industriais e residenciais e de obras de 
arte. 
Apresentar os conceitos fundamentais para projeto de estruturas de aço e mistas, abordando as normas mais 
recentes e os avanços tecnológicos do processo construtivo. 

Esse conteúdo, baseado em normas brasileiras e fortemente direcionado ao tipo de estruturas de aço peculiares 

do mercado nacional, será coroado com o desenvolvimento de projeto(s) em estrutura de aço, auxiliado por 

ferramentas de desenvolvimento de projetos de estruturais.  
O curso será desenvolvido em torno da idéia de que os alunos apresentem projetos estruturais como trabalho de 
conclusão. Como temas para o projeto, serão oferecidas edificações correntes: um pavilhão industrial ou um 
prédio de múltiplos pavimentos ou ainda uma obra de arte. 
As diversas disciplinas trabalharão, com os alunos, cada uma fazendo sua parte no projeto e os alunos 
desenvolverão o projeto completo para o trabalho de conclusão. 
Com esta prática, o objetivo, será habilitar os alunos projetar estruturas de aço de edificações correntes, garantir o 
objetivo. 
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6. PERÍODO E PERIODICIDADE DO CURSO 

Início do curso: 09/MAR/2018    ;     

Término do curso: 14/DEZ/2019 

16 meses de aulas + 5 meses para desenvolvimento do trabalho de conclusão 
        
       Aulas: Encontros quinzenais de 13 h   

Sextas – Noite (5h): 18:00 às 23:00 h 
Sábados – Manhã (4h): 8:00 – 12:00 h; Tarde (4h): 13:00 – 17:00 h;  
Sextas-feiras flutuantes: destinadas às avaliações: provas e/ou seminários de apresentação de 
trabalhos 
 

7. ESTRUTURA CURRICULAR: 434 h + 75 h (assessoramento e defesa) 

DISCIPLINA C/H 

D1: Projetos de Estruturas de Aço: Concepção estrutural. Integração 
Arquitetura-Estrutura de Aço 

30h 

D2: Projetos de Estruturas Aço: Projetos e Soluções Estruturais. 
Automação de Projetos 

30 h 
 

D3: Dimensionamento de perfis de aço formados a frio:  o estudo da NBR 
14762:2010 

30 h 
 

D4: Dimensionamento de perfis laminados e soldados: o estudo da NBR 
8800:2008. Dimensionamento em situação de Incêndio 

56h 

D5: Ligações Soldadas e Parafusadas 43 h 

D6: Vibrações nas estruturas de aço 43 h 

D7: Projeto de Galpões  30 h  

D8: Projeto e Construção de  Estruturas Light Steel Framing  30 h  

D9: Projeto de Obras de Arte 56 h 

D10: Projeto de Prédios com Múltiplos Pavimentos 39 h 

D11: Tópicos Especiais: novas tecnologias de cálculo 43 h 

Aulas  422 h + 12 h EAD 

TOTAL 434 h 

 
8. TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Projeto de Estruturas de Aço:  
Desenvolvimento e Defesa dos Trabalhos 
de Conclusão 

75 h 
Aulas de assessoramento ao 

desenvolvimento ao TCC 
Apresentação de defesa dos TCC.  

 

9. CORPO DOCENTE2 
O corpo docente é formado por Mestres, Doutores, Doutorandos e Especialistas com experiência 
acadêmica e profissional relevante na área do curso, conforme tabela abaixo: 
 

 
Disc. Docente Titulação 

 
Experiência 
Acadêmica 

Experiência 
Profissional 

D1 Paulo Roberto M. de Carvalho Mestre 36 anos 45 anos 

D2 Paulo Roberto M. de Carvalho Mestre 36 anos 45 anos 

D3 Paulo Roberto M. de Carvalho Mestre 36 anos 45 anos 

D4 Paulo Roberto M. de Carvalho 
José Geraldo Araújo Silva 

Mestre 
Doutorando 

36 anos 45 anos 
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Mailson de Macedo Queiroz Doutorando 09 anos 
03 anos 

29 anos 
08 anos 

D5 Cristiano Augusto Trein Doutor 07 anos 19 anos 

D6 Zacarias Chamberlain Pravia Doutor 33 anos 36 anos 

D7 Ricardo Ficanha Mestre 03 anos 11 anos 

D8 Paulo Roberto M. de Carvalho Mestre 36 anos 45 anos 

D9 Zacarias Chamberlain Pravia 
Paulo Roberto M. de Carvalho 

Doutor 
Mestre 

33 anos 
36 anos 

36 anos 
45 anos 

D10 Gustavo Monteiro de B. Chodraui Doutor 10 anos 19 anos 

D11 Zacarias Chamberlain Pravia Doutor 33 anos 36 anos 

 
10. PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA  

 

 

 

 

 

12.PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  MATRICULAS 
O candidato deverá efetuar sua matrícula na Faculdade SENAI Fatesg, dentro do período estabelecido 
neste edital. 
São condições necessárias à matrícula: 
a) ser aprovado e classificado no processo e critérios de seleção, dentro do número de vagas existentes; 
b) preencher a ficha de matrícula; 
c) assinar o contrato de prestação de serviços educacionais. 
 

No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar a via original e uma cópia 

individualizada dos seguintes documentos: 

a) Diploma de Curso de Graduação acompanhado do respectivo histórico escolar; 

10.1. Do período  das inscrições: 
10.1.1. Inscrições: de 20/NOV/2017 até 02/MAR/2018 
 
10.2 Valor da inscrição:R$200,00 
 
10.3 Matrícula 
10.3.1 De 15 JAN/2018 até 07/MAR/2018 
10.3.2. Matrículas confirmadas até 12/FEV/2018 terão desconto de 50% na primeira mensalidade 
10.3.3 O valor pago na inscrição será revertido em desconto na primeira parcela do candidato aprovado.  

10.4. Do critério de seleção dos candidatos 
10.4.1. Análise curricular e entrevista 
 
10.5. Da forma de realização das inscrições: 
10.5.1. Na Faculdade SENAI Fatesg, mediante preenchimento do requerimento de inscrição e pagamento da 

taxa de inscrição, devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do Coordenador Técnico, indicado no item 13 
do edital. 
10.5.2. Pela internet (site www.senaigo.com.br), mediante preenchimento do requerimento de inscrição e pagamento 
da taxa de inscrição, devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do Coordenador Técnico, indicado no item 
13 deste edital. 

Sala de aula, climatizada, com classes e cadeiras.  
Recursos didáticos: projetor multimídia (data-show) e Quadro branco  
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 Para recém- formados, é aceita, até a emissão do diploma, uma declaração de conclusão de curso 

que conste a data da colação de grau, desde que tenha não tenha sido emitida no máximo de 30 

dias; 

 Para a graduação realizada nos países do MERCOSUL: documentos com visto da autoridade 

consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular competente no Brasil; 

 Para graduação realizada nos demais países: documentos com visto da autoridade consular 

brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular competente no Brasil, e a 

convalidação de uma Universidade Brasileira, conforme portaria do MEC 

b) Certidão de Casamento ou nascimento, com averbação, se for o caso; 

c) Documento de Identificação oficial com foto; 

d) 01 foto 3/4 recente; 

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) se for o caso; 

f)    CPF, quando não constar na identificação; 

g) Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de isenção para maiores de 

18 anos do sexo masculino; 

h) Título eleitoral com comprovação de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral 

para maiores de 18 anos; 

i) Comprovante de endereço; 

 Ter emissão máxima de 03 (três) meses; 

 Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou de seu responsável legal, este 

deve declarar (na cópia), que o mesmo reside no endereço apresentado. 

 Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, telefonia fixa ou móvel e 

correspondência do Detran. 

A faculdade poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos matriculados não 
atinja o número mínimo previsto no item. 

 

 

13. COORDENAÇÃO 

 
 
 
 
Coordenação                     

Técnica Paulo Roberto Marcondes de Carvalho  

Fone (51) 3334 7078  

E-mail: paulo.roberto@stabile.com.br   

Pedagógica Elizabeth Souza  

Fone (62) 3269 1200 

E-mail Elizabeth.senai@sistemafieg.org.br 

Secretaria escolar Herla Cristina Honório de Oliveira 

Fone: (62)3269-1200 

E-mail Herla.senai@sistemafieg.org.br 

 
 

14. INVESTIMENTO   

14.1.    1+24 parcelas de R$ 748,00 
14.1.1. Para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês, será concedido desconto de 10%, a título 
de pontualidade. Inclusive na matrícula. 
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15.DISPOSIÇÕES  GERAIS 
Situações e casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Geral do Processo Seletivo da 
Faculdade SENAI Fatesg. 

A Comissão Geral do Processo Seletivo da Faculdade SENAI Fatesg publicará, sempre que necessário, 
editais de retificação, normas complementares e avisos oficiais sobre o processo seletivo no site do SENAI, 
ficando estas publicações incorporadas a este edital. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (62) 3269-1200, de segunda-feira a sexta-feira, no 
horário das 8h às 20 horas. 

 
 

Goiânia, Novembro de 2017. 

Comissão de Seleção 

Faculdade SENAI Fatesg 


