
 
 

Estrutura Curricular 

ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE OBRAS 

(SINDUSCON) 

 

1. Coordenação e Compatibilização de Projetos - 32 horas 

Ementa: Apresentar conceitos utilizados na coordenação de projetos, e discutir a sua 

importância para a qualidade e racionalização construtiva, de forma a possibilitar aos alunos 

uma visão crítica e a capacidade de implantação de melhorias aplicadas a situações do cotidiano 

de cada um. Discutir a aplicação de conceitos de compatibilização de projetos, com exemplos 

de aplicação e implementação do Projeto Executivo. 

 

2. Inovação Tecnológica na Construção Civil (plataforma BIM e NR15575) - 24 horas 

 

Ementa: Apresentar e discutir novas tecnologias utilizadas na construção civil, e critérios para 

análise, seleção, desenvolvimento e implantação de tecnologias construtivas racionalizadas em 

obras. Estudos de casos de inovação tecnológica na construção civil. 

 

3. Legislação e contratos na Construção Civil - 24 horas 

 

Ementa: Fornecer uma visão administrativa da empresa de construção, discutindo: legislação 

trabalhista; legislação ambiental: leis do uso do solo; código de obras, estatuto da cidade, código 

de defesa do consumidor; lei 8666, responsabilidades: garantias e manutenção das obras; 

relacionamentos comerciais e contratos com clientes e subempreiteiros. Elencar os principais 

aspectos da legislação que regulamenta a atividade dos profissionais vinculados ao sistema 

CONFEA/CREAs Requisitos regulamentares para legalização e entrega de obra, inclusive sobre 

preparação e entrega do “Manual do Proprietário” e do “Manual do Sindico”. 

 

4. Planejamento e controle do empreendimento (Plataforma BIM) - 32 horas 

 

Ementa: Discutir os conceitos e técnicas para planejamento de empreendimentos na 

Construção Civil, abrangendo: Fases do planejamento, Operacionalização do planejamento, 

Controle Operacional, CPM, GANTT, Linhas de Balanço, Curva “S”. Discussão de casos; 

Estruturação / Escolha de sistemas para planejamento de empreendimentos; Nivelamento de 

recursos, adequação dos recursos disponíveis, redução de custos marginais e custos financeiros, 

melhoria da produtividade. Planejamento de obras seriadas 

 

5. Manifestações Patológicas, Prevenção e Tratamento - 24 horas 

Ementa: Apresentação de normas técnicas que envolvem a atividade da construção de 

atendimento obrigatório, e cuja não observância implica em patologias construtivas; Normas de 

Desempenho e seu impacto nas responsabilidades assumidas; Exemplos de patologias e suas 

principais causas; Prevenção e Tratamento de patologias. 

6. Práticas de Gestão Sócio Ambiental na Construção Civil - 24 horas 



 
Ementa: Conceitos de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável; Diretrizes de 

aplicação na construção civil; Conceito de Gestão Ambiental; Discutir os desperdícios na 

construção civil, analisando a Legislação sobre os RCC (resíduos da Construção Civil); Apresentar 

planejamento do gerenciamento de RCC. 

 

7. Liderança e Gestão de Pessoas - 24 horas 

Ementa: Análise dos cargos e levantamentos de perfil; Recrutamento interno e externo; Seleção 

de competências; Desligamento; Apresentar meios de Comunicação: processos, tipos, formas e 

meios, subjetividade, habilidades comunicativas; trabalho em Equipe: motivação e 

administração de conflitos. 

 

8. Gestão integrada - 24 horas 

Ementa: Definir o que é Gestão Integrada – cenários, vantagens de se trabalhar com o sistema 

integrado de gestão; Mostrar os princípios da qualidade, princípios de meio ambiente; Mostrar 

as normas e diretrizes da QSMS integrando as normas ISO 9001, SiAC, ISO 14001; Como aplicar 

os requisitos das normas na construção; Conceitualizar a continuidade do sistema, ação 

corretiva e ação preventiva; Auditorias; Discutir métodos para solução de problemas; 

Apresentar as ferramentas para melhoria de processos. 

 

9. Ferramentas de gestão e medição do desempenho - 24 horas 

Ementa: Fundamentar os alunos nas Ferramentas de Gestão para medição de desempenho 

(BSC); Ver modelos de Gestão adotados por organizações na construção civil; Apresentar 

exemplos de aplicação dos modelos e ferramentas de gestão em empresas da construção civil; 

Discutir o Gerenciamento da integração do projeto e o gerenciamento com as partes 

interessadas. 

 

10. Gestão Saúde e Segurança na Construção Civil - 24 horas 

Ementa: Gestão de Emergência: Prevenção e combate a incêndio e Suporte Básico a Vida. 

Segurança em serviços com eletricidade-NR10. Segurança em máquinas, equipamentos e 

ferramentas-NR12. Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT). Trabalho 

em Altura-NR35. Espaço Confinado-NR33. Ações Educativas. 

 

11. Construção Enxuta (Lean Building) - 24 horas 

Ementa: Lean  construction; Princípios do Lean construction; Projeto e organização da gestão 

Lean na construção; Redução de Desperdícios; Planejamento e Controle; Gestão visual; 

Ferramentas do Lean construction. 

 

 



 
12. Gestão de Suprimentos e Logística de Distribuição - 24 horas 

Ementa: Histórico dos sistemas logísticos. Visão Geral da Logística. Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (Supply Chain) - conceitos principais. Organização de Suprimentos, funções e 

objetivos. Compras e fornecedores. Armazenagem. Gestão de Estoques. Avaliação do sistema 

suprimentos. 

 

13. Gestão Financeira de Empreendimentos - 24 horas 

Ementa: Apresentar conceitos e técnicas básicas empregadas na solução de problemas de 

planejamento financeiro, estratégias para o manejo de recursos financeiros e decisões de 

investimento, incluindo matemática financeira, análise de fluxo de caixa e retorno, análise de 

risco, e financiamentos para empreendimentos na construção civil. Função dos orçamentos, 

Planejamento tributário, origem de dados para composição unitária de custos, sistemas de 

informações na obra e registro de indicadores de uso de recursos físicos da empresa, orçamento 

segundo a ABNT, orçamento executivo ou operacional, orçamento como simulação da execução 

da obra, Sistemas de acompanhamento e controle realizado: físico e financeiro, sistemas de 

controle de custos 

 

14. Projeto Integrador - 32 horas 

Ementa: projeto desenvolvido em equipe, ao longo dos encontros presenciais. Este projeto tem 

como base a transformação de problemas e/ou soluções comuns vivenciados em cases de 

estudo, compartilhados com todas as equipes em uma apresentação final. 

 

Planejamento de Vida, Carreira e Empregabilidade (opcional) 

Objetivo: acompanhar o desenvolvimento de competências comportamentais, contribuindo 

para a qualificação profissional de engenheiros recém formados. 

• Carga Horária: 40 horas 

• Encontros presenciais e videoconferência 

 

Residência Técnica em Engenharia Civil 

Objetivo: capacitar e inserir no mercado de trabalho engenheiros com até 3 anos de formado.  

• Os residentes atuarão no Programa ao longo de 24 meses, no qual terão um vínculo com 

a empresa, por meio de um contrato de estágio, gerenciado pelo IEL/PR. 

• A vivência prática se dará nas empresas que aderirem ao programa e contratarem o 

estagiário, proporcionando ao mesmo, atividades relacionadas ao dia a dia de um 

profissional da área. As atividades serão supervisionadas por um tutor definido pela 

empresa 


