
 



Curso "Impermeabilização para consultorias e perícias: 
impermeabilização de estruturas enterradas - subsolos, cisternas, 
poços de elevador" 
 
IBAPE-RJ - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro 
AEI - Associação das Empresas de Impermeabilização do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
Objetivo 
 
Apresentar as principais patologias decorrentes de falhas na impermeabilização de 
estruturas enterradas, originadas por deficiências no projeto ou na execução. 
 
 
Carga horária 
 
12 horas 
 
 
Local, datas e horário 
 
O curso será realizado no IBAPE-RJ - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, Av. Rio Branco, 173, sala 402, Centro, RJ, nos 
dias 29 e 30 de junho de 2018. 
 

6a feira, 29/06/2018, de 09:00h às 18:00h 
Sábado, 30/06/2018, de 09:00h às 13:00h 

 
 
Instrutores 
 
Arquiteta Camila Grainho 
Enga. Civil Thais Mangano 
Engo. Civil Higino Alexandre Santos 
 
 
Material Didático 
 
O material do curso será fornecido em arquivos eletrônicos 
 
 
Inscrições 
 
Inscrições e toda a comunicação acerca do curso serão realizadas somente através do e-
mail ibaperj@terra.com.br 
 
 
Dados para inscrição 
 
Nome: 
Formação: 
Identidade (CREA / CAU): 
CPF: 
Endereço: 
Bairro: 
Cidade: 
CEP: 
Tel.: 
E-mail: 
Empresa: 



Informações adicionais 
 
As vagas são limitadas. 
 
As inscrições se encerram na data-limite de 25/06/2018. 
 
Excepcionalmente, desde que existam vagas disponíveis, serão aceitas inscrições após a 
data-limite. 
 
A data-limite não garante a disponibilidade de vagas, sendo recomendável a efetivação 
da inscrição com antecedência. 
 
O curso é ministrado a turma aberta, formada por adesão de interessados, dependendo 
da inscrição de um número mínimo de participantes para sua realização. Na hipótese de 
quorum insuficiente, impossibilidade de comparecimento dos professores ou outros 
imprevistos, a Coordenação do curso se reserva o direito de cancelar o curso. 
 
Na hipótese de cancelamento, os inscritos serão avisados, através de mensagem 
eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento, haverá reembolso integral do valor pago. 
 
No caso de remanejamento de data do inicio do curso, a Coordenação, mediante 
solicitação do inscrito, poderá cancelar sua inscrição e fazer o reembolso integral do 
valor pago. 
 
As confirmações de inscrição serão enviadas, por mensagem eletrônica. 
 
Sem prejuízo da confirmação enviada por mensagem eletrônica, recomenda-se que o 
inscrito entre em contato para confirmar a realização do curso. 
 
Toda e qualquer comunicação a respeito do curso será encaminhada, somente, através 
de mensagens eletrônicas, razão pela qual o participante deve manter seu cadastro 
atualizado. 
 
O certificado será concedido ao participante que obtiver 75% da frequência. 
 
 
Investimento 
 

Valor Normal 
após 15/06/2018 

Valor Promocional 
até 15/06/2018 

Associados 
IBAPEs e 

AEI 

Associados 
Mútua 

Não 
Associados 

Associados 
IBAPEs e 

AEI 

Associados 
Mútua 

Não 
Associados 

R$ 480,00 R$ 600,00 R$ 720,00 R$ 432,00 R$ 540,00 R$ 648,00 
 
Obs.: os valores para "associados" são reservados aos associados dos IBAPEs de 
qualquer unidade federativa, da AEI e da Mútua, que estiverem comprovadamente 
quites até a data de inscrição. 
 
As inscrições somente estarão confirmadas mediante pagamento. 
 
O valor promocional é assegurado, somente, para pagamentos efetuados até o dia 
15/06/2018. Solicitações de inscrição realizadas até 15/06/2018 sem efetivação de 
pagamento até essa data não gozarão do benefício do valor promocional. 
 
Na hipótese de desistência, o cancelamento da inscrição deverá ser solicitado através de 
comunicação enviada por mensagem eletrônica para o IBAPE-RJ, estando sujeito às 
seguintes condições: 



 
a) o inscrito poderá solicitar o cancelamento da inscrição até 7 (sete) dias antes do início 
do curso, havendo nesse caso a devolução integral do valor pago; 
 
b) nos casos de cancelamentos solicitados após esse prazo ou de não comparecimento 
sem comunicação à Coordenação do curso, não haverá devolução do valor pago. 
 
 
IBAPE-RJ 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de 
Janeiro 
 
Av. Rio Branco, 173  /  4º pavimento, Centro - Rio de Janeiro, CEP 20.040-007 
 
Site:   www.ibape-rj.org.br 
Facebook:   @ibaperj 
Eventos:   https://www.dropbox.com/sh/n6u9gufr2lzc0qv/AADSKz_9wy3O8IcYB-ggBpXVa?dl=0 


