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Calhau Livro Concreto Microestrutura

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 17:33:28
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O curso apresenta os conceitos bá-

sicos do concreto reforçado com 

fibras e suas características técnicas com 

enfoque direcionado para seu controle  

da qualidade.

Voltado para engenheiros civis e estu-

dantes de engenharia civil, tecnólogos 

e técnicos de construção civil, o curso 

é ministrado pelo instrutor Marco Anto-

nio Carnio, professor na PUC-Campinas 

e coordenador do Comitê Técnico 303 

IBRACON/ABECE Uso de materiais não 

convencionais para estruturas de concre-

to, fibras e concreto reforçado com fibras.

O curso vai ser realizado on-lne nos dias 

23 e 24 de junho, das 18h às 21h. Sua 

carga horária de 6 horas vale 6 créditos 

no Programa MASTER PEC, sistema de 

cursos de educação continuada do IBRA-

CON, que objetiva difundir o conhecimen-

to em projeto, materiais, controle, produ-

ção, inspeção, diagnóstico, proteção e 

reabilitação de estruturas de concreto.

O curso é patrocinado pela Viapol e  

Tuf-Strand. As inscrições estão aber-

tas e podem ser realizadas no site  

www.ibracon.org.br.

O XVI Congresso de Patologia da 

Construção e o XVIII Congresso 

de Controle de Qualidade da Construção, 

promovidos pela Alconpat International, 

vão ser realizados virtualmente de 19 a 

21 de outubro.

Os eventos objetivam apresentar e discutir 

as melhores estratégias e tecnologias para 

a reabilitação de estruturas de concreto.

Participarão como conferencistas Gerrie 

Dieteren (TNO, Holanda), Agnieszka Vliet 

(TNO, Holanda), Fernando Abella (Univer-

sidade de Coruña, Espanha) e Angel Tala-

vera (Instituto de Ciências da Construção 

Eduardo Torroja, Espanha).

As inscrições estão abertas e com preços 

promocionais até 20 de agosto. Elas po-

dem ser feitas no site www.conpat2021.
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