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Nós, do IBRACON, 
acreditamos que apenas 
através da educação de 
qualidade poderemos 

alcançar uma maior e melhor 
Engenharia de Concreto no país, pois 
os grandes erros que observamos 
nas obras correntes não são da 
engenharia em si, mas sim da falta 
dela, como dizia nosso querido amigo 
Eng. Egydio Hervé Neto.

Neste sentido, o Programa Master em 
Produção de Estruturas de Concreto 
do IBRACON, mais conhecido como 
Programa MasterPEC, materializa o 
objetivo do Instituto em disseminar 
conhecimento sobre o CONCRETO 
e atualiza profissionais da área, 
oferecendo um conjunto de disciplinas/
cursos de educação continuada do tipo 
atualização profissional, cumprindo, 
assim, a sua missão de criar, divulgar 
e defender o correto conhecimento 
sobre materiais, projeto, construção, 
uso e manutenção de obras de 
concreto, desenvolvendo seu mercado, 
articulando seus agentes e agindo 
em benefício dos consumidores e da 
sociedade em harmonia com o  
meio ambiente.

Desde a sua implementação, 1591 
alunos já participaram de cursos 
promovidos pelo programa, no qual 
cada hora/aula equivale a um crédito 
no programa. No biênio 2020-2021, 
mesmo com a pandemia, o IBRACON 
se reinventou e promoveu 31 cursos 
do programa na modalidade 100% 
online, sob a profícua gestão do Prof. 
Leandro Trautwein. 

Para o biênio 2022-2023, seguiremos 
ofertando a todos os nossos sócios e 
para a comunidade tecno-científica 
como um todo cursos com temas 
de grande interesse da cadeia do 
Concreto, como o Curso Preparatório 
para qualificação de profissionais na 
atividade de inspeção de estruturas de 
concreto – Inspetor I e II, promovido 

com grande sucesso há várias edições 
em parceria com o Grupo IDD. 

De forma inédita e exclusiva, teremos 
a primeira edição do Curso sobre 
Dosagem Racional do Concreto, 
patrocinado pela Votorantim 
Cimentos, no qual será fornecido todo 
o embasamento teórico e exemplos 
práticos filmados em laboratório, de 
forma bastante didática, para que 
todos possam sentir o dinamismo 
do nosso material concreto. Teremos 
também a primeira edição do 
Concreto Dosado em Central: Boas 
práticas de produção e requisitos 
normativos, que apresentará todos os 
bastidores de uma usina de concreto, 
suas modalidades e particularidades, 
a importância do estudo laboratorial 
e os detalhes a serem observados 
para que seja possível realizar uma 
concretagem bem sucedida.

Além desses, teremos Cursos 
sobre Incêndio, Tecnologistas de 
Concreto, Fachadas de edificações, 
Estanqueidade de estruturas de 
concreto e para as comemorações do 
nosso Jubileu de Ouro, no Congresso 
Brasileiro do Concreto deste ano, em 
Brasília, já temos confirmado o Curso 
sobre corrosão e proteção catódica de 
estruturas de concreto, a ser ministrado 
no formato híbrido pelo Prof. Luiz 
Paulo Gomes e patrocinado pela IEC – 
Instalações e Engenharia de Corrosão 
e o curso sobre Punção em Lajes Lisas: 
Teoria e Prática, a ser ministrado 
pelos Profs. Dr. Elyson Liberati e Dra. 
Marília Gonçalves, patrocinado pela 
TQS Informática. Na abertura do 
nosso Congresso do Jubileu, os alunos 
Mario Rueda Júnior, Roberto de Melo 
Rodrigues e Felipe Machado Jesus serão 
agraciados com o título de Master em 
Produção de Estruturas de Concreto, 
por terem completado 100 créditos no 
programa nos últimos 5 anos.

Assim como a Votorantim 
Cimentos, IEC e TQS Informática, 

convidamos a todas as empresas 
do setor para associarem  a sua 
imagem institucional à marca 
reconhecida e respeitada do 
IBRACON, patrocinando os nossos 
cursos, tendo como contrapartidas: 
a escolha do tema do curso; a 
inserção da logomarca da empresa 
em todos os materiais de marketing 
do curso patrocinado, com o link 
para o site da empresa e seus 
catálogos técnicos; a citação 
dos produtos da empresa nos 
exemplos práticos/estudos de 
caso e eventual demonstração real 
de seus produtos em campo ou 
em laboratório. Consulte a nossa 
Apresentação Comercial em nosso 
site para mais informações.

O nosso calendário de cursos 
preliminar pode ser consultado na 
íntegra nesta Edição. 
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