curso de
EXTENSÃO

Movimentos
de massa:
condicionantes
naturais e
antrópicos

Prof. Eng. Marcelo Solera

o que será abordado:
• classificação dos movimentos de massa e seus
mecanismos de formação
• riscos e vulnerabilidades associados aos
movimentos
• condicionantes naturais e antrópicos
• desastres causados por movimentos de massa
• sensoriamento local e remoto
• autoconhecimento, desenvolvimento pessoal
e profissional

INSTRUTOR:

Prof. Eng. Marcelo Solera
Especialista em Patologia nas Obras Civis e Engenharia de
Edificações, Meio Ambiente e Saneamento. Engenheiro
Civil (PUCPR, 2001). Consultor na área de Engenharia Civil e
em Análise e Avaliação de riscos estruturais e movimento
de massa (deslizamentos).
CV: http://lattes.cnpq.br/4198486893798354

como será o curso:
• aulas expositivas com uso de metodologias
ativas e material instrucional próprio
• visita técnica

sobre o curso:

turmas com no máximo 20 participantes
Duração: 60 horas
TURMA I – (T-C102-1)
NOVEMBRO:
DEZEMBRO:

DIAS DE AULAS
19, 20, 21, 22
26, 27, 28, 29
03, 04, 05, 06

(entregue mediante
75% de participação).
Garantia
de acompanhamento
de um
Coach no período de
realização do curso

R$ 627,00
Pagamento até 10
vezes sem juros ;
Condições especiais
paragrupos de 5
alunos, consulte-nos;
Para turma in
company, consultenos.

◊ NÚMERO DE VAGAS

Coffee-break, material
didático e certificado

$ INVESTIMENTO

⇑ INCLUSO

Inscrições abertas
http://www.ibeds.com.br/index.php/c102-inscricao/
Limitado: As vagas
serão preenchida de
acordo com a ordem
de pagamento das
inscrições.
Máximo 20 alunos por
turma.

TURMAS SUJEITAS A CANCELAMENTO CASO NÃO ATINJAM O NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS

porque estudar no
IBEDS
Em um mundo globalizado e em constante mudança, para que um
profissional se destaque, ele necessita adquirir competências que hoje
vão além dos conhecimentos e habilidades convencionais.
Um profissional deste século que deseja fazer a diferença, em
quaisquer atividades pessoais e profissionais que desempenhe,
necessita também reconhecer suas aptidões e de maneira simplificada,
saber potencializá-las para ser a diferença.
Além de professores especialistas, mestres e doutores e com ampla
experiência nas diversas áreas do saber e de turmas com número
reduzido de participantes, o IBEDS contempla em todos os seus cursos
o acompanhamento de um profissional coach que irá auxiliar,
individualmente, todos os alunos a identificarem suas aptidões e, junto
com nossos professores, fornecerá a orientação necessária para
potencializar o que cada participante, como indivíduo, tem na essência:

“saber do que gosta, gostar do que faz e fazê-lo com
excelência”

Profa. Dra. Patrícia Sottoriva
Diretora-presidente

seja a diferença:
acesse o site
http://www.ibeds.com.br/index.php/movimentos
-massa/
e-Mail: contato@ibeds.com.br
ou ligue (41) 9 9588-7707

