Gestão na Construção + Direção de Obra +
Fiscalização de Obra
Live Training

duração
30 horas
datas de realização
27 out., 2, 3, 4, 9, 11, 16, 18,
23 e 25 nov.’21
horário
19h00 às 22h00
Live Training
preço de inscrição
540,00€
este valor inclui:
. documentação
. certificado de formação
valores isentos de IVA
a inscrição só fica completa
após o pagamento
descontos
20% de desconto para quem
efetivar (pagar) a inscrição até
um mês antes do inicio da
formação - 28 de setembro’21

Fundamentação
Devido à crescente complexidade técnica das obras, que integram qualquer empreendimento,
é cada vez mais necessário a interdisciplinaridade das equipas que executam, fiscalizam e
projetam. O curso de gestão, fiscalização e direção de obras surge então para dar resposta a
esta lacuna dotando arquitetos, engenheiros e técnicos do sector da construção, de
conhecimentos nestas áreas.
objetivos gerais
Dotar os formandos de conhecimentos específicos no âmbito da gestão de obra, da direção de
obra e da fiscalização, tendo como base a contextualização prática dos assuntos em estudo.
Destinatários
Engenheiros, Arquitetos, Técnicos Fiscais, Medidores e Orçamentistas, Responsáveis de
Empresas e outros intervenientes do setor.
conteúdos programáticos

Opção 1 - Gestão na Construção + Direção de Obra (15H)

•
•
•
•
•
•

Introdução à Gestão (03H);
Código dos Contratos Públicos (03H)
Introdução à Direção de Obra (02H):
Medição e Orçamentação (03H);
Controlo de Custos (02H);
Casos Práticos (02H);

Opção 2 - Gestão na Construção + Fiscalização de Obra (21 H)

nota
os descontos não são acumuláveis

•
•

Introdução à Gestão (03H);

local de realização
UNAVE/ Universidade de
Aveiro Live Training

•
•
•
•
•

Planeamento (02H);

inscrições e informações
virginiablopes@ua.pt
www.unave.ua.pt
tlf.: 234 370 833

•

Código dos Contratos Públicos (03H)
Introdução à Fiscalização (02H);
Qualidade (02 H)
Ambiente (02H);
Revisão de Preços (03H)
Casos Práticos (04H)

Opção 2 - Gestão na Construção + Direção de Obra + Fiscalização de Obra (30H)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Introdução à Gestão (03H);
Código dos Contratos Públicos (03H)
Introdução à Direção de Obra (02H):
Medição e Orçamentação (03H);
Controlo de Custos (02H);
Casos Práticos (02H);
Introdução à Fiscalização (02H);
Planeamento (02H);
Qualidade (02 H)
Ambiente (02H);
Revisão de Preços (03H)
Casos Práticos (04H)

coordenação e formadores
A coordenação científica e pedagógica e a formação são da responsabilidade da Maria Fernanda da Silva
Rodrigues, Professora Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.
Atualmente, é Diretora do Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC). Completou em 2008 o Doutoramento na área da avaliação do estado de conservação de edifícios. É responsável e leciona disciplinas da
área da Gestão da Construção, Legislação e Direção de Obras, Gestão de Obras e Coordenação de Segurança e Prevenção
de Riscos na Construção, do plano curricular do MIEC e do Mestrado em Reabilitação do Património. Orienta alunos de doutoramento e de mestrado nas temáticas da Reabilitação, Gestão e Manutenção do edificado existente, Eficiência Energética,
Segurança Ocupacional, associando investigação na metodologia BIM. Tem coordenado e participado em diversos projetos
de investigação, tendo publicado um número significativo de artigos em revistas e congressos internacionais e nacionais. É
Coordenadora do Colégio Regional de Engenharia Civil na Região Centro – Ordem dos Engenheiros e membro de diversas
comissões científicas e de organização de eventos nacionais e internacionais. É Membro Fundador e da Direção da Associação Passivhaus Zero Energy – Plataforma Portuguesa e vice presidente da ANQIP–Associação Nacional para a Qualidade nas
Instalações Prediais.

formador
Eng.º Artur Jorge Coelho de Matos, Licenciado em Engenharia Civil, Mestrado Integrado em “Gestão e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de Controlo de Custos na Universidade de Aveiro, exerce o cargo de
Diretor de Fiscalização de Obras Públicas. Coordenador de Segurança em Obra.

testemunhos
“A formação correu muito bem. Os formadores foram muito bons e explicaram as matérias muito bem. “ Carla Sousa
“Sobre o curso, foi muito produtivo. Os formadores tem uma boa dinâmica, conhecimento do assunto e boa didática. Com certeza que irei fazer um outro curso com vocês.” Tiago Luiz Vasconcelos
“A formação é excelente. Os formadores são de um grande profissionalismo. A formação é muito enriquecedora veio ajudarme imenso na minha vida profissional.” Bruno G.
“Valeu muito a pena. O curso está extremamente bem estruturado. Os formadores sempre prontos a ajudar e a tirarem todas as
dúvidas. Excelentes profissionais! O meu muito obrigada.” Carlos F.
“Aproveito para dizer que a experiência do curso foi excelente.” Helder Costa
“Gostei da formação, pois os assuntos abordados, são reais o que é o ideal para qualquer formação deste tipo e área.” Sandra
Matos
“Foi a minha primeira experiência em formações deste tipo. De fato, e devido à situação de pandemia a nível nacional e não só,
é um método bem seguro de se continuar a participar em formações sem que tenhamos de sair do local de habitação ou trabalho. Relativamente à formação, gostei do modo como foi apresentada e do tipo de debates que proporcionou, permitindo troca
de conhecimentos entre os formadores e formandos. Gostei bastante. Obrigado pela oportunidade.” João Candeias

“Primeiramente, gostaria de agradecer, gostei muito da formação, acrescentou muito a minha vida profissional. " Thiago Cumaru
“O curso embora tenha sido em regime não presencial, foi ao encontro das minhas expectativas, bem organizado e os temas
lecionados bastante interessantes embora alguns mais complexos que outros. Formadores com capacidade de diálogo muito
interessante mesmo sendo em live training, sempre conseguindo elaborar um paralelismo de casos teóricos com exemplos práticos que encontramos no nosso dia a dia profissional. O facto de nós formandos não sermos da mesma área profissional, fez
com que fosse possível encontrarmos aspetos comuns e dialogar sobre diferentes primas. Experiência a repetir e grato por ter
participado neste curso.” Obrigado! “ Jorge Correia
“Muito obrigado pela disponibilidade e exposição dos temas lecionados durante esta formação independentemente de ter sido
em Live Training. Os formadores sempre se mostraram interessados e importados com o facto de que os formandos entendessem bem os tópicos com uma grande clareza até ao pormenor. Muito obrigado e até à uma próxima.” Afonso Caro de Sousa

