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CURSO 

Interpretação e atualização NBR 15575:2021 – online “ao vivo” 

Objetivos gerais 

Curso de Interpretação e atualização da norma NBR 15575:2021 - Edificações habitacionais - Desempenho 

Partes 1 a 6. Este curso permite a capacitação dos participantes a implementar esta norma nas empresas construtora em 

que trabalhado o prestar serviços de consultoria, tal com requer o Referencial Normativos do SiAC:2021 e legislações 

aplicáveis ao consumidor 

Público-Alvo 

Auditores, consultores, gerentes, analistas e demais profissionais que atuam com sistemas de gestão da qualidade na 

construção civil no subsetor de edificações habitacionais. 

 

Pré-requisitos 

Desejável conhecimentos da versão anterior da NBR 15.575:2013. 

Conteúdo programático 

 Introdução 

 Desempenho estrutural 

 Desempenho acústico 

 Desempenho térmico 

 Desempenho lumínico 

 Segurança no uso, operação e manutenção 

 Conforto tátil e antropodinâmico 

 Segurança contra incêndio 

 Estanquidade 

 Durabilidade  

 Manutenibilidade 

 Funcionalidade e acessibilidade 

 Saúde, higiene e qualidade do ar 

 Impacto ambiental 

 Avaliação do desempenho de avaliação do Perfil de Desempenho da Edificação (PDE); 

 Plano de Controle tecnológico (PCT) 

 Estudo de caso. 

Duração: 16 horas 

Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00h 

Local: online “ao vivo” 
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Faça aqui a sua inscrição 

 

Investimento: 

R$ 970 

Descontos: 5% para 2 inscrições, 10% para 3 ou mais inscrições da mesma organização. 

 

 

Contatos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br 

Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483 

 

     

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

 

 

BIOGRAFIA RESUMIDA – Engº José A. Oliveira 

 

 

José Oliveira é reconhecido como um dos principais auditores líderes da 

APCER em sistemas de gestão da qualidade na construção civil. Atua na área 

da qualidade deste 1978, quando iniciou a sua carreira na indústria 

eletroeletrônica e depois para diversos segmentos como a indústria de 

semicondutores, plástico, metal, construção civil e serviços. A partir de 1995 

passou a atuar na área de consultoria em sistemas de gestão e serviços 

especializados de engenharia, assessorando diversas organizações em todo 

o território nacional. 

É membro do corpo de auditores líderes e formadores da APCER BRASIL desde 2012 nos referencias PBQP-H, ISO 9001, 

ISO 50001, ISO 37001 e ISO 39001. Formado em Engenharia Elétrica na FESP – Faculdade de Engenharia de São Paulo 

e com pós-graduação em Gestão de Projetos pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e diversos cursos de especialização 

multidisciplinares completam sua formação acadêmica. 

 

https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
mailto:educacaoeformacao@apcer.com.br

