Cronograma Especialização em Engenharia
Diagnóstica e Patologia das Obras
CODIGO: xxxx | TURMA: 1 | GRUPO: 24
Coordenação: Camylla Melo – Camylla@unifor.br

2022/2023
27,28 de Abril
04,05 de Maio

Introdução à
engenharia
diagnóstica
(16 horas)

22,23,29,30
de Junho

27,28 e 29
de julho
03 e 04 de Agosto

Vistorias e
inspeções na
engenharia
diagnóstica
(16 horas)

Prática da
inspeção predial
(20 horas)

24,25,26,31 de
Agosto
01 de Setembro

Auditorias e
perícias na
engenharia
diagnóstica

21, 22, 23, 28 e 29
de Setembro

Prática da perícia
judicial

(20 horas)

(20 horas)

19,20,26 e 27 de
Outubro

Consultorias na
engenharia
diagnóstica
(16 horas)

9,10, 11, 16 e
17 de
Novembro

Patologia
das
fundações
(20 horas)

30 de novembro
11,12,13,18,1
01, 02, 07, 08 de dezembro 9 de Janeiro

Patologia das estruturas –
concreto armado –
fissuras, deformações e
processos químicos e
corrosivos.
20 horas)

Patologia
das
estruturas
metálicas e
processos
químicos e
corrosivos
(20 horas)

8,9,10,15 e 16 de
fevereiro

8,9,10,15,16 de
Março

Patologia das
alvenarias,
alvenarias
estruturais e
vedações
(20 horas)

Patologia dos
revestimentos,
pisos e fachadas
- argamassados,
cerâmicos e
porcelanatos
(20 horas)

2023/2024
29,30,31 de março
01 de abril

Patologia dos
revestimentos, pedras naturais
(16 horas)

12,13,14,15
de Abril

Patologia dos
sistemas elétricos
(16 horas)

3,4,5,10, 11
de Maio

Elaboração de
projetos científicos
e multidisciplinares
(20 horas)

31 de Maio
1,2,3 de Junho

Patologia dos
sistemas
hidrossanitários
(16 horas)

21,22,23,24
de Junho

05, 06, 07 e 08
de julho

Patologia dos
sistemas de
impermeabilização
(16 horas)

Patologia das
obras de terra e
características de
solos
(16 horas)

02,03,04,09 e 10
de Agosto

Patologia das
rodovias pavimentos rígidos
e flexíveis
(20 horas)

30,31 de Agosto
01, 02 de Setembro

Patologia e
restauração de
obras e
edificações
históricas
(16 horas)

20,21,22,23 de
Setembro

Janeiro 2024

Testes de campo,
ensaios laboratoriais e
equipamentos
Produtos, projetos
tecnológicos para
e ações de
impacto
engenharia
(15 horas)
diagnóstica e
patologia
(16 horas)
HORÁRIOS DO CURSO:

Este calendário pode ser alterado por motivos de força maior. Caso isso ocorra a turma será
informada da nova versão através da coordenação do curso.
Os Projetos, Produtos e Ações de Impacto (TCC) serão desenvolvidos no decorrer do curso.

Disciplinas Específicas:
Quarta, Quinta e Sexta-Feira – 19 às 22 horas
*Sábado – 8 às 12h

* Apenas em algumas disciplinas de acordo com o cronograma acima
Atualizado em : 12.11.2021

