
 

 
 
 
 

 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
                            

Contando com os prestigiosos apoios de 
 
 

 
 
 

 
 
A PRZ Engenharia de Estruturas, e a Artepiso, trazem para Fortaleza / CE um curso inovador sobre o 
sistema construtivo LSF que está se desenvolvendo no Brasil: o curso de formação profissional Light Steel 
Framing – Concepção, Projeto e Construção. 

 

 
 

PRZ Engenharia de Estruturas, um grupo de professores universitários e profissionais – mestres e doutores 
- especialistas em estruturas de aço, e que militam profissionalmente na área, reuniu-se em torno da idéia 
de oferecer, para o carente mercado de engenharia estrutural, formação e atualização profissional em 
projetos de estruturas de aço.  

 
 

 

 
 
 

 

 
Há mais de 34 anos no mercado, a ARTEPISO se dedicou inicialmente à comercialização de pisos vinílicos. 
Com o passar dos anos, sempre focada na satisfação dos seus clientes, foi pioneira, na região, em soluções 
para construção a seco, como drywall e revestimentos. Enaltecendo seu espírito inovador, a ARTEPISO 
amplia seu portfólio para soluções voltadas ao transformador sistema construtivo Light Steel Framing. 



 

 

 

 

Curso de Formação Profissional 
 

1. NOME DO CURSO 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS DO CURSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. JUSTIFICATIVAS   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. PÚBLICO ALVO  

 
 
 
 
 

5. PRÉ REQUISITOS 
Participantes com conhecimento em programas tipo CAD, da área de Engenharia/Arquitetura, 
preferencialmente com noções de estruturas de aço. 

LIGHT STEEL FRAMING – CONCEPÇÃO, PROJETO E CONSTRUÇÃO 

Previsão para 45 alunos, Engenheiros Civis e Mecânicos, Arquitetos, docentes, alunos de Engenharia 
Civil/Mecânica e de Arquitetura/ Técnicos e Projetistas estruturais de LSF e Dry Wall que desejam 
ampliar seus conhecimentos e/ou adquirir competências para concepção, análise, projeto e 
dimensionamento de estruturas e edificações LSF. 

O sistema construtivo LSF (Light Steel Framing) é uma tendência no mercado brasileiro, embora já seja 
uma realidade bastante difundida nos países desenvolvidos, em função das vantagens que esse tipo 
de estrutura apresenta: rapidez na construção, economia de custos, segurança e qualidade do produto. 
Além disso, é um sistema que pode ser aplicado na construção de diversos tipos de edificações: 
residências, lojas comerciais, escritórios profissionais, consultórios médicos-odontológicos, pequenos 
condomínios e muitos outros. 

Diferentemente das estruturas de aço convencionais, que são mais adequadas e específicas para 
grandes projetos de engenharias, o sistema LSF vem ganhando cada vez mais espaço porque é uma 
excelente alternativa para empreendimentos menores. Também possui grande potencial porque 
profissionais com prática e experiência em projetos de construções que se utilizam de materiais 
convencionais (ex. alvenaria, madeira, etc.) podem facilmente migrar para o sistema LSF, já que um 
projeto dessa natureza possui semelhança com edificações mais comuns.  
Entretanto, apesar das vantagens desse sistema e de sua aplicabilidade a inúmeros projetos 
arquitetônicos, os profissionais que projetam estruturas LSF ou buscam inserção nesse mercado, se 
deparam com dois verdadeiros desafios: 1. as faculdades de Engenharia e Arquitetura não contam com 
este Sistema Construtivo nas suas grades curriculares 2. não há ferramentas tecnológicas que auxiliem 
no desenvolvimento desses projetos e nas questões que são específicas ao LSF.  

A necessidade do conhecimento deste Sistema Construtivo e de modernas ferramentas de projeto e 

execução justificam, plenamente, a oferta de um curso como o que se propõe.  

Preparar recursos humanos visando a formação e aprimoramento profissional, para desenvolver 
Projeto. Fabricação e Montagem de estruturas Light Steel Framing – LSF- com ênfase em edificações 
civis: prédios de pequeno porte residenciais ou comerciais. 
Apresentar os conceitos fundamentais para projeto e construção de estruturas e de edificações LSF, 
abordando as normas mais recentes e os avanços tecnológicos do processo construtivo. 
Esse conteúdo será coroado com 1. o desenvolvimento de projeto(s) em estrutura LSF (auxiliado por 
ferramentas de desenvolvimento de projetos)  e 2. com a construção de uma estrutura LSF. 
Com esta prática, o grande objetivo, que será habilitar os alunos projetar estruturas de aço de 
edificações correntes, será plenamente atingido. 



 

6. CARGA HORÁRIA DO CURSO 
6.1 Concepção e Construção LSF – 13 horas  
Este módulo será ministrado na quarta-feira a noite, na quinta feira e na sexta-feira  a tarde.  
6.2 Cálculo e Projeto - mCalcLSF – 16,5 horas 
Este módulo será ministrado na quinta-feira a noite, na sexta-feira a noite e no sábado pela manhã e tarde 
Horários das Aulas: Tarde: das 13:30h às 18 h / Noite: das 19h às 23h / Manhã: das 8h às 12 h . 

7. DATAS E LOCAL DO CURSO  
Concepção e Construção / Projeto e Cálculo - 25 – 26 – 27 e 28/OUT/2017    
Local: ARTEPISO - Av. Washington Soares, 2271 - Edson Queiroz   

8. CORPO DOCENTE1 
Paulo Roberto Marcondes de Carvalho, Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Estrutural, 
Coordenador Técnico do MPEng Projetos de Estruturas de Aço da FATESG, Professor das disciplinas 
Projetos de Estruturas de Aço do Projetos de Estruturas de Aço e Dimensionamento de Perfis de Aço 
Formados a Frio do Pós-Graduação SENAI-FATESG/Goiânia, Diretor da STABILE ENG. LTDA., empresa 
projetista estrutural e desenvolvedora de softwares para automação de projetos. 
Marcelo Vasconcellos Schweizer, Arquiteto, especialista em construções LSF, ministrante de mais de 50 
cursos sobre construção no sistema LSF, diretor na NEXO3 Estruturas, empresa dedicada a este sistema 
construtivo..  

9. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA  
 

 

 

 
10. INVESTIMENTO   
R$ 850,00 à vista ou 2 parcelas de R$ 450,00  
Para matrículas efetuadas até o dia 15/OUT 

- Alunos de Graduação e Pós-Graduação (12 vagas): R$ 620,00 à vista ou 2 parcelas de R$ 330,00  
- Associados das entidades apoiadoras

i
: (12 vagas) R$ 620,00 à vista ou 2 parcelas de R$ 330,00 

- Demais profissionais ........................... R$750,00 à vista ou 2 x R$ 395,00 

11. INSCRIÇÕES  
Enviar, para o email paulo.roberto@stabile.com.br , cópia do RG e de uma conta de água ou luz, (dos 
últimos 2 meses) 
 

12. PROGRAMAÇÃO DAS AULAS 
12.1 Módulo Sistema Construtivo LSF 
1. Conceituação do sistema construtivo. Partes componentes de uma edificação LSF. 
2. Painéis, Ligações de Painéis. Aberturas,  
3. Entrepisos. Contraventamentos: bloqueadores e contraventos. Materiais de fechamento e revestimentos 
4. Leitura de Projetos Fabricação e Montagem.  
5. Aulas práticas em oficina: Fabricação e Montagem  
12.2 Módulo Projeto e Cálculo de Estruturas LSF 
1. Programa mCalcLSF: apresentação: configuração do modelador LSF.  
Comandos do modelador LSF: inserção de guias, montantes, aberturas, entrepisos 
2. Edição de painéis. Aplicação de bloqueadores e contraventos 
3. Entrepisos: inserção de vigas de alma cheia e de vigas treliçadas. Edição de vigas. Vigas de transição  
4. Telhados: elementos dos telhados. Telhados de 1 água, de duas águas, rincões, espigões e tacaniças 
5. Carregamentos da estrutura. Ação do vento 
6. Geração do modelo de cálculo. Módulo Geometria: entrada de dados gráfica. Recursos do editor gráfico 
7. Módulo Ações: ações concentradas e distribuídas. Módulo de Análise: combinações de ações,  
    Módulo de Dimensionamento: parâmetros, perfis, orientação dos perfis.  
8..Interação com outros programas: exportação IFC, Estudos de casos. 
9.. Desenvolvimento de projetos de estruturas LSF:estudos de casos 

                                                
i
 Sinduscon-CE, Senge-CE, ABECE  e CAU-CE 

                                                
 
 

Sala de aula, com classes e cadeiras.  
Recursos didáticos: projetor multimídia (data-show) e Quadro branco ou FlipChart  
Oficina – salão para a aula prática de construção e montagem da estrutura LSF 


