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Curso de Gerenciamento e Segurança na Obra 
 
Este curso tem por objetivo divulgar uma metodologia de aplicação prática para ser utilizada no 
gerenciamento de obras. Esta metodologia inclui todos os procedimentos e instrumentos necessários para 
garantir que a obra seja executada na qualidade requerida pelo projeto, dentro do orçamento, no prazo 
contratual e com segurança.  
 
O que você vai aprender no Curso de Gerenciamento de Obras  
I. Conhecer os conceitos mais recentes do Gerenciamento de Obras.  
II. Construir empreendimentos com prazos definidos, custos delimitados, qualidade, segurança e respeito 
às normas e ao meio ambiente.  
III. Metodologias, habilidades e ferramentas aplicadas nas atividades de planejamento, coordenação, 
execução e controle de um empreendimento, desde sua concepção até a conclusão.  
 
Como você vai se beneficiar no Curso de Gerenciamento de Obras.  
I. Obterá subsídios necessários para organizar e sistematizar as diversas ações, para a implantação de 
um empreendimento na área da construção civil.  

II. Conhecerá as diretrizes que permitem realizar a gestão das obras, nas áreas de planejamento, 
qualidade, controle de custos, aplicação dos recursos financeiros, fiscalização, supervisão de atividades 

técnicas, controle de qualidade e apoio técnico administrativo.  
 
Docente /Palestrante – MSC. CRISTIAN SARTENA  
Mestre em projetos arquitetônicos, formado em Arquitetura e Urbanismo pela universidade 
Iuav di Veneza, especializando-se em engenharia eletrotécnica pelas faculdades UNIPD/Pádua 
e UPAD/Bolzano. Experiências em gerenciamento de projetos, em diferentes escalas como: 
residências de luxo, hotéis, edifícios residenciais e comerciais, arquitetura comercial, estudos 
de estruturas e espaço industrial para lojas e hospitais e conceitos para franquias, 
urbanizações, além de design de produtos e mobiliário, para grandes empresas italianas. 

Possui experiência internacional na área acadêmica e profissional de cultura, turismo e 
segurança. Em 2002 iniciou a STC Arquitetura, especializando-se na área da arquitetura 
sustentável. Elaboração e participação em 2009 em parceria com “Domus Accademy” e “Future 
Concept Lab , do congresso “The Renaissance Link” apresentando um projeto pessoal 
intitulado “A Beleza como meio comunicação com a Alma” na Trienal de Milão.No mesmo ano 
entrou para Grupo Atelier A21G, um escritório internacional com as características de um 
laboratório de ideias e criatividade a 360º, inovador e altamente especializado. Hoje é diretor 

do Grupo A21G e faz consultoria para diversas empresas intra Itália e vários países. 
 
Público-alvo – Arquitetos, Engenheiros de todas as especialidades; Agrônomos e paisagistas; 
Geólogos, Tecnólogos, Designers e Designers de interiores; Administradores de empresas e 
economistas que atuem em escritórios, ou em firmas construtoras, montadoras e instaladoras; 
Pessoal de administração, de Comissões de Licitação e do Departamento Jurídico; Profissionais 
da área da construção de todo os nível; Estudantes destas áreas. 
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Programação do Evento 

 
 

Descrição do 
Curso/Evento 

Docente/Palestrante Observação 
(ões) 

Nº  
Mínimo de 

Vagas 

Nº  
Maximo de 

Vagas 

Carga 
Horária 

Gerenciamento 
E 

Segurança na 
Obra 

Arquiteto/Engenheiro 
 

Cristian Sartena 

  
20 

 
60 

 
20 :00 

Data Início Data Fim Horário 
Inicial 

Horário 
Final 

Dia da 
Semana 

Turno 

21/11 21/11 17:00 22:00 Sexta Feira Noite 
22/11 22/11 08:00 19:00 Sábado M/T/N 
23/11 23/11 08:00 13:00 Domingo  Manhã 

Carga Horária Total do 
Projeto/Atividade: 20:00 

 

Local que Ministramos os Cursos. 
Sinduscon : Rua José Camacho, nº 2574 – Liberdade – Porto Velho/RO 

 

 
Investimento: R$ 450,00  

Descontos: 5% de desconto à vista e Estudantes - 10% de desconto para associados do SINDUSCON –
CAU - CREA 
 
OBS: Pagamento através de boleto bancário, que poderá ser pago até duas vezes, sendo 50% no ato da 
inscrição e o restante no primeiro dia de aula. Deverá enviar sua ficha de inscrição e solicitar seu boleto de 
inscrição.  
Pagamento no Cartão de Credito em 2 vezes sem juros. 
 
INCLUSO NO VALOR DA INSCRIÇÃO: Material didático completo e Emissão de certificados  
 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:  
A21G Cursos e Treinamento (11) 3567-0656 – E-mail: cursos@a21g.com 
 
CAU: Márcia e Cássio (69) 3229-2070 E-mail: secretariageral@cauro.org.br 
/atendimento@cauro.org.br /  
 
Matrículas: 30/10/2014 até /20/11/2014. 
 

 
 
Participe do SINTES – Visite nosso site: http://www.a21g.com 

SINTES- SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE / 

UEA/EST – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS/FACULDADE DE TECNOLOGIA – SINTES 
ABRIL 2015 – MANAUS/AM 
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