
Curso on-line sobre modelagem de estruturas de edifícios  
 
Um dos cursos mais procurados desde que foi criado pela ABECE (Associação Brasileira 
de Engenharia e Consultoria Estrutural) em 2012, Modelagem de Estruturas de Edifícios, 
ministrado pelo eng. Mauricio Sgarbi, passa a ser oferecido na versão on-line nos dias 9 e 
10 de setembro de 2020. 
 
Dirigido a engenheiros civis e estudantes de Engenharia Civil, o curso visa apresentar os 
diversos modelos numéricos possíveis para a análise em estruturas de concreto, 
capacitando o participante para a escolha do melhor modelo para cada situação de 
projeto. 

O instrutor faz uma abordagem conceitual dos modelos e apresenta resultados da análise 
estrutural, através de exemplos reais, além de demonstrar as principais situações 
presentes no projeto estrutural de edifícios, adotando-se desde modelos simplificados até 
os mais sofisticados, utilizando o que existe de mais avançado no mercado de softwares 
para análise estrutural. 

Engenheiro civil pela UFF (Universidade Federal Fluminense), mestre em Estruturas pela 
COPPE/UFRJ e doutorando em Gestão pela UFF, o eng. Maurício Sgarbi é sócio-diretor 
da SIGMA1 Consultoria e Projetos, atuando na elaboração de projetos estruturais e de 
fundações para diversas construtoras do país, além de ser professor do quadro 
permanente da UFF e de cursos de pós-graduação na área de estruturas pelo grupo 
IBMEC na Universidade Metrocamp (Campinas - SP), UCEFF (Chapecó - SC) e Grupo 
Idd (Curitiba - PR). Ministra diversos cursos de extensão e palestras nas principais 
cidades do Brasil sobre temas relacionados à área de projetos de estruturas.  
 
O curso “Modelagem de Estruturas de Edifícios” será totalmente on-line (plataforma 
Zoom) e as aulas serão ministradas das 18h às 22h30. As vagas são limitadas e o 
investimento é de R$ 400,00 para (associados ABECE e estudantes), R$ 600,00 (não 
associados) até 21/8. Depois desta data, os custos passam para R$ 500,00 (associados 
ABECE e estudantes) e R$ 700,00 (não associados).  
 
As inscrições devem ser efetuadas por intermédio do link 
http://site.abece.com.br/index.php/fichas-de-inscricoes/3540. Outras informações podem 
ser obtidas no telefone (11) 3938-9400 ou pelo e-mail abece@abece.com.br . 
 
 
 
Divulgação: Prefixo Comunicação - Assessoria de Imprensa da ABECE (Associação 
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural) 
Jornalista Responsável: Rosana Córnea (MTb 17.183) 
(11) 4220-3609 / 99900-8050 
prefixo@prefixocomunicacao.com.br 
www.abece.com.br 
http://twitter.com/abece_abece 
https://www.facebook.com/ABECE.com.br 
https://www.instagram.com/abece_associacao/ 
https://www.linkedin.com/in/abece-ass-bras-de-engenharia-e-cons-estrutural-523389163/ 
http://youtube.com/abeceabece 
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