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NBR 15.575 – Norma de Desempenho 
com Instrutor José Antonio Poli 

 

 

Objetivo:  

Desmistificar a NBR 15575 entendendo conceitos e forma ideal de atender aos re-
quisitos da norma. 

Público-Alvo:   

Profissionais da cadeia produtiva da construção civil, incorporadores, construtores, proje-
tistas, fabricantes de materiais, laboratórios de ensaios e prestadores de serviços. Enge-
nheiros, arquitetos, técnicos e profissionais envolvidos na cadeia da construção civil. 

Carga horária:  

16 horas 

Programa: 

– Os requisitos do PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habi-
tat e a Norma de Desempenho; 

– PDE – Perfil de Desempenho das Edificações; 

– PCT – Plano de Controle Tecnológico; 

– Histórico da norma de desempenho; 

– Conceito de desempenho; 

– As exigências legais e o código de defesa do consumidor; 

– O que é avaliação de desempenho; 

– Exigências dos usuários; 

– Condições de exposição; 

– A norma ABNT NBR 15575: Requisitos gerais; Requisitos para sistemas estruturais; Re-
quisitos para sistemas de pisos internos; Requisitos para sistemas de vedação; Requisi-
tos de cobertura e Requisitos para sistemas hidrossanitarios; 

– Incumbências do incorporador, projetista, construtor, fabricante de materiais e do 
usuário; 

– Durabilidade e manutenção das edificações; 

– Vida útil de projeto e da edificação x garantias; 

– Como atender a norma de desempenho; 
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– Consequências para a cadeia produtiva da construção de edifícios; 

– Exercícios. 

Instrutor:  

JOSÉ ANTONIO POLI – Engenheiro Civil, Auditor Líder pela ABNT e Consultor sênior com 
mais de 27 anos de experiência, tendo analisado e acompanhado cerca de 100 projetos 
com enquadramento na norma de Desempenho. Participante pela ABNT do grupo de en-
tendimento e tutor na Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 2008 em sua primeira edi-
ção válida a partir de 2010 para edifício de até cinco pavimentos. Tutor da Norma de de-
sempenho pela ABNT na atual edição ABNT NBR 15.575 2013. Membro da comissão de revi-
são da Norma de Desempenho. 

Data:  

03 e 04/07/19 – Joinville – das 8:30 às 12:30, das 14:00 às 18:00 

05 e 06/07/19 – Jaraguá do Sul - das 8:30 às 12:30, das 14:00 às 18:00 

Valor:  

R$ 1.300,00 ou 2x R$ 650,00 

*Política de descontos: consulte-nos. 

Inclui:  

Certificado, Material Didático e Coffee Break. 

Forma de Pagamento:  

Boleto Bancário a vista ou parcelado em até 2 vezes 

 

1) Para participar do(s) curso(s), neste momento, solicitamos apenas o preenchimento do formulá-
rio de inscrição. 
2) Não haverá cobrança, até a confirmação do turma. 
3) Após a confirmação do mesmo, entraremos em contato para os demais procedimentos. 
4) As formas de pagamento podem ser realizadas por boleto (entrada + mais uma parcela) ou depó-
sito bancário. 
– As datas podem ser alteradas sem aviso prévio, em caso de dúvidas, consulte-nos. 
– A G9 Consultoria e seus parceiros se reservam o direito de confirmar o curso, mediante a inscrição 
do número mínimo de participantes. 
 

Obs.: Curso realizado em parceria com a Le Martins Consultoria (http://www.lemartins.com.br/) 

http://www.lemartins.com.br/

