
PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMA DO CURO ONLINE DE PROJETO DE ESTRUTURAS EM BAMBU – LANÇAMENTO E 

DIMENSIONAMNETO 

NR ETAPA / MÓDULO 
Horas de 

aula / 
estudo 

Semana 
Dia da 

semana 
de início 

Datas 
primeira 

turma 

Datas 
segunda 

turma 
Horário Observação 

1 
Módulo 01 - Espécies disponíveis no 
Brasil e apropriadas para uso em 
construções; 3 

Semana 
01 

quarta 
feira 16-09 14/10 19:00h 

Início do curso com a Entrega do Módulo 01 
para estudo individual 

2 
Módulo 02- Tipologias estruturais, pré 
dimensionamento, técnicas construtivas 
e tipos de ligações 5 

Semana 
02 

quarta 
feira 23/09 21/10 

19:00h as 
20:30 

Aula Remota e entrega do Módulo 02 para 
estudo individual 

3 
Módulo 03- Estudos de Caso de projeto 
de estruturas em bambu 5 

Semana 
03 

quarta 
feira 30/09 28/10 

19:00h as 
20:30 

Aula Remota e entrega do Módulo 03 para 
estudo individual 

4 
Módulo 04 - Elaboração de Projeto de 
Estruturas em bambu - prática       

O inicio do módulo 01 coincide com o início do 
projeto com aula remota conforme item 4.1 

4.1 
Projeto de arquitetura, pré-
dimensionamento e lançamento da 
estrutura em 3D – 24 horas 28 

Semana 
04 

quarta 
feira 07/10 04/11 

19:00h as 
20:30 

Aula remota de 2 horas, elaboração de projeto 
pelo aluno 

4.2 
Consultoria - 40 min - orientações gerais 

- individual 1  

a 
combinar   

conforme 
disponibilide 

Consultoria individual marcada de acordo com 
os horários disponíveis 

4.3 
Elaboração de Modelo reduzido – 10 

horas 
10      

Aula online de como construir um modelo 
reduzido estrutural e confecção (individual) do 
modelo reduzido do projeto em elaboração 

4.4 Detalhamentos construtivos – 6 horas 
6      

Elaboração os detalhes construtivos, ligações 
e interfaces com outros elementos -vedações 
e cobertura 

4.5 
Consultoria 40 min ajustes finais - 

individual 
2     

conforme 
disponibilidade 

Consultoria individual para ajustes finais no 
projeto marcada de acordo com os horários 
disponíveis 

Entrega do projeto 
semana 

08  

até 
04/11/2020 

Até 
02/12/2020  

Apresentação entrega do projeto e emissão 
do certificado 

 


