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Boa Sorte, Sabedoria e Prosperidade

A BSSP nasceu do sonho de transformar a vida das pessoas através do conhecimento. 
Desde 2017 estamos plantando a nossa Boa Sorte e hoje já estamos de forma presencial 
em dezenas de cidades por todo o Brasil, além dos nossos alunos da modalidade EAD, 
que podem nos acessar de qualquer lugar do mundo.

A Faculdade BSSP é credenciada pelo MEC e possui convênio com IES para o ensino à 
distância. Nossos cursos contam com elevados níveis de qualidade e a satisfação de 
milhares de alunos.

Investimos em um modelo de educação atualizado e inovador, com currículos alinhados 
às necessidades do mercado. Acreditamos em um ensino totalmente voltado à prática, 
onde nossos alunos são incentivados a aplicar tudo o que aprendem, de forma eficaz, no 
dia a dia corporativo. 

Além disso, fomos premiados consecutivamente com o selo GPTW (Great Place to 
Work), por termos uma cultura organizacional positiva e humanizada. O nosso 
compromisso é oferecer educação de qualidade para proporcionar prosperidade de 
conhecimento e sucesso. 

Seja a boa sorte que você quer para sua vida.
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A BSSP
Corpo Docente formado por especialistas de renome nacional e internacional

Temos como premissa ensinar de forma prática e eficaz. Nosso corpo docente conta 
com centenas de professores. Mestres, doutores e especialistas que são autoridades em 
suas áreas de atuação, capazes de compartilhar conhecimento, experiência e sabedoria 
em sala de aula.

Aqui, nossos alunos, aprendem na prática como ser a transformação que o mercado 
precisa.
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Mais de 150 turmas de Pós-graduação



QUALIDADE
A BSSP utiliza o NPS - Net Promoter Score, metodologia utilizada no mundo inteiro para 
medir o quão satisfeitos os consumidores estão com os produtos e serviços de uma 
empresa.

De forma recorrente, a BSSP faz esta pesquisa ao final de cada módulo de suas 
pós-graduações.

“Por importância e por também permitir nossa comparação com outras empresas, 
adotamos desde o início, em todas as nossas aulas, esta metodologia para medir a 
satisfação dos nossos alunos, tanto em relação à BSSP quanto aos nossos cursos e 
professores”, afirma o professor Leonardo Moraes, Diretor Educacional da BSSP.

Hoje, a BSSP tem um NPS geral de 85 pontos. Considerando os feedbacks dos nossos 
alunos, a maior pontuação da instituição é de nossos professores, com 89 pontos, 
seguido pelos seus cursos, 83 pontos, e da marca, com 80 pontos. Isso mostra que 
estamos no caminho certo. Nossos alunos estão muito satisfeitos e recomendariam a 
BSSP para seus amigos, familiares e colegas de trabalho.
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PÓS-GRADUAÇÃO 100% AO VIVO

A qualidade das aulas presenciais da BSSP agora em formato 100% online e ao vivo!
Assista quantas vezes você quiser, no seu tempo e em qualquer lugar!
Você pode assistir às aulas ao vivo, interagindo em tempo real com os professores.
E as aulas também ficam gravadas, para que você possa assistir a qualquer momento,
com a flexibilidade que você precisa.

COMO FUNCIONA

As aulas ao vivo ocorrem sempre no fim de semana, uma vez por mês, no seguinte horário:
Sexta-feira, das 18h às 23h
Sábado, das 8h às 19h
Domingo, das 8h às 13h
O curso possui carga-horária total de 360 horas, dividido em 12 módulos.

DURAÇÃO DO CURSO
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APRESENTAÇÃO
Coordenado pelo Prof. José Murilo Moura dos Reis, o MBA Gestão, Execução e Controle 
de Obras proporcionará aos profissionais da área conhecimentos teóricos e práticos 
para serem utilizados na gestão de todas as etapas das obras. Devidamente conectado 
ao mercado de trabalho, todos os módulos foram concebidos para atender as demandas 
das novas tecnologias. Em nosso curso usaremos os melhores softwares, que é funda-
mental para uma gestão mais efetiva. Para complementar a formação multidisciplinar, 
os módulos de Gestão de Obras serão focados no planejamento e orçamento das obras 
para possibilitar que nosso aluno seja um engenheiro executor de obras, tornando-se 
assim um profissional completo e qualificado para atender as demandas atuais.
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A QUEM SE DESTINA 
O curso é destinado a profissionais graduados em Engenharia Civil e Arquitetura.

OBJETIVO GERAL
Formar profissionais completos para atuarem com eficácia na Execução e Gestão de 
Obras.
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MATRIZ DE FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA

Gestão de custos e orçamento de obras

Gestão de licitações e contratos 

Gestão de qualidade e auditoria 

Gestão de suprimentos, armazenamento e logística 

Gerenciamento de obras: planejamento e controle utilizando o MS PROJECT

Lean Construction e racionalização de canteiro de obras

Gestão ambiental e da segurança do trabalho 

Projetos complementares e compatibilização 

Legalização de obras e reformas

Prevenção e recuperação de patologias em construções 

Laudo cautelar de vizinhança

Gerenciamento de construtoras 
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CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS
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Gestão de Custos e Orçamento de Obras; 
Conceito de Orçamento de Obras; Elementos de um orçamento; Estrutura Analítica de Proje-
to; Levantamento de quantidades; Composições unitárias de serviço; SINAPI
Decreto 7983.2013; Custos diretos; Custos da mão-de-obra; Encargos sociais e complemen-
tares; Custos Indiretos; BDI e o acórdão 2622.2013; estimativa de custos de obras pelo CUB; 
NBR 12.721; Tópicos de Licitações.

Gestão de Licitação e Contratos; 
A decisão de contratar, benefícios, custos, assimetria de informação. O Estado como princi-
pal contratante. O processo de licitação. Modalidades de licitação. O pregão eletrônico. 
Modalidades de contratos para prestação de serviços públicos: concessão, permissão, fran-
quia, terceirização, convênio, contrato de gestão. Processo de contratação: adjudicação, 
assinatura do contrato. Execução do contrato. O gestor do contrato. Acompanhamento e 
controle do contrato. Avaliação dos resultados e dos impactos.

Gestão de Qualidade e Auditoria; 
Aspectos básicos da Qualidade: ciclo PDCA, métodos de prevenção e solução de problemas: 
MASP, FMEA, FTA e 6 Sigma; Técnicas gerenciais: brainstorming, gráfico de pareto, lista de 
verificação, estratificação, histograma, gráfico de dispersão, cartas de controle, plano de 
ação, gráfico de Gantt, SETFI, GUT, matriz de contingências; Normalização: normalização 
internacional, nacional e de empresas; normas básicas; elaboração de normas técnicas e 
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especificações; aspectos básicos da qualidade industrial; análise da qualidade; normas bási-
cas para planos de amostragem e seus guias de utilização; os critérios de excelência e os 
prêmios regionais e nacionais.

Gestão de suprimentos, armazenamento e logística; 
Evolução do conceito de gestão da cadeia de suprimentos; Projeto de rede de cadeia de 
suprimentos; Gestão estratégica na cadeia de suprimentos; Gestão de demanda, estoque e 
transporte na cadeia de suprimentos; Tipos de relacionamentos na cadeia de suprimentos; 
Medidas de desempenho na cadeia de suprimentos; Tipos e usos de tecnologias de infor-
mação na cadeia de suprimentos; Logística reversa e gestão ambiental na cadeia de supri-
mentos.

Gerenciamento de Obras, planejamento e controle utilizando o Ms Project; 
O Escopo do projeto, EAP; PROJECT aspectos gerais; Criação da EAP do projeto; Estimativa 
de duração das tarefas; Vínculo das tarefas; Configuração do Calendário; Caminho Crítico; 
Linha de Base; Controlando o Cronograma; Simulação de problemas reais; Recursos e super-
locação de recursos; Planejador de equipe; Relatórios.

Lean Construction e Racionalização do Canteiro De Obras; 
Definição canteiros; tipos de canteiro; elementos do canteiro; elementos ligados à produção; 
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sistema de transportes; apoio administrativo; outros elementos; legislação aplicada a can-
teiro de obras; dimensionamento segundo nr-18; as interferências externas; questões ambi-
entais; questões de logística; faixas de domínio; interferência no entorno; projeto e planeja-
mento das instalações de canteiro de obras; diretrizes para planejamento de canteiro de 
obras; planejamento do canteiro; análise e definições preliminares; escolhas relativas ao 
projeto do processo produtivo; período de utilização dos equipamentos; demanda por mate-
riais e mão de obra; demanda por espaços ; requisitos e recomendações da iso 9001; requis-
itos e recomendações do pbqp-h; definição do layout do canteiro; sistematização de projetos 
de arranjo físico; carta de interligações preferenciais.

Gestão Ambiental e da Segurança do Trabalho; 
Introdução a medicina e segurança do trabalho aplicado a construção civil; Serviço especial-
izado em medicina e segurança do trabalho; Comissão interna de prevenção de Acidentes; 
Nr-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; Nr-10 - Segu-
rança em instalações elétricas; Nr-12 - Segurança em máquinas e equipamentos; Nr-33 - 
Segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado; Nr-35 - Trabalho em altura; Perigo e 
Risco; Classificação de áreas; Medidas de eliminação e prevenção de Riscos; Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT; eSocial e os 
reflexos na medicina e segurança do trabalho.
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Projetos complementares e compatibilização; 
Introdução à projetos; Critérios de projetistas; Erros comuns nos projetos que são resolvidos 
em obra; Leitura e interpretação dos projetos; Projeto Elétrico (o que levar em consideração 
e como economizar na sua obra); Projeto Hidrossanitário (o que levar em consideração e 
como economizar na execução); Projeto estrutural (o que levar em consideração e como 
economizar na obra); Dicas para aumentar performance na execução de projetos mão de 
obra x material; Compatibilidade de projetos.

Prevenção e Recuperação de Patologia em Construções; 
Sintomatologia; Etiologia e Terapêutica; Técnicas de vistoria e inspeção; Auditoria e Perícias; 
Consultoria, diagnóstico; medidas preventivas e corretivas; elaboração de laudos técnicos.

Laudo Cautelar de Vizinhança; 
Introdução; Inspeção Predial e sua Importância para a Manutenção; Laudo de Inspeção 
Predial; Manutenção Predial; Principais Anomalias e suas Orientações; Apresentação de caso 
de Inspeção Predial.

Gerenciamento de Construtoras; 
O ambiente organizacional. Estrutura organizacional. Gestão de pessoas: o papel das pes-
soas nas empresas. A função do planejamento nas empresas. Diferenças entre os níveis de 
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planejamento. Aspectos conceituais de empreendedorismo. Características dos empreende-
dores e desenvolvimento de negócios. Questões contemporâneas da gestão organizacional.

Projeto e execução de Fundações Superficiais; 
Fundamentos de Estudos Geotécnicos; Propriedades Geotécnicas dos Solos (Caracterização 
de solos); Investigação do Subsolo; Ensaios de Laboratório; Fundações (Capacidade de 
Carga; Recalques; Fundações Superficiais); Dimensionamento e Detalhamento de Fundações 
Superficiais).

Soluções estruturais em Fundações Profundas; 
Introdução; Definições e conceitos fundamentais; Classificação das fundações profundas; 
Tipos de estacas; Blocos sobre estacas aspectos gerais; Critérios de projeto de blocos sobre 
estacas; Método de dimensionamento; Dimensionamento estrutural de blocos sobre N 
estacas; Comentários finais.

Dimensionamento e Execução de Estruturas de concreto armado; 
Resistência a compressão e a tração do concreto; Módulo de elasticidade (concreto e aço); 
Diagrama de tensão – deformação (concreto e aço). Estádios de Cálculo; Domínios de defor-
mação; Armadura Simples e dupla para vigas a flexão. Vigas T e L; Dimensionamento de 
estribos (cisalhamento); Ancoragem emendas de armaduras. Boas práticas para execução 
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de obras de concreto armado (casos práticos); Análise da NBR 6118/2014.

Aplicações de projeto e gestão de obras em concreto protendido 
Introdução ao Concreto Protendido; Perdas de protensão; Dimensionamento e verificações 
em Vigas; Dimensionamento e verificações de lajes protendidas moldadas in loco; Elemen-
tos pré-fabricados protendidos; Elementos especiais protendidos; Operação de Protensão; 
Introdução ao projeto de estruturas de concreto – Concepção Estrutural; Projeto de Estrutu-
ras em Concreto Protendido.

Softwares computacionais para Dimensionamento Estrutural; 
Elementos estruturais de uma edificação; Concepção estrutural e aplicação; Composição de 
Cargas; Dimensionamento estrutural; Análise estrutural; Estabilidade global; Verificações 
em ELU e ELS; Dimensionamento e detalhamento mediante utilização de programa com-
putacional de cálculo estrutural.

Metodologia BIM aplicada ao projeto estrutural; 
Ciclos do BIM; Softwares de BIM; Estudo da Arquitetura no Modelo BIM para Concepção 
Estrutural; Importação do modelo para criação do Projeto no Software de Cálculo; Uso das 
ferramentas de modelagem e lançamento estrutural no software de Cálculo Estrutural com 
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Conceito BIM; Avaliação (Elaboração de Check List de Projeto Estrutural em BIM); Exportan-
do o Projeto e Verificando as Interferências com as demais disciplinas do Projeto; Avaliação 
(Elaboração Relatório de Incompatibilidade Estrutura X Outras Disciplinas de Projeto).

Alvenaria Estrutural: Cálculo e Detalhes Executivos; 
Conceitos fundamentais; Ações usuais; Análise estrutural de edifícios de alvenaria estru-
tural; Parâmetros utilizados em projeto: normalização, tecnologia de controles e avaliação 
das características; Dimensionamento de elementos estruturais; Detalhes construtivos e 
executivos de projetos em alvenaria estrutural. 

Patologias e Recuperação de Estruturas; 
Conceitos relacionados à patologia das construções; Patologia das estruturas: principais 
origens, causas e mecanismos de degradação; Ensaios para avaliação de estruturas; Técnicas 
de recuperação e reforço: intervenções e tratamento; Gestão da manutenção de estruturas: 
inspeções, determinação do grau de deterioração de estruturas, gerenciamento e ações.

Concepção de Estruturas Pré-Fabricadas; 
Introdução; Produção e Particularidades do projeto; Ligações entre elementos Pré-moldados; 
Elementos Compostos; Tópicos Especiais.



 

PERFIL DO EGRESSO
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Coordenado pelo Prof. José Murilo Moura dos Reis, o MBA Gestão, Execução e Controle 
de Obras proporcionará aos profissionais da área conhecimentos teóricos e práticos 
para serem utilizados na gestão de todas as etapas das obras. Devidamente conectado 
ao mercado de trabalho, todos os módulos foram concebidos para atender as demandas 
das novas tecnologias. Em nosso curso usaremos os melhores softwares, que é funda-
mental para uma gestão mais efetiva. Para complementar a formação multidisciplinar, 
os módulos de Gestão de Obras serão focados no planejamento e orçamento das obras 
para possibilitar que nosso aluno seja um engenheiro executor de obras, tornando-se 
assim um profissional completo e qualificado para atender as demandas atuais.
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Murilo Reis

Engenheiro Civil pela UEMA, Mestre em Processos Construtivos e Saneamento pela 
UFPA, pós-graduado em: Engenharia de Segurança do trabalho pela UEMA, engenharia 
ambiental pelo UNICEUMA, engenharia de avaliações e perícias pela UGF e engenharia 
de produção pela UEMA.

Engenheiro executor de obras por 5 anos na cidade de São Luís e Barreirinhas tendo sido 
responsável pela execução da construção de um resort, dois condomínios residenciais, 
três loteamentos, um prédio residencial e um hotel.



CONHEÇA ALGUNS PROFESSORES
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Danilo Lorenceto

Contador; Mestre em Ciências Contábeis; Especialista em IFRS; Perito Contábil do
Formado em Engenharia Civil pela UNESP, MBA em Gerenciamento de Projetos pela 
FGV, atua há mais de uma década no mercado da construção civil participando dos 
mais diversos projetos comerciais, industriais e residenciais, Consultor técnico e de 
Gestão de Projetos de Construção Civil em todo território nacional. Atuação também 
focada na produção de Cursos e Palestras de Gerenciamento de Projetos na Construção 
Civil.

Engenheiro civil pelo CESMAC; Especialista em Estruturas de concreto pela UNIP. 
Possui experiência em diversas construtoras no estado de Alagoas; Atualmente Diretor 
técnico da AZ Construções e Gerente de obras da Felix engenharia.

Emanoel Heder Silva e Sousa

Engenheiro civil pelo CESMAC; Especialista em Estruturas de concreto pela UNIP. 
Possui experiência em diversas construtoras no estado de Alagoas; Atualmente Diretor 
técnico da AZ Construções e Gerente de obras da Felix engenharia.

Felipe Soares
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Henrique Bosco

Henrique Bosco 

Formado em Engenharia Civil com Pós Graduação em Engenharia Diagnóstica, além de 
ter formação em Gestão de Obras Indiana State University/EUA. Trabalhei muito tempo 
com obras de altíssimo padrão antes de abrir minha própria construtora em 
Campinas/SP e uma empresa especializada em Engenharia Diagnóstica. Atualmente 
possuo 3 empresas reconhecidas no ramo de engenharia civil, e tenho como uma de 
suas paixões compartilhar conhecimento e auxiliar outros engenheiros a conseguirem 
prosperar em suas carreiras profissionais.

Hewerton Agra

Engenheiro civil pelo CESMAC; Especialista em Estruturas de concreto pela UNIP. 
Possui experiência em diversas construtoras no estado de Alagoas; Atualmente Diretor 
técnico da AZ Construções e Gerente de obras da Felix engenharia.

Joselia Fiterman

Mestranda em Processos Construtivos com ênfase em Estruturas, Materiais e 
Construção Civil pela UFPA. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade 
Estadual do Maranhão (1998). Tem experiência na área de Engenharia, com ênfase em 
Engenharia Civil. Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Escola 
Técnica Federal do Maranhão - CEFET (2002). Pós-graduação em Gestão Ambiental pela 
Fundação Getúlio Vargas. Auditora Líder de Sistemas de Gestão da Qualidade pela ATSG 
(desde 2000). Auditoria Líder de Sistemas de Gestão Integrado pelo BVQI: ISO 9001, 
14001 e OHSAS 18001 (2017). Auditora Credenciada pelo INEMTRO. Auditora PBQP-H 
(desde 2002). Auditora de Certificadoras - auditoria externa. Consultora nas áreas de 
Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015 e PBQP-H), Engenharia de Segurança do Trabalho 
(OHSAS 18001) e Meio Ambiente (ISO 14.001).
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Márcio Sampaio

MBA em Gestão da Cadeia de Suprimentos e MBA em Gestão de Projetos, Bacharel em 
Administração e Técnico em Montagem e Inspeção de Equipamentos. Vinte anos de 
experiência com atuação de destaque em projetos nos setores de Petróleo e Gás 
(Construção de Plataformas para a Petrobras), Energia (Modernização de Usinas 
Hidrelétricas para Furnas), Siderurgia (Parada de Manutenção para a CSN), 
Infraestrutura de Transportes (Estudos de Viabilidade para o DNIT) e Logística 
(Gerenciamento de Projetos para a TBL). Oito anos como auditor interno de Projetos 
na Petrobras. 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Brasília- UCB e é 
Mestre em Estruturas e Construção Civil pela Universidade de Brasília (UnB). Tem 
experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Materiais e Componentes de 
construção, atuando principalmente nos seguintes temas: desempenho, durabilidade 
e vida útil de revestimentos de fachada, processos construtivos e comportamento 
hidrotérmico de edifícios.

Matheus Leoni Martins Nascimento

Rodrigo Nunes
Graduado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho é Coach; 
Especialista em desenvolvimento de performance para engenheiros. 12 anos de 
experiência na área; Diretor da R C Nunes Construções LTDA – ME e da Ocupacional 
Web LTDA – ME; Possui em seu currículo mais de 140 mil metros quadrados de obras 
executadas.
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Engenheiro Civil. MBA em Planejamento e Controle de Obras. Palestrante. Possui nove 
anos de experiência na Engenharia e Construção Civil. Dirigiu uma construtora durante 
quatro anos, atuando na Gestão de Contratos e Execução de Obras Públicas. Foi 
Engenheiro Gerente e Fiscal na construção das Praças de Pedágio da BR 262. Hoje 
Diretor e proprietário na VSantos, empresa especializada em Planejamento e Controle 
de obras na qual presta consultoria, serviços e treinamentos.

Vinicius Santos

Rogerio José Belfort Freire

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão (1996). 
Atualmente é professor especialista na Universidade CEUMA (Estágio Supervisionado 
II, Estruturas de Concreto Armado, Patologia das Construções, Direito e Legislação, 
Estruturas de Madeira e Metálicas e Construções Verticais) e Unidade de Ensino 
Superior Dom Bosco (Construção Civil II e Gestão e Orçamento de Obras). 
Sócio-proprietário das empresas Espaço de Fabricação de Inox Ltda. e E-Construções 
Ltda. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Construção Civil, 
Gerenciamento de Projetos e Perícia Técnica.
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Desenvolvimento de projetos e gestão de obras em Estruturas Metálicas; (24 horas)
Professor Adriano Silva
 Propriedades dos aços estruturais; propriedades físicas; propriedades mecânicas; tipos de 
aços; tipos de perfis; corrosão, incêndio e suas proteções; segurança estrutural; estado 
limite último; estado limite de serviço; combinações e coeficientes de majoração; estabili-
dade estrutural; Dimensionamento – nbr 8800; peças tracionadas; flambagem local e global; 
barras comprimidas; barras fletidas; barras sobre esforços cortantes; flexo-torção e 
flexo-compressão; esforços combinados; flecha máxima e deslocamento máximo; ligações; 
ligações parafusadas ; ligações soldadas; montagem; técnicas de montagem; equipamentos; 
avaliação de peças cargas de montagem; aplicações e estudos de casos; galpões; edifícios; 
pontes; cálculo de um mezanino; conceitos e abordagens no gerenciamento de obras em 
estrutura metálicas.
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