
CURSO DE EXTENSÃO
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS PARA 

OBTENÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO 
E PARA UMA ARQUITETURA 

DE BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO 

 



 

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS PARA OBTENÇÃO 
DE CONFORTO TÉRMICO E PARA UMA ARQUITETURA 
DE BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO 

O Projeto de Extensão visa qualificar os acadêmicos e profissionais interessados 

através de um curso com 12 horas de duração, onde serão abordados os temas 

técnicos referentes ao conforto térmico e o baixo consumo energético dos ambientes 

construídos.

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Objetivo geral: 

Transmitir o conhecimento necessário para capacitar o público interessado à realização 

de ações com vistas a solução dos problemas de conforto térmico e baixa eficiência 

energética nos ambientes construídos.

 

 

PÚBLICO-ALVO
 Acadêmicos e profissionais de Design de Interiores, Arquitetura e Urbanismo e 

Engenharia Civil, além de interessados, que querem atuar ou já atuam na área de 

Desempenho Térmico de ambientes construídos e materiais construtivos e equipamentos 

desta área. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .: Introdução, Conceitos e Estudos da Situação e Localização. 

 .: Orientação Solar e variáveis climáticas; Forma arquitetônica.

 .: Orientação Solar e variáveis climáticas; Forma arquitetônica. Vedações externas de 

uma edificação de baixo Consumo Energético. 

 .: Vedações externas de uma edificação de baixo Consumo Energético. Soluções, aplicações 

e estratégias para obtenção de Conforto Térmico e maior eficiência energética. 

 .: Soluções, aplicações e estratégias para obtenção de Conforto Térmico e maior eficiência 

energética: prática de projetos e assessoramentos. 

 

CARGA HORÁRIA

12 horas/aula 



DOCENTE 

 Carlos Eduardo Falkoski 
 Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (1996) e Especialização em Construção Civil (1998) na mesma instituição. 

Atualmente é professor da Faculdade Cesusc, mantida pelo Complexo de Ensino 

Superior de Santa Catarina no Curso de Design de Interiores, nas disciplinas de 

Conforto Térmico e Conforto Acústico, semestre 2018.2. Atuação como Arquiteto e 

urbanista: trabalho autônomo com consultorias técnicas principalmente nas 

seguintes áreas: Arquitetura corporativa, institucional, residencial e interiores; 

gestão de projetos; desempenho térmico de edificações e soluções acústicas em 

edificações. 

MODALIDADE
Presencial 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 149,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 119,20)

3x no boleto
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