ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

PROTEÇÃO PASSIVA

INSCREVA-SE
A Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio (ABPP), em parceria com o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), apresenta a 2ª edição
do Prêmio ABPP de Proteção Passiva Contra Incêndio – Projetos de Pesquisa, que
premiará: o primeiro colocado com uma bolsa integral do Curso de Mestrado Profissional
do IPT em Habitação: Planejamento e Tecnologia. O ganhador fará parte de uma nova
geração de profissionais a desenvolver e fomentar as boas práticas de mercado da
proteção passiva no Brasil.

Objetivo:
Reconhecer e incentivar o estudo e a pesquisa científica, relacionada
à Proteção Passiva Contra Incêndio, sob a abordagem da melhoria de
materiais, serviços, processos, planejamentos e tecnologias ligadas
à Segurança Contra Incêndio para a sociedade.

Possíveis temas a serem desenvolvidos
relacionados à Proteção Passiva:
- Elaboração de Projetos
- Resistência ao fogo das estruturas
- Compartimentação vertical e horizontal
- Controle de Materiais de Revestimento e Termoacústicos
- Comportamento de Fachadas e Coberturas em situação de incêndio
- Soluções alternativas e inovadoras em materiais, tecnologias,
processos e sistemas construtivos
- Gestão da qualidade, regulamentos e normas brasileiras

Prêmio:
Bolsa integral ao Mestrado Profissional em Tecnologia da Habitação.
O curso é oferecido pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
instituição internacionalmente reconhecida.

Valor de referência do prêmio:
R$57.600,00 (mar/2022)

Prêmios adicionais:
Todos os candidatos aprovados na fase classificatória, receberão
automaticamente sem custos:
- 24 meses de associação à ABPP;
- Cursos ABPP Mod. I, Módulos avançados por 24 meses;
- Todos os eventos da ABPP, pagos por 24 meses;
- 10% de desconto no Curso de Mestrado IPT de Habitação:
Planejamento e Tecnologia;

ACESSE O REGULAMENTO AQUI

DATAS E PRAZOS:
Fase 1 - Inscrições: 30/06/2022
Fase 2 - Provas de conhecimentos gerais em português e inglês (on line)
e entrega de Projeto de Pesquisa: 25/07/2022
Fase 3 - Entrevista (on line) e avaliação de Currículo Profissional:
de 25/08/2022 a 23/09/2022
Fase classificatória: avaliação dos projetos de pesquisa e divulgação
do vencedor em 24/11/2022

Formato do curso:
As aulas estão sendo conduzidas de forma remota (online) por conta
da pandemia e políticas de segurança sanitária decorrentes da COVID-19.
Poderá haver alteração no formato das aulas, para presencial ou modelo
híbrido, de acordo com as circunstâncias na época do início do curso.
Maiores informações atualizadas, contatar nosso atendimento.

Para conhecer o regulamento, acesse
https://abpp.org.br/premio-de-monografias/
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