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INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA SPRINKLER PARA CONTROLE DE INCÊNDIO - TSCI
Modalidade: Curso a distância
Informações gerais:

Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática I – Sistemas, instituições e
gestão integrada em segurança pública.
Este curso é fruto de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP) e o Instituto Sprinkler Brasil (ISB) com o intuito de apresentar
os princípios básicos dos sistemas de chuveiros automáticos e seus principais
requisitos normativos.

Apresentação:

Neste curso você terá uma visão geral do sistema de chuveiros automáticos, com
informações sobre seu funcionamento, componentes, conceitos, parâmetros de
projeto e principais prescrições para o bom funcionamento dessa medida de
segurança contra incêndio.
As informações aqui geradas são básicas, dando uma visão geral sobre a
tecnologia aplicada aos chuveiros automáticos, o que proporcionará o
conhecimento nos tipos de sistemas mais usuais utilizados nas edificações.

Público de Interesse:

O curso se destina a Policiais Federais, Rodoviários Federais, Civis e Militares,
Bombeiros Militares, Peritos e Guardas Municipais.

Requisitos:

Este curso não exige que tenham sido realizados cursos anteriores na Rede EADSenasp.

Recomendações:

Recomenda-se que você tenha disponibilidade de 5 a 7 horas por semana para a
realização de todas as atividades.

Conteúdo
Programático:
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