
CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
c u r t a  d u r a ç ã o  

2º semestre 2015 

 

IInnttrroodduuççããoo  aaoo  BBIIMM  
DATA: 30/outubro/2015 (sexta-feira) 
HORÁRIO: 08:00 - 17:00h 
CARGA HORÁRIA: 8 horas 
 

LOCAL: Escola Politécnica da UPE 
ENDEREÇO: Rua Benfica, 455. Madalena. 

Recife/PE 

OBJETIVO DO CURSO PÚBLICO ALVO 

O uso da tecnologia BIM tem aumentado a cada ano no Brasil. Os 
principais contratantes já começam a demandar a aplicação do 
BIM em seus empreendimentos. Voltado aos profissionais 
interessados em conhecer os benefícios da tecnologia e em 
liderar o processo de implementação e uso do BIM em empresas 
relacionadas à construção civil, o curso de ‘Introdução ao BIM’ 
apresenta os principais conceitos relacionados à implementação 
e gestão do BIM em empresas e projetos/empreendimentos. 

Engenheiros, Arquitetos, Projetistas, Instaladoras, Coordenadores 
de projetos, Estudantes de engenharia, arquitetura, tecnologia e 
edificações e demais profissionais que necessitam de 
conhecimentos para o entendimento e aplicação do BIM para 
fazer frente aos novos desafios da indústria da construção. 

 

PROGRAMA 

• Conceitos fundamentais de BIM e a importância para a indústria da construção civil. 

• Principais usos do BIM ao longo do ciclo de vida do empreendimento desde as etapas de desenvolvimento de 
projeto até o uso, a operação e a manutenção. 

• Principais aspectos para implementação da tecnologia BIM em Escritórios de Projeto e Empresas de Construção. 

• Evolução do BIM no mercado brasileiro e principais barreiras para adoção. 
 

INSTRUTORES 

Enga. e Arqa. Joyce Paula Martin Delatorre 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Mestranda pela USP. Certificação 
Project Management Professional pelo PMI. É professora do curso BIM da AEA, integrante do Grupo Técnico BIM-AsBEA e membro 
do Comitê Técnico da ABNT/CEE-134 sobre Modelagem da Informação da Construção (BIM). Atualmente é Head–BIM e 
Coordenadora de Projetos da Método Engenharia/SP. 
 

INVESTIMENTO INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
 

Profissional 
Associadas ADEMI e SINDUSCON 

(com desconto) 

R$ 470,00 R$ 330,00 
 

Período de inscrição: até 16/Outubro/2015. 
Local da inscrição: Secretaria de Extensão (09-17h) 
Fone/Fax: (81) 31847506 
E-mail (contato e inscrição): dex@poli.br 

 
 

 
 

 

 

 

 

www.csec.poli.br/cursos 
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