
CURSO DE EXTENSÃO
 INTRODUÇÃO À FERRAMENTA 

AUTODESK REVIT 



 INTRODUÇÃO À FERRAMENTA AUTODESK REVIT 
 Este curso visa contribuir com as metodologias aplicadas ao desenvolvimento de 

projetos exercido por profissionais e em evolução para estudantes. Neste sentido, o 

curso volta-se a arquitetos, professores e estudantes de arquitetura interessados em 

criar e aprimorar uma metodologia própria, 100% voltada à concepção tridimensional, 

integrando 4 elementos fundamentais: Visualização da Informação, Produtividade, 

Documentação e Interoperabilidade; com foco na manipulação da ferramenta. 

PÚBLICO-ALVO
Profissionais diretamente envolvidos com o mercado de Arquitetura, seja com 

desenvolvimento de projetos, como fornecedores de produtos ou como projetistas parceiros 

de áreas afins, interessados em atualizar seus processos e suas rotinas de trabalho 

através de uma visão plural do sistema, para além da manipulação de softwares. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
.: Apresentação geral do Curso 
.: Introdução à interface 
.: Seleção e visualização 
.: Níveis, paredes, perfil e limites 
.: Portas e janelas 
.: Pisos e componentes 
.: Telhados 
.: Terrenos 
.: Escadas 
.: Introd. famílias 
.: Introdução anotações 
.: Textos, cotas fixas e temporárias 
.: Organização arquivos e informações 
.: Tabelas e Legendas - Movimentos de terrenos 
.: Platôs e rampas 
.: Guarda-corpos e seus componentes 
.: Elementos estruturais 
.: Malha estrutural 
.: Cortes e fachadas 
.: Estudos de insolação 
.: Montagem de pranchas 
.: Margens e carimbos 
.: Render e setagens gerais para desenvolvimento de imagens 

OBJETIVOS
Habilitar os alunos a elaborar um projeto completo residencial, desde a concepção até a 

documentação, incorporando as mais diversas práticas e rotinas no decorrer do curso. 

 



DOCENTE

MODALIDADE 

CARGA HORÁRIA 
50 horas /aula

Ludmila Cabizuca 
Ludmila é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade FUMEC 
(Fundação Mineira de Educação e Cultura) - Belo Horizonte. Mestre e Doutoranda em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 
Florianópolis.
Como Arquiteta e Urbanista, possui relevante experiência em escritórios de diferentes 
segmentos da Arquitetura, tendo atuado em diversos projetos de escalas residenciais, 
urbanas, corporativas e interiores. Em seus estudos, pesquisou os reflexos do modo 
de implantação da plataforma BIM em escritórios de arquitetura, no seu uso efetivo. 
Atualmente tem como foco o fenômeno da [des]Valorização Profissional da 
Arquitetura no Brasil. Realizou estudos e pesquisas em importantes escritórios do 
Brasil (Aflalo e Gasperini), Estados Unidos (SOM Architecture) e Portugal. Foi membro 
do Grupo de Trabalho em BIM (GT BIM) da ASBEA-SC, em Florianópolis. Atuou como 
professora de disciplinas de Projeto de Arquitetura, Projeto de Paisagem Urbana e de 
Tecnologias aplicadas ao projeto em faculdades privadas de Santa Catarina.  

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 

Valor: R$559,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 447,20) 

Pagamento em 3x no boleto
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