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SISTEMAS BIM E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS 

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 aos 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 (método VPDI); com foco no 

entendimento do processo BIM como um todo articulado. O método VPDI foi criado

 pela professora em seus estudos de mestrado e vem sendo aprimorado desde 2011 

no exercício prático, em desenvolvimento de projetos e gerenciamento da informação

 de maneira integrada com um processo evolutivo constante. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Habilitar os alunos ao entendimento do processo BIM em seu todo, articulando elementos 

práticos (conhecimento de ferramentas) e teóricos (métodos específicos e relações 

interdisciplinares). 

.

 

 

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 processo BIM e breve histórico.

 .: Ferramenta x Processo.

 .: Processo de desenvolvimento de projetos na atualidade.

 .: Diferentes agentes no ciclo imediato.

 .: Definindo metodologia.

 .: O pioneirismo da Arquitetura.

 .: Engenharia e BIM.

 .: Comunicação e interdisciplinariedade. 

 .: Processo x Etapas.

 .: Método VPDI.

 .: Debates em casos reais. Impactos em mercado real. Escala imediata de atuação em 

Arquitetura e Engenharia.

 .: Dinâmicas em sala.

 .: Tipol. Projetuais.

 .: Os diferentes perfis: clientes, contratantes, desenvolvedores. 

 .: Impactos na indústria: Fabricantes e fornecedores.

 .: Oportunidades que se abrem.

 .: Contexto Interiores.

 .: Valorização profissional: Responsabilidades, Segurança e Ciclo de Vida do Edifício.

 .:Ações recentes Institucionais e Normativas.

 .: Assumindo o BIM.

 .: Assumindo a gestão do processo.

 .: Impacto em obras.

 .: Compatibilizações. 

 .: Debates com casos reais. Impacos em mercado amplo. Escala industrial de atuação.

Ações institucionais e Normativas.

 .: Teste Final.

 

CARGA HORÁRIA

12 horas/aula 



DOCENTE 

 Ludmila Cabizuca 
 Como Arquiteta e Urbanista, possui relevante experiência em escritórios de diferentes 

segmentos da Arquitetura, tendo atuado à frente de 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, com previsão de conclusão para 2020. 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. 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. 

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$ 399,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 319,20)

3x no boleto
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