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1. Justificativa
O curso de especialização – Gestão de Projetos com Ênfase em BIM
complementa a formação profissional oferecida pelos cursos de graduação nas
áreas que recobrem a Indústria da Construção. A utilização de metodologias de
planejamento e de gestão dos projetos e dos sistemas produtivos tendo em vista
a modelagem das informações apresentam-se como fatores de competitividade
e inovação nas diversas áreas industriais que compõem a cadeia de suprimentos
da Construção Civil.
A indústria da construção civil é composta por uma complexa cadeia produtiva
que abrange setores que englobam desde os insumos utilizados até os
processos de produção e de projeto. Tem importância estratégica para o país
devido ao grande potencial para geração de empregos diretos e indiretos. No
Brasil, este setor está entre os maiores do mundo, sendo responsável por 2% da
indústria global.
O setor tem passado por mudanças advindas do aumento da competitividade,
da maior exigência dos clientes em relação aos produtos e serviços adquiridos,
e da maior exigência da mão-de-obra em relação às condições de trabalho. É
um setor que, historicamente, está alinhado aos períodos de desenvolvimento
econômico do país, conforme pode ser verificado na Figura 1, onde é possível
vislumbrar que os investimentos em construção civil geram um efeito de
desenvolvimento em todas as cadeias produtivas no país.
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.
Motivadas pelas normas de desempenho, legislações ambientais, exigências
dos clientes e o imediatismo do comércio, que exigem do setor obras com prazos
enxutos, atenção com o meio ambiente, maior qualidade do produto, alta
produtividade, racionalização de recursos e custos competitivos, a indústria AEC
(arquitetura, engenharia e construção) tem buscado novas tecnologias como
meio de auxiliar e melhorar o processo de desenvolvimento e projeto com o
objetivo de buscar e antecipar os problemas e incoerências para a fase de
projeto, pois assim as melhores soluções podem ser discutidas e reduz-se os
custos com correções desnecessárias.
A indústria AEC está passando por uma mudança de paradigma com a
introdução dos conceitos e tecnologias da Modelagem da Informação para
Construção (Building Information Modelling – BIM, na sigla em inglês). Neste
cenário, o BIM se mostra um importante instrumento para a construção civil
modernizar

o

processo

de

desenvolvimento

e

planejamento

de

um

empreendimento.
O BIM pode ser utilizado para: elaboração de projetos, planejamento e gestão
de obras, gestão do espaço e ativos; manutenção preventiva, preditiva ou
corretiva; monitoramento e controle dos sistemas prediais; gerenciamento de
emergências em tempo real; reformas e retrofits; e outros. A plataforma
possibilita a reunião de dados, informações mais precisas, geração de dados e
análises automáticas, promovendo economia de tempo e custo com a gestão
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mais eficiente de todas as fases do empreendimento ao longo do seu ciclo de
vida.
Esta integração já vem sendo explorada de forma globalizada por grandes
corporações, agências governamentais e escritórios de projetos, especialmente
na Europa, América do Norte e Ásia. Na América do Sul, o Chile já aplica ações
governamentais de fomento ao uso do BIM.
No Brasil, o conceito vem se desenvolvendo ao longo dos anos, considerando
uma curva de desenvolvimento econômico do país. Algumas entidades como
BNDES e o Exército Brasileiro já trabalham com os projetos BIM de forma
regular, reforçando o conceito do modelo e transformando o ecossistema de
fornecedores e parceiros ao seu redor.
O Governo Federal exigirá o uso do BIM a partir de 2021. A medida faz parte da
Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil e foi publicada em Julho
de 2018. Em maio do mesmo ano, o Presidente da República assinou um decreto
que tem a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento da
tecnologia, além de incentivar seu uso em âmbito nacional.
De acordo com estudos contratados pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), a expectativa é de que haja um aumento de 10% na
produtividade do setor e uma redução de custo que pode chegar a 20% com a
utilização da metodologia BIM.
Outro fator que impulsiona a metodologia é o caso de normativas como a ABNT,
que já publicou as primeiras normas de BIM no Brasil e tem exigido a utilização
do modelo em diversos aspectos.
O ensino do BIM no Brasil tem recebido atenção do mercado de Arquitetura,
Engenharia, Construção e Operação (AECO) pelo seu potencial de integração
da informação nas várias dimensões do negócio e pelo ganho da produtividade
(LI et al., 2014) proporcionado nesse contexto. Todavia, a demanda por
profissionais qualificados, pela crescente exigência de práticas baseadas em
BIM (EASTMAN et al., 2011), expõe uma realidade que tem pressionado as
universidades do país, que é a falta do ensino de BIM nos cursos de Arquitetura,
Engenharia, Design e outros cursos afins.

5

Justifica-se, portanto a participação do SENAI como fomentador de tecnologia,
neste importante momento de quebra de paradigmas no setor AEC no País e no
Mundo, oferecendo qualificação profissional nos níveis de Formação Inicial e
Continuada e Pós-Graduação.
O curso trará como principais benefícios aos seus alunos a oportunidade de
aplicar metodologias de gestão de projetos, metodologias de gestão da
produção, simular processos produtivos, validar processos e projetos, otimizar
desempenho e fundamentar suas opções por metodologias de desenvolvimento
de projetos e de gestão da produção na área de Construção tendo o BIM como
referencial.
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2. Histórico da Instituição
Os cursos de pós-graduação lato sensu passaram a ser oferecidos pelas
faculdades SENAI de tecnologia a partir de 2005, em virtude das necessidades
do mercado, da evolução do emprego e da necessidade de apoiar as atividades
nas diversas áreas e setores tecnológicos.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica está sediada na Escola SENAI
“Armando de Arruda Pereira” que atua com mecatrônica desde 1992, para
contribuir com o esforço de modernização das indústrias nacionais e fazer frente
à crescente competitividade gerada pela globalização da economia, sendo
considerada em nível nacional e internacional uma referência como um Centro
de Automação da Manufatura Mecatrônica.
A Escola SENAI “Armando de Arruda Pereira”, foi inaugurada em 1952, na
Cidade de São Caetano do Sul - SP. Durante esses anos de existência tem
desenvolvido seu trabalho educacional com o objetivo de proporcionar a seus
alunos um desenvolvimento pleno e sadio e, ao mesmo tempo, o acesso aos
conhecimentos necessários à sua atuação na sociedade.
No período de 1952 a 1988, atuou na área da Cerâmica, preparando
profissionais para o mercado ceramista. Em 1989, as atividades na área de
Cerâmica, passaram a ser desenvolvido pela Escola SENAI “Mário Amato” em
São Bernardo do Campo - SP. Após ampla reforma das instalações, a unidade
escolar passou a atuar na área de Mecatrônica já em 1991.
Como fruto de arrojado convênio com o governo do Japão, no período de 1990
a 1995, graças à tecnologia recebida por meio da JICA – “Japan International
Cooperation Agency”, organismo do governo japonês responsável pela
integração e execução da cooperação técnica com países em desenvolvimento,
houve a transferência de avançada tecnologia na área da Automação da
Manufatura – Mecatrônica.
No período de 1998 a 2000 a Mantenedora (SENAI) firmou um segundo convênio
de Cooperação Técnica com a JICA, com o objetivo de transferir tecnologia na
área de robótica, o qual resultou na implantação de um laboratório de robótica.
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Devido ao pleno êxito obtido já no primeiro convênio com o Japão, a JICA
reconheceu que a unidade possuía todas as condições de realizar Programas
de Treinamento para Terceiros Países – TCTP (Third Countries Training
Program) oferecidos a participantes de treze países da América Latina,
resultando, portanto, na terceira parceria SENAI-JICA.
A parceria SENAI-JICA resultou num investimento de 16 milhões de dólares na
Escola, dotando esta unidade com avançadas ferramentas tecnológicas para
uso nos processos de automação da manufatura.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica se insere na estrutura
organizacional do SENAI – Departamento Regional de São Paulo, é responsável
pela coordenação e execução do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica
Industrial e teve o seu recredenciamento autorizado pela Portaria MEC Nº 855,
de 11 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 177 – páginas 8/9 – Seção 1
de 12.09.2013. O referido curso teve renovado seu reconhecimento pela Portaria
MEC/SERES Nº 155 de 04.04.2013, publicada no DOU nº 65 – páginas 28/29 –
Seção 1 de 05.04.2013.
Em janeiro de 2016, a Faculdade passou a funcionar nas novas instalações,
localizada no município de São Caetano do Sul SP – Rua Santo André, 680 –
Bairro Boa Vista. Concebida com o objetivo de contribuir para a modernização
das indústrias e fazer frente à crescente competitividade gerada pela
globalização da economia mundial, a Faculdade SENAI é reconhecida nacional
e internacionalmente como um Centro de Automação de Manufatura Avançada
- Mecatrônica e atualmente modernizada e equipada tornando os laboratórios
em um ambiente de teste para aplicação da Indústria 4.0.
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3. Objetivos
3.1. Objetivo Geral
O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho formando
especialistas para a atuação na gestão de projetos empregando Metodologia
BIM, com uma visão atualizada das tecnologias disponíveis no mercado.

3.2. Objetivo Específico
Oferecer aos especialistas da área os subsídios para elaborar e administrar
projetos utilizando ferramentas que modelam, simulam o funcionamento do
projeto, organizam e gerenciam a documentação dos projetos, simulam e
documentam os processos produtivos, buscando a otimização destes processos
analisando o seu desempenho.
4. Público alvo
O curso de pós-graduação lato sensu é destinado a portadores de diploma em
arquitetura, engenharia civil, tecnologia ou graduados em áreas correlatadas.

5. Concepção do programa
A indústria AEC necessita que seu processo produtivo tenha desempenho tal
que, sua competitividade no mercado viabilize sua permanência e sua liderança
no mesmo, e que seus projetos, tanto de produtos como de sistemas produtivos,
estejam devidamente documentados e sejam plenamente gerenciáveis, para
que eventuais alterações do cenário externo encontrem uma resposta dinâmica
e eficiente da empresa que tem seus projetos e sistemas produtivos sob controle.
Para isto, a aplicação de metodologias BIM em projetos e no gerenciamento do
processo produtivo de empreendimentos conferem à empresa a agilidade e o
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domínio de suas forças e fragilidades, permitindo sua adequação às oscilações
do mercado e a atualizando frente às novas tecnologias.
A utilização da tecnologia em softwares de engenharia possibilita o
desenvolvimento de projetos, de produtos, e de processos cujo gerenciamento
e documentação se dão em plataformas de softwares de última geração. A
utilização destes softwares e de metodologias atuais confere ao profissional um
diferencial no seu perfil profissional capaz de auxiliar as empresas num mercado
que exige agilidade e eficácia nas estratégias de condução de seus projetos e
de seus processos produtivos.
A vinculação entre teoria e prática, aspecto fundamental na metodologia adotada
no curso, será praticada por meio de aulas expositivas, bem como pelo
desenvolvimento de atividades em laboratórios com softwares e metodologias
diferenciadas.
A inovação surge num ambiente impregnado do estado da arte em tecnologia. A
Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica – em seu setor de Tecnologias
Aplicadas à Indústria 4.0 da Construção, por meio de seus recursos tecnológicos,
máquinas e equipamentos, bem como de seu qualificado corpo docente,
constitui-se num ambiente propício à inovação e desenvolvimento do potencial
de seus alunos.

6. Coordenação do programa
A coordenação do programa está sob a responsabilidade do engenheiro Cláudio
Luís Magalhães Fernandes, mestre em Engenharia Mecânica pela UNISANTA
em 2012, pós-graduado em automação industrial e em pedagogia, atua na área
de projetos desenvolvendo e atuando na integração de sistemas para
automação, inteligência artificial e redes neurais desde 1998. Atua na Instituição
desde 2007 em regime de tempo integral.
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7. Carga horária
O curso de pós-graduação lato sensu Gestão de Projetos com Ênfase em BIM,
apresenta um total de 360 horas distribuídas em unidades curriculares,
desenvolvidas presencialmente em 18 meses.
As unidades curriculares que compõe o currículo são constituídas, numa visão
interdisciplinar, por conjuntos coerentes e significativos de capacidades técnicas,
capacidades

sociais,

organizativas

e

metodológicas,

conhecimentos,

habilidades e atitudes profissionais, aderentes ao perfil profissional.
Cabe destacar que o Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de monografia
ou artigo, será realizado individualmente, em período além das 360 horas
estabelecidas na organização curricular, o qual deverá ser concluído em até seis
meses após o término do desenvolvimento das unidades curriculares.

8. Perfil profissional
Realizar a Gestão de Dados BIM com foco no Planejamento Estratégico, a
interpretação e construção de diferentes cenários para a tomada de decisões
estratégicas e tático-operacionais no desenvolvimento de Projetos de
Construção Civil (Gestão de Projetos específicos de Construção Civil),
integrando e analisando informações complexas BIM e não BIM, tendo em vista
a organização de dados para tomada de decisões.

9. Período e periodicidade
O curso será ofertado em unidades curriculares múltiplos de 30 ou 45 horas e
serão oferecidos aos sábados em período integral e ou durante a semana a
noite, das 19 às 22h, desenvolvido em três semestres letivos.
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10. Organização Curricular
10.1. Quadro de Organização Curricular

Lei Federal no 9394/96
Decreto Federal no 5154/04
Resoluções CNE/CES no 01/2018

Legislação

As unidades curriculares que compõem o curso, com respectivas cargas horárias
estão descritas na tabela a seguir.

Unidades curriculares

Carga
Horária
Total
Horas

Metodologias BIM

45

Gestão de Processos de Implementação

30

Gestão de Projetos

30

Desenvolvimento de Projetos

60

Gestão de TI

30

Gestão do Projeto Colaborativo e Integração de Modelos

45

Gestão do Planejamento da Obra

60

Gestão da Operação e Manutenção

30

Metodologia Científica Aplicada

30

Carga Horária Total

360
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10.2. Conteúdo programático e referências
Unidade Curricular: Metodologias BIM - 45 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de compreensão analítica, sistêmica e senso crítico
sobre vantagens, restrições, características e norteadores para a adoção das metodologias
BIM na indústria da construção civil.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

1. Avaliar as funções dos softwares de
modelagem no processo de trabalho
BIM

1. BIM

2. Avaliar os parâmetros de modelagem
tridimensional em função do tipo de
projeto
3. Analisar o ciclo de vida da
construção e do produto,
considerando a metodologia BIM
4. Avaliar as vantagens da Metodologia
BIM para o desenvolvimento da
indústria da construção

1.1. Histórico
1.2. Definições
1.3. Normas
1.4. Oito Pilares
1.5. Usos principais e secundários
1.6. Experiências do mercado na utilização
do BIM
1.7. Formatos abertos interoperabilidade
1.8. Tendências para o futuro

5. Utilizar as ferramentas disponíveis
no mercado que auxiliam no
desenvolvimento, gerenciamento e
levantamento dos dados de projeto

2. Ciclos de vida

6. Analisar o processo de implantação
e integração da tecnologia BIM

3. Parametrização

7. Simular o desenvolvimento do
projeto em software específico
8. Analisar dados obtidos de
simulações e análises numéricas,
tendo em vista tomada de decisão
9. Selecionar as normas nacionais e
internacionais, considerando os
processos de trabalho BIM
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1. Demonstrar atenção a detalhes
2. Demonstrar organização

2.1. Da construção
2.2. Do produto

3.1. Semântica do modelo
3.2. Orientação a objetos
3.3. Parâmetros dimensionais
3.4. Características dos materiais
3.5. Codificação normatizada
4. Modelagem
4.1. Definição
4.2. Importância
4.3. Tipos
4.4. Nível de desenvolvimento e nível de
detalhamento do modelo
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Unidade Curricular: Metodologias BIM - 45 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de compreensão analítica, sistêmica e senso crítico
sobre vantagens, restrições, características e norteadores para a adoção das metodologias
BIM na indústria da construção civil.
Conteúdo Formativo
3. Demonstrar visão sistêmica

4.5. Formas de visualização

4. Demonstrar raciocínio analítico

5. Simulação e análise numérica

5. Trabalhar em equipe

6. Softwares

6. Solucionar problemas

6.1. Arquitetura
6.2. Estrutura
6.3. Instalações elétrica e hidráulica
6.4. Coordenação e planejamento
multidisciplinar
6.5. Simulação
6.6. Facilities
6.7. Gestão de projetos (ERP)

Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•
•
•

EASTMAN et al. Manual do BIM. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2013.
FRANCISCO, T.; CÂMARA, M.; MENDES, R.; SCHEER, S.; FREITAS,M.; Manual de
BIM: Um Guia de Modelagem. Porto Alegre: Bookman, 2015.
OLIVEIRA, A.; GODENY, B.; MANZIONE, L.; Termo de Referência para
Desenvolvimento de Projetos com o Uso da Modelagem da Informação da
Construção (BIM), Secretaria de Estado do Planejamento. Santa Catarina, 2013.

Referências complementares
•
•
•
•

•

CLARKE, J. Energy Simulation in Building Design. New York: Routledge, 2007.
HENSEN, J.; LAMBERTS, R.; Building Performance Simulation for Design and
Operation. New York: Abingdon, Oxon Spon Press, 2011.
REVISTA BUILDING.CO.UK. Edição 14 de Janeiro 2013. Disponível em:
<http://www.building.co.uk/the-route-to-bim-in-10-steps/5049305.article>.
CAMPESTRINI T. F.; et at. Entendendo BIM. 1° edição. Curitiba-PR, 2015. disponível
em:< http://www.gpsustentavel.ufba.br/documentos/livro_entendendo_bim.pdf,
acessado em 01/07/2019.
CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EM BIM, Santa Catarina, 2014,
disponível em:< http://www.spg.sc.gov.br/visualizar-biblioteca/acoes/comite-de-obraspublicas/427-caderno-de-projetos-bim/file>, acesso em 18 dez 2016.
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Unidade Curricular: Gestão de Processos de Implementação - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de processos de implementação do BIM em empresas do segmento de
arquitetura, engenharia e construção.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

1. Definir as fases do ciclo de vida do
empreendimento alinhado aos objetivos
corporativos da empresa

1. Ciclo de vida de um empreendimento

2. Propor alterações na estrutura
organizacional visando a implementação
dos novos processos, considerando as
aplicações BIM disponíveis no mercado
3. Avaliar as estratégias e critérios para
contratação em BIM, considerando os
modelos de serviços do mercado
4. Analisar o fluxo de informações de cada
processo da empresa, tendo em vista a
implementação da metodologia BIM
5. Elaborar plano de implementação BIM na
empresa
6. Prever ações para mitigar riscos
decorrentes do processo de
implementação BIM na empresa
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1. Demonstrar atenção a detalhes
2. Demonstrar organização
3. Demonstrar visão sistêmica
4. Demonstrar raciocínio analítico
5. Trabalhar em equipe
6. Solucionar problemas

1.1. Concepção (início ou incepção)
1.1.1. Conceituação
1.1.2. Verificação da viabilidade
1.1.3. Estratégia corporativa
1.1.4. Viabilidade legal
1.1.5. Viabilidade social
1.1.6. Viabilidade ambiental
1.1.7. Acesso à tecnologia
1.1.8. Viabilidade econômica e
financeira
1.1.9. Análise de mercado
1.1.10. Análise de riscos
1.2. Desenvolvimento de projetos
1.3. Contratação
1.4. Construção
1.5. Comissionamento
1.6. Uso e operação
1.7. Manutenção e monitoramento
1.8. Descomissionamento e demolição
2. Processos Internos
2.1. Controladoria
2.2. Atendimento ao consumidor
2.3. Gestão da Qualidade
2.4. Gestão de Suprimentos
2.5. Marketing
2.6. Orçamentos
2.7. Metas
2.8. Cultura
2.9. Resultados
3. Recursos humanos e cultura
organizacional
3.1. Equipes de trabalho
3.1.1. Funções
3.1.2. Responsabilidades
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Unidade Curricular: Gestão de Processos de Implementação - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de processos de implementação do BIM em empresas do segmento de
arquitetura, engenharia e construção.
Conteúdo Formativo
3.2. Partes interessadas no
desenvolvimento do trabalho
3.3. Âmbitos das atividades que serão
realizadas
3.3.1. Equipe interna
3.3.2. Contratações
3.4. Plano de capacitação da equipe
3.5. Assessoria e consultoria
4. Aspectos legais para contratação BIM
4.1. Regimes e modalidades de
contratação BIM
4.1.1. Design - Bid - Build (DBB)
4.1.2. Engineering - Procurement Construction (EPC);
4.1.3. Preço Máximo Garantido
(PMG)
4.1.4. Alianças Estratégicas
4.1.5. Entregas integradas de projeto
- Integrated Project Delivery
(IPD);
4.1.6. Licitações
4.2. Relações comerciais (procurement)
4.3. Direitos e responsabilidades (civil e
outras responsabilidades legais
específicas)
4.3.1. Propriedade dos modelos BIM
e dos dados
4.3.2. Gerenciamento (alocação) de
riscos
4.3.3. Privacidade contratual e
confiança de terceiros
4.3.4. Padrão de cuidado (standard
of care) e caracterização de
negligência
4.3.5. Responsabilidade pelos
projetos x responsabilidade
pela execução (spearin
doctrine)
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Unidade Curricular: Gestão de Processos de Implementação - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de processos de implementação do BIM em empresas do segmento de
arquitetura, engenharia e construção.
Conteúdo Formativo
4.3.6. Regras para prejuízos
econômicos
4.4. Documentos exigidos pela legislação
brasileira
4.5. Órgãos públicos
4.5.1. Atribuições profissionais
previstas nas entidades de
classe (CAU, CREA)
4.5.2. Responsabilidades técnicas
dos autores (arquitetos e
engenheiros)
4.6. Direito autoral
4.7. Produtos a entregar (entregáveis)
4.8. Controle (registro) de documentos
entregues para fins legais
Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

ABDI-MDIC - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Processo de Projeto
BIM: Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC / Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - Vol. 1 a Vol. 6 – Brasília, DF, 2017.

•

ASBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Guia AsBEA de boas
práticas em BIM, 2013.

•

SANTA CATARINA. Caderno de Apresentação de Projetos em BIM do Governo do
Estado de Santa Catarina - Secretaria de Estado do Planejamento - Diretoria de
Planejamento - Comitê de Obras Públicas, s.d.

Referências complementares
•

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>, consulta realizada em 12 de
junho de 2019.

•

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Coletânea Implementação do
BIM para construtoras e incorporadoras - Vol. 1 a Vol. 5. Brasília, DF, 2016.
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Unidade Curricular: Gestão de Projetos - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de aplicação das melhores práticas de gestão de
projetos e processos de negócio, bem como estruturar sua cadeia de suprimentos, definindo
pontos críticos por meio de metodologias e ferramentas, consolidando a integração dos
negócios e a otimização dos processos.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas
1. Definir critérios e valores para suporte ao
projeto e ações de marketing,
considerando o cenário econômico
2. Realizar análise preditiva, econômica e
financeira, considerando custos, riscos e
oportunidades de negócio
3. Analisar operações dos negócios, tendo
em vista a detecção de anomalias ou
fraudes que possam comprometer a
imagem da empresa
4. Aplicar as ferramentas de Business
Intelligence (BI) na manipulação das
informações que vão subsidiar as
tomadas de decisões do projeto
5. Propor soluções de logística tendo em
vista a integração da cadeia de
suprimentos
6. Propor soluções para integração de
novas metodologias e tecnologias BIM
aos sistemas tradicionais de processos e
projetos
7. Aplicar Lean Construction nos processos
de projeto e construção
8. Organizar equipes multidisciplinares em
função da integração dos negócios e a
otimização dos processos
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demonstrar atenção a detalhes
Demonstrar organização
Demonstrar visão sistêmica
Demonstrar raciocínio analítico
Solucionar problemas
Trabalhar em equipe

Conhecimentos
1. Gestão empresarial
1.1. Cultura Organizacional
1.2. Marketing
1.3. Negócios
1.4. Aspectos legais
1.5. Normas ISO
1.6. Coordenação de equipes
1.6.1. Liderança
1.6.2. Motivação
2. Gestão de Suprimentos e Logística
em Projetos voltado a construção
civil
2.1. Fundamentos da cadeia de
suprimentos
2.2. Alinhamento estratégico em cadeias
de suprimentos
2.3. Armazenagem, gestão de
transportes e distribuição
2.4. Previsão de demanda e gestão de
estoques
3. Gerenciamento da informação (BI)
3.1. Ferramentas e informações para
gestão estratégica
3.2. Ferramentas e informações para
monitoramento e controle
4. Gerenciamento de projetos
4.1. Plano de Gerenciamento
4.1.1. Termo de Abertura de
Projetos
4.1.2. Saídas dos processos de
planejamento
4.1.3. Fatores ambientais da
empresa
4.1.4. Ativos de processos
organizacionais
4.2. Boas práticas para projetos
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Unidade Curricular: Gestão de Projetos - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades de aplicação das melhores práticas de gestão de
projetos e processos de negócio, bem como estruturar sua cadeia de suprimentos, definindo
pontos críticos por meio de metodologias e ferramentas, consolidando a integração dos
negócios e a otimização dos processos.
Conteúdo Formativo
4.2.1. Integração
4.2.2. Comunicação e Stakeholders
4.2.3. Qualidade
4.2.4. Aquisições
4.2.5. Cronograma
4.2.6. Custos
4.2.7. Escopo
4.2.8. Recursos
4.2.9. Riscos
4.2.10. Negociação e Administração
de Conflitos
4.2.11. Indicadores de desempenho
4.2.12. Inovação
4.2.13. Melhoria Contínua (Lições
aprendidas)
4.3. Lean Construction
Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

ABDI-MDIC - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Processo de Projeto
BIM: Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC / Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - Vol. 1 a Vol. 6 – Brasília, DF, 2017.

•

ASBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Guia AsBEA de boas
práticas em BIM, 2013.

•

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Coletânea Implementação do
BIM para construtoras e incorporadoras - Vol. 1 a Vol. 5. Brasília, DF, 2016.

Referências complementares
•

SANTA CATARINA. Caderno de Apresentação de Projetos em BIM do Governo do
Estado de Santa Catarina - Secretaria de Estado do Planejamento - Diretoria de
Planejamento - Comitê de Obras Públicas, s.d

•

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em
gerenciamento de projetos - Guia PMBOK. São Paulo: Saraiva, 2014
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•
•

•

GORDON, S. R.; GORDON, J. Sistemas de informação: uma abordagem gerencial.
Rio de Janeiro: LTC, 2006.
TURBAN E., SHARDA R.; ARONSON J. E.; KING D. Business Intelligence: Um
Enfoque Gerencial para a Inteligência do Negócio. Porto Alegue: Editora Bookman,
2009.
Computer Integrated Construction Research Group. Building Information Modeling
Project Execution Planning Guide. Pennsylvania State University, Pennsylvania,
USA, 2010.
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Unidade Curricular: Desenvolvimento de Projetos - 60 horas
Objetivo: Proporcionar a aquisição de capacidades para desenvolvimento de projetos de
construção civil, por meio da metodologia BIM, considerando tecnologias e eficiência nos
processos de criação de produtos e serviços.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

1. Planejar aplicação da metodologia BIM
no desenvolvimento de projetos
2. Manipular modelos utilizando
ferramentas de modelagem da
informação, em função das
necessidades do desenvolvimento do
projeto
3. Coordenar informações de processos
interdisciplinares para o projeto
colaborativo
4. Coordenar equipe multidisciplinar para
monitoramento e controle de
informações do projeto
5. Elaborar regras para o
desenvolvimento do projeto
6. Especificar ferramentas BIM
considerando as necessidades do
projeto
7. Definir indicadores de desempenho
para o monitoramento do
desenvolvimento do projeto
8. Analisar oportunidades de aplicação de
tecnologia BIM no processo de
desenvolvimento do projeto
9. Verificar padrões de classificação em
modelos BIM
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas

1. BIM na ótica do desenvolvimento do
projeto
1.1. Definição
1.2. Características
1.3. Tecnologias aplicadas ao projeto
2. Desenvolvimento de projeto na
metodologia BIM
2.1. Projeto
2.1.1. Tipos
2.1.2. Características
2.1.3. Etapas
2.1.4. Requisitos de qualidade
2.1.5. Requisitos legais
2.1.6. Sustentabilidade
2.1.7. Indicadores de desempenho
2.2. Modelagem
2.2.1. Padronização das
informações (Templates e
Bibliotecas)
2.2.2. Entregáveis
2.2.3. Métodos
2.2.4. Informações para extração de
dados e interoperabilidade
2.2.5. Ferramentas
2.2.6. Padrões de classificação
2.3. Programação aplicada ao BIM
2.3.1. Rotinas
2.3.2. Plug-ins
2.3.3. Ferramentas
2.4. Diretrizes para Modelagem
2.4.1. Critérios
2.4.2. Regras
2.4.3. Responsabilidades
2.4.4. Gestão de documentos
2.5. Estratégias de coordenação de
equipes e informações

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demonstrar atenção a detalhes
Demonstrar organização
Demonstrar visão sistêmica
Demonstrar raciocínio analítico
Solucionar problemas
Trabalhar em equipe
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Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

ABDI-MDIC - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Processo de Projeto
BIM: Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC / Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - Vol. 1 a Vol. 6 – Brasília, DF, 2017.

•

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Coletânea Implementação do
BIM para construtoras e incorporadoras - Vol. 1 a Vol. 5. Brasília, DF, 2016.

•

EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ Paul; SACKS Rafael; LISTON Kathleen. Manual de
BIM. Um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos,
engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto Alegre: Bookman,
2015.

Referências complementares
•

LEUSIN, S.; Gerenciamento e Coordenação de Projetos BIM. Elsevier Editora Ltda,
2018

•

JOHN, E.; Construction Manager´s BIM Handbook. 1ª ed. Ed. Wiley_Blackwell, 2016.

•

GOMES, J. M.; Elaboração e Análise de Viabilidade Econômica de Projetos. Brasil:
Atlas, 2013.

•

PINI. TCPO: Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos/organização
da Editora. 15. Ed. São Paulo: Pini, 2017.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15965:2011 - Sistema de
classificação da informação da construção. Rio de Janeiro, 2011.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12006-2:2018 - Sistema de
classificação da informação da construção. Rio de Janeiro, 2018.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12006-2:2018 - Sistema de
classificação da informação da construção. Rio de Janeiro, 2018.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16757-1:2018 – Estruturas
de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais Parte 1:
Conceitos, arquitetura e modelo. Rio de Janeiro, 2018.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16757-1:2018 – Estruturas
de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais Parte 2:
Geometria. Rio de Janeiro, 2018.
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Unidade Curricular: Gestão de TI - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades para análise das características técnicas relevantes
de interoperabilidade e colaboração multidisciplinar BIM, por meio do uso de ferramentas
computacionais aplicados a gestão de tecnologias da informação.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

1. Definir a estrutura de tecnologia da
informação para a colaboração BIM
2. Analisar se os recursos técnicos do
armazenamento de informação
permitem a adoção e usabilidade da
tecnologia BIM
3. Especificar os requisitos técnicos
necessários ao uso das tecnologias BIM
armazenamento de informação
4. Verificar os benefícios do
armazenamento de informação baseado
na colaboração
5. Especificar requisitos de assistência ao
uso de aplicativos de integração e
compartilhamento
6. Especificar requisitos de implementação
de aplicativos de integração e
compartilhamento
7. Especificar requisitos de configuração
de aplicativos de integração e
compartilhamento
8. Selecionar a melhor opção de formatos,
inclusive abertos tendo em vista a
necessidade de interoperabilidade
9. Especificar softwares de Sistema de
Colaboração

1. Requisitos Técnicos para um
Servidor BIM
1.1. Software
1.2. Premissas
1.3. Hardware
1.4. Aplicações
1.5. Operacionais e de suporte
1.6. Relacionados à gestão do modelo
BIM
1.6.1. Organização do modelo
1.6.2. Modelo de acesso e
facilidade de uso
1.6.3. Interface do usuário
1.7. Relacionados à revisão do projeto
1.8. Relacionados à segurança da
informação
1.9. De assistência ao uso,
implementação e configuração
2. Acesso a Informação
2.1. Servidor Interno - Empresa
2.2. Servidores Externos – Contratado
(SAAS)
2.3. Misto
3. OpenBIM
3.1. Definição
3.2. Aplicação
3.3. Benefícios
4. Aplicativos BIM de integração e
compartilhamento de projeto
4.1. Tipos
4.1.1. Integradores
4.1.2. De compartilhamento
4.2. Ferramentas com funcionalidade
de servidor de compartilhamento
5. Meios de Compartilhamento de
Arquivos
6. Softwares de Colaboração

Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1. Demonstrar atenção a detalhes
2. Demonstrar organização
3. Demonstrar visão sistêmica
4. Demonstrar raciocínio analítico
5. Solucionar problemas
6. Trabalhar em equipe

23

Unidade Curricular: Gestão de TI - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades para análise das características técnicas relevantes
de interoperabilidade e colaboração multidisciplinar BIM, por meio do uso de ferramentas
computacionais aplicados a gestão de tecnologias da informação.
Conteúdo Formativo
6.1. Requisitos técnicos
6.2. Aplicação
6.3. Benefícios
Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

•
•

EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ Paul; SACKS Rafael; LISTON Kathleen. Manual de
BIM. Um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos,
engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto Alegre: Bookman,
2015.
THOMPSON, M. A.; Microsoft Windows Server 2016 – Fundamentos. São Paulo:
Ed. Érica/Saraiva, 2017.
ABDI-MDIC - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Processo de Projeto
BIM: Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC / Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - Vol. 1 a Vol. 6 – Brasília, DF, 2017.

Referências complementares
•
•
•

AUTODESK. Manuais BIM.
AUTODESK. Guia de Introdução ao BIM 360.
GRAPHISOTF. Getting Started with Graphisotf BIM Server, 2017.
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Unidade Curricular:
Gestão de Projeto Colaborativo e Integração de Modelos – 45 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades para gerenciamento de processos de colaboração e
interoperabilidade em projetos da área de construção civil, utilizando ferramentas de
integração e compartilhamento.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

1. Analisar os métodos de trabalho
colaborativo (federado e centralizado)
tendo em vista a viabilidade do processo
BIM
2. Elaborar planilha de definições de
procedimentos de colaboração
3. Elaborar matrizes de responsabilidade
de colaboração
4. Definir regras para elaboração do
projeto viabilizando o trabalho
colaborativo
5. Definir a extensão de arquivo para a
troca de informações em função da
necessidade do projeto
6. Elaborar BEP para projetos específicos
7. Elaborar critérios para o trabalho
simultâneo
8. Analisar os inibidores de colaboração
tendo em vista a integração das
disciplinas
9. Gerenciar a dinâmica de
compartilhamento utilizando o servidor
de modelos
10. Estabelecer estratégias para
gerenciamento do conteúdo de
modelos
11. Propor ações para solução de conflitos
detectados em modelos
compartilhados

1. BIM na ótica do projeto colaborativo
1.1. Definição
1.2. Características
2. Gestão do projeto colaborativo
2.1. Modelos colaborativos
2.1.1. Centralizado
2.1.2. Federado
2.2. Critérios e regras de colaboração
para elaboração de projetos
2.3. Planilha de definições de
procedimentos de colaboração
2.4. Worksets
2.5. Interoperabilidade
2.5.1. Características
2.5.2. Arquivos para troca de
informações
2.6. Matrizes de responsabilidade
2.7. Teamwork
2.8. Ferramentas
2.8.1. Coordenação
2.8.2. Colaboração
2.9. Inibidores de colaboração
2.10. Ambiente Comum de Dados
(CDE - Common Data Enviroment)
3. BEP - BIM Execution Plan
3.1. Definição
3.2. Aplicações
3.3. Tipos
3.4. Monitoramento do BEP
3.5. Contratos
4. Compatibilização
4.1. Gestão de Conteúdo do Modelo
4.2. Integração
4.3. Ferramentas de integração
4.4. Visualização do Modelo e
Relatórios
4.5. Validação de Modelos

Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1.
2.
3.
4.

Demonstrar atenção a detalhes
Demonstrar organização
Demonstrar visão sistêmica
Demonstrar raciocínio analítico
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Unidade Curricular:
Gestão de Projeto Colaborativo e Integração de Modelos – 45 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades para gerenciamento de processos de colaboração e
interoperabilidade em projetos da área de construção civil, utilizando ferramentas de
integração e compartilhamento.
Conteúdo Formativo
5. Trabalhar em equipe
6. Solucionar problemas

Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

ANDRADE, M. L.; RUSCHEL, R. Interoperabilidade de aplicativos BIM usados em
arquitetura por meio do formato IFC. Gestão & Tecnologia de Projetos, v. 4, n. 2, p.
p.76-111, 15 dez. 2009.

•

EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ Paul; SACKS Rafael; LISTON Kathleen. Manual de
BIM. Um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos,
engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto Alegre: Bookman,
2015.

•

JACOSKI, C.A.; LAMBERTS, R. A interoperabilidade como fator de integração de
projetos na construção civil. 2002. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/259104713_A_interoperabilidade_como_fat
or_de_integracao_de_projeos na construção civil> Acesso em 19 de junho de 2019.

Referências complementares
•

MANZIONE, L.; Desafios do BIM. Revista Téchne – Edição 196 – Julho/2013.
Disponível em: <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/196/artigo294034-1.aspx>.
Acesso em 25 de fevereiro de 2019.

•

Pereira, L.; Desenho organizacional para a integração de projetos através da
modelagem da informação em processos colaborativos. 2014. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/315803571_Desenho_organizacional_para_
a_integracao_de construcao_civil> Acesso em 19 de junho de 2019.
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Unidade Curricular: Gestão do Planejamento da Obra - 60 horas
Objetivo: Proporcionar a aquisição de capacidades para gestão do planejamento,
utilizando metodologia BIM para o desenvolvimento e registro do planejamento da obra,
bem como para o emprego adequado e rastreável dos dados produzidos pelo seu
exercício.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

Orçamento da Obra

1. Produção na Construção Civil

1. Analisar, criticamente, o orçamento,
aplicando técnicas de controle de
valores (classificação e curva ABC),
tendo em vista a identificação de
possíveis erros operacionais.

1.1. Definição

2. Avaliar a coerência da relação e da
quantificação dos serviços com o auxílio
de software de extração de dados de
um modelo parametrizado;

1.5. Condicionantes

3. Avaliar a coerência dos dados de
materiais em relação aos serviços, de
acordo com as tabelas referenciais de
composição de preços para orçamento
da indústria da construção civil
4. Avaliar a coerência dos dados de
equipamentos em relação aos serviços,
de acordo com as tabelas referenciais
de composição de preços para
orçamento da indústria da construção
civil
5. Avaliar a coerência dos dados da mão
de obra em relação aos serviços, de
acordo com as tabelas referenciais de
composição de preços para orçamento
da indústria da construção civil
Produtividade da Obra
6. Dimensionar a equipe de trabalhadores
necessária a cada serviço da obra,
considerando os índices de
produtividade de mão de obra;

1.2. Cadeia produtiva
1.3. Sistemas
1.4. Processos

1.6. Estrutura de decomposição do
trabalho – EDT
1.7. Recursos operacionais
1.7.1. Mão-de-obra
1.7.2. Equipamentos
1.7.3. Materiais
1.7.4. Serviços de empreiteiras
2. Orçamento
2.1. Definição
2.2. Planilhas orçamentárias
2.2.1. Composição de encargos
sociais
2.2.2. Composição de benefícios
e despesas indiretas - BDI
2.2.3. Composição de preço
unitário
2.2.4. Composição de custos
indiretos
2.2.5. Planilha analítica
2.2.6. Planilha sintética
2.3. Técnica de controle de valores
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Unidade Curricular: Gestão do Planejamento da Obra - 60 horas
Objetivo: Proporcionar a aquisição de capacidades para gestão do planejamento,
utilizando metodologia BIM para o desenvolvimento e registro do planejamento da obra,
bem como para o emprego adequado e rastreável dos dados produzidos pelo seu
exercício.
Conteúdo Formativo
7. Avaliar a necessidade de contratar mão
de obra terceirizada para a execução de
serviços especializados;
8. Calcular a quantidade de equipamentos
necessários a cada serviço da obra,
considerando seus índices de
produtividade;
9. Calcular a duração de cada um dos
serviços da obra, considerando a equipe
de mão de obra e a quantidade de
equipamentos
10. Avaliar a produtividade dos processos
construtivos a serem executados,
incluindo terceirizações
11. Elaborar memorial técnico de
produtividade em meio virtual,
considerando equipamentos e mão de
obra.
Planejamento da Obra
12. Propor solução das possíveis
interferências na obra, considerando o
local em que será realizada e tendo em
vista a definição de estratégias de
execução e seu custo-benefício;
13. Calcular o prazo de execução da obra
em meio virtual, considerando a
duração de cada um dos serviços, a
sequência adequada e a interface entre
eles
14. Elaborar o cronograma físico da obra,
em meio virtual, tendo em vista a
distribuição de recursos materiais,
humanos e financeiros;
15. Elaborar cronograma financeiro, em
meio virtual, propondo a distribuição dos

2.3.1. Classificação ABC
2.3.2. Curva ABC
2.4. Quantificação e orçamento em BIM
3. Produtividade
3.1. Definição
3.2. Mensuração
3.3. Períodos de avaliação
3.4. Eficiência
3.5. Índices reais e de referência da
indústria da construção
3.5.1. Mão-de-obra
3.5.2. Equipamentos
3.5.3. Processos
4. Planejamento
4.1. Definição
4.2. Formas de apresentação
4.2.1. Rede de precedências –
PERT – CPM
4.2.2. Cronogramas
4.2.3. Gráficos
4.2.4. Lista de verificação
5. Canteiro de obras
5.1. Definição
5.2. Exigências de projeto
5.3. Normalização
5.4. Elementos
5.4.1. Ligados à produção
5.4.2. De apoio à produção
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Unidade Curricular: Gestão do Planejamento da Obra - 60 horas
Objetivo: Proporcionar a aquisição de capacidades para gestão do planejamento,
utilizando metodologia BIM para o desenvolvimento e registro do planejamento da obra,
bem como para o emprego adequado e rastreável dos dados produzidos pelo seu
exercício.
Conteúdo Formativo
recursos de acordo com as etapas do
serviço;
16. Elaborar o cronograma do emprego de
materiais, em meio virtual, propondo a
distribuição dos recursos de acordo com
as etapas do serviço, tendo em vista a
definição de informações para
planejamento do estoque do canteiro de
obras;

5.4.3. Técnico administrativos
5.4.4. Áreas de vivência
5.4.5. De transporte com ou sem
decomposição de
movimento
5.5. Diretrizes quanto ao tamanho dos
elementos do canteiro

17. Elaborar o cronograma da permanência
de equipamentos, em meio virtual,
propondo a distribuição dos recursos de
acordo com as etapas do serviço, tendo
em vista a definição de informações
para planejamento da utilização e do
armazenamento no canteiro de obras;
18. Elaborar o cronograma da permanência
de mão de obra, em meio físico,
propondo a distribuição dos recursos de
acordo com as etapas do serviço, tendo
em vista a definição de informações
para planejamento das áreas de
circulação e de vivência do canteiro de
obras
19. Propor ajuste no cronograma físico e
financeiro da obra, tendo em vista
subsidiar decisões estratégicas
20. Simular, em meio virtual, a sequência
de realização das etapas construtivas e
suas interfaces, tendo em vista a
identificação de possíveis problemas de
execução e de funcionamento da
edificação
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Unidade Curricular: Gestão do Planejamento da Obra - 60 horas
Objetivo: Proporcionar a aquisição de capacidades para gestão do planejamento,
utilizando metodologia BIM para o desenvolvimento e registro do planejamento da obra,
bem como para o emprego adequado e rastreável dos dados produzidos pelo seu
exercício.
Conteúdo Formativo
Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1. Demonstrar visão sistêmica
2. Demonstrar Raciocínio analítico
3. Demonstrar atenção a detalhes
4. Demonstrar visão sistêmica
5. Solucionar problemas
6. Trabalhar em equipe
Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•
•
•

LMIMER, C. V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 1997.
MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas,
estudos de caso, exemplos. São Paulo: Editora PINI, 2006.
TISAKA, M. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. São
Paulo: Editora PINI, 2011.

Referências complementares
•
•
•

•
•

Souza, U. E. L. Como aumentar a eficiência da mão de obra: manual de gestão
da produtividade na construção civil. São Paulo: Editora PINI, 2006.
BLOCH, S.C. Excel para engenheiros e cientistas. São Paulo: Editora LTC, 2004.
BERNARDES, M. M. S.; OLIVEIRA, G. G.; PILGER, A. G. Microsoft Projetc
Professional 2016 - Gestão e Desenvolvimento de Projetos. São Paulo: Editora
Erica, 2016.
PINI. TCPO, tabelas de composição de preços para orçamentos. São Paulo:
Editora PINI, 2008.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12284:1991 – Áreas de
vivência em canteiro de obras - Procedimento. Rio de Janeiro, 1991.
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•

BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. NR 18: Condições e meio ambiente de
trabalho na indústria da construção.
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Unidade Curricular: Gestão da Operação e Manutenção - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidade de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de ativos da área da construção civil, considerando os processos de
trabalho BIM.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas
1. Propor soluções para a gestão de
ativos, considerando as principais
alternativas utilizadas pelo mercado
2. Analisar métodos e protocolos
específicos para intercâmbio de
informações entre softwares BIM, em
função da operação e da manutenção
de equipamentos
3. Definir os requisitos para transferência
dos dados dos ativos da etapa de
construção para a etapa de operação e
manutenção (pós obra)
4. Determinar as ações de manutenção
em função de gatilhos de ativação
5. Elaborar documentação de operação e
manutenção de ativos, de acordo com
os requisitos dos equipamentos e das
necessidades da empresa

Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas
1. Demonstrar atenção a detalhes
2. Demonstrar organização
3. Demonstrar visão sistêmica
4. Demonstrar raciocínio analítico
5. Solucionar problemas
6. Trabalhar em equipe

Conhecimentos
1. Gestão de Ativos
1.1. Definição
1.2. Terminologias
1.3. Legislação e normas
1.4. Ciclo de vida
1.5. As Built
1.6. Atividades e recursos para
gerenciamento
1.6.1. Soft Facilities Management
1.6.2. Hard Facilities Management
1.7. Depreciação de ativos
1.8. Custos para atualização ou
alteração de ativos
1.9. Modelos tridimensionais BIM para
gestão da operação e da
manutenção de instalações (ativos)
1.10. Governança
1.11. Cenários contratuais no
gerenciamento de ativos
1.12. Gatilhos de ativação
1.13. Estratégias do mercado
1.14. Ordenação das despesas de
capital e operação
1.15. CAPEX
1.16. OPEX
2. Manutenção
2.1. Tipos
2.1.1. Preventiva
2.1.2. Preditiva
2.1.3. Corretiva
2.2. Planos de manutenção e
atualização
2.2.1. Equipamentos
2.2.2. Subsistemas da construção
2.3. Registros
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Unidade Curricular: Gestão da Operação e Manutenção - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidade de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de ativos da área da construção civil, considerando os processos de
trabalho BIM.
Conteúdo Formativo
3. Gerenciamento de Espaços /
Rastreamento
3.1. Modelos tridimensionais BIM para
gerenciamento de ambientes
3.1.1. Usos
3.1.2. Alterações
3.1.3. Leiautes
3.1.4. Recursos
3.2. Planejamento contra desastres
3.2.1. Planos de ações de
situações emergenciais
específicas (incêndios,
inundações, etc.)
3.2.2. Integração de modelos BIM
com sistemas de automação
predial (BAS – Building
Automation Systems)
3.2.3. Modelos BIM para uso em
situações emergenciais
4. Ambiente de migração de ativos
4.1. Requisitos de Informações
Organizacionais (OIR)
4.2. Requisitos de Informações de
Ativos (AIR)
4.3. Modelo de Informações de Ativos
(AIM)
4.4. Modelo de Informações de Projeto
(PIM)
4.5. Requerimento de Informações do
Empregador (EIR)
4.6. Questões de Linguagem Simples
(PLQ)
4.7. Ambiente Comum de Dados (CDE)
4.8. Mapa de processo dentro do
Ambiente Comum de Dados (CDE)
4.9. Ciclo de entrega de informações
para gerenciamento de ativos
4.10.
Mapa de processo de
informações de ativos de alto nível
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Unidade Curricular: Gestão da Operação e Manutenção - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidade de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de ativos da área da construção civil, considerando os processos de
trabalho BIM.
Conteúdo Formativo
5. Tecnologia da Informação na
operação e manutenção de ativos
5.1. Softwares
5.1.1. Características
5.1.2. Requisitos de desempenho
5.1.3. Produto
5.1.4. Versão
5.1.5. Função principal
5.1.6. Formatos de arquivos
gerados (arquivos nativos - ou
formato proprietário - e
genéricos)
5.1.7. Formatos de arquivos lidos
5.1.8. Certificação IFC Importação
5.1.9. Certificação IFC Exportação
5.2. Interface de Programação de
Aplicação (Application Programing
Interface - API)
5.3. Formato COBie - Construction
Operation Building Information
Exchange
5.4. Formatos públicos para segmentos
específicos (ex.: CIS/2)
5.5. Soluções de gestão de ativos e de
manutenção existentes no mercado
5.5.1. Integrated Workplace
Management System (IWMS)
ou sistema integrado de
gerenciamento de ambiente de
trabalho
5.5.2. Corporate Real State (CRE)
5.5.3. Computer Aided Facilities
Management (CAFM)
5.5.4. Enterprise Asset
Management (EAM);
5.5.5. Computer Maintenance
Management System (CMMS)
5.5.6. Real State Portfolio Manager
(REPM);
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Unidade Curricular: Gestão da Operação e Manutenção - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidade de análise, avaliação e proposição de modelos para
gerenciamento de ativos da área da construção civil, considerando os processos de
trabalho BIM.
Conteúdo Formativo
5.5.7. Environment and Land
Management Sector (ELMS)
5.5.8. Environment, Health &
Safety (EHS)

Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

ABDI-MDIC - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Processo de Projeto
BIM: Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC / Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - Vol. 1 a Vol. 6 – Brasília, DF, 2017.

•

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Coletânea Implementação do
BIM para construtoras e incorporadoras - Vol. 1 a Vol. 5. Brasília, DF, 2016.

•

ASBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Guia AsBEA de boas
práticas em BIM, 2013.

Referências complementares
•

SANTA CATARINA. Caderno de Apresentação de Projetos em BIM do Governo
do Estado de Santa Catarina - Secretaria de Estado do Planejamento - Diretoria de
Planejamento - Comitê de Obras Públicas, s.d.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15965:2011 - Sistema de
classificação da informação da construção. Rio de Janeiro, 2011.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15575:2013 – Norma de
Desempenho de Edificações Habitacionais. Rio de Janeiro, 2013.

•

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12006-2:2018 - Sistema de
classificação da informação da construção. Rio de Janeiro, 2018.
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Unidade Curricular: Metodologia Científica Aplicada - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades que contribuam para a formação de base conceitual
para a realização de pesquisa, elaborando hipóteses, aplicando métodos e normas, tendo
em vista a solução de problemas e a construção de conhecimentos.
Conteúdo Formativo
Capacidades técnicas

Conhecimentos

1. Analisar abordagens, métodos e
pesquisas aplicados na estruturação de
trabalhos científicos

1. Fundamento da Metodologia
Científica

2. Selecionar método de pesquisa
científica para o desenvolvimento da
pesquisa aplicada
3. Aplicar os requisitos das normas
técnicas em trabalhos acadêmicos
4. Planejar e desenvolver projeto de
pesquisa
5. Estruturar um artigo científico, de
acordo com seus elementos prétextuais, textuais e pós-textuais
6. Estruturar pôster (banner) técnico
científico para apresentação em
conformidade com as normas
7. Utilizar a plataforma Lattes, a fim de
obter visibilidade e credibilidade nos
trabalhos e publicações

1.1. Definições
1.2. Tipos de conhecimento
1.3. Tipos de pesquisa científica
1.3.1. Básica
1.3.2. Aplicada
1.4. Métodos de pesquisa
1.4.1. Dedutivo
1.4.2. Indutivo
1.4.3. Hipotético-dedutivo
1.4.4. Dialético
1.4.5. Fenomenológico
1.5. Trabalhos acadêmicos
1.5.1. Resumos e resenhas
1.5.2. Relatório de iniciação
científica

Capacidades sociais, organizativas e
metodológicas

1.5.3. Pôster científico

1. Demonstrar organização

1.5.5. Monografia

2. Demonstrar visão sistêmica

1.5.6. Dissertação

3. Demonstrar raciocínio analítico

1.5.7. Tese

1.5.4. Artigo científico

1.6. Normas ABNT
1.6.1. Citações
1.6.2. Formatação
1.7. Plágio
1.8. Referências
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Unidade Curricular: Metodologia Científica Aplicada - 30 horas
Objetivo: Desenvolver capacidades que contribuam para a formação de base conceitual
para a realização de pesquisa, elaborando hipóteses, aplicando métodos e normas, tendo
em vista a solução de problemas e a construção de conhecimentos.
Conteúdo Formativo
1.8.1. Elementos de referência
1.8.2. Tipos de estrutura de
referência
1.8.3. Referências on-line
2. Artigo Científico
2.1. Tipos de Artigo
2.2. Estrutura de um artigo
2.3. Elementos pré-textuais
2.4. Elementos textuais
2.5. Elementos pós-textuais
3. Apresentação e publicação de
trabalhos acadêmicos
3.1. Publicação Artigo Científico
3.1.1. Regras gerais
3.1.2. Sistema Qualis CAPES
3.1.3. Classificação de periódicos
3.1.4. Publicação SENAI
3.2. Pôster Técnico e Científico
3.2.1. Definição
3.2.2. Regras gerais de
apresentação
3.3. Currículo Lattes

Ambiente pedagógico
•
•

Sala de aula
Laboratório de informática

Referências básicas
•

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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•

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8.ed.
São Paulo: Atlas, 2017.

•

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e atual. São Paulo:
Cortez, 2016.

Referências complementares
•

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pósgraduação: noções práticas. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.

•

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de
pesquisa, teses, dissertações e monografias. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2011.

•

MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.

•

MEDEIROS, J. B. Redação científica: prática de fichamentos, resumos, resenhas.
13. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

•

PEREIRA, M. G. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. [Reimpr.]. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
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10.3. Enfoque didático e pedagógico
O curso de pós-graduação lato sensu Gestão de Projetos com Ênfase em BIM,
será desenvolvido de acordo com o quadro de organização curricular. Para tanto,
ao planejar e desenvolver as aulas das diferentes unidades, os docentes devem
dar ênfase às capacidades explicitadas na ementa de conteúdos deste Projeto
de Curso. É oportuno reiterar que os conhecimentos propostos para as unidades
têm a função de dar suporte ao desenvolvimento de tais capacidades. Além
disso, convém ainda lembrar que as capacidades sociais, organizativas e
metodológicas indicadas devem ser desenvolvidas com a utilização de diferentes
estratégias, técnicas e dinâmicas a serem implementadas nos processos de
ensino e de aprendizagem, uma vez que serão imprescindíveis para o
desempenho dos futuros profissionais.
Sendo assim, o planejamento de ensino, incluindo a elaboração das situações
desafiadoras de aprendizagem, deve ser realizado em conjunto pelos docentes
das diferentes unidades curriculares, observando-se os seus objetivos e as
seguintes realizações.
•

Metodologias BIM: Elaboração de relatório com indicações de softwares
disponíveis no mercado e suas aplicações;

•

Gestão de Processos de Implementação: Elaboração de um mapa de
fluxo de valor, um plano de implementação e um manual de contratação
de serviços;

•

Gestão

de

Projetos:

Elaboração

de

plano

de

negócio

do

empreendimento, proposição de modelo para gestão do empreendimento,
elaboração de relatório com os requisitos necessários para análises do
empreendimento por meio de ferramentas do BI e criação de um
dashboard com os índices de controle de despesas e produtividade;
•

Desenvolvimento

de

Projetos:

Elaboração

de

plano

para

desenvolvimento de projeto, de um modelo de uma edificação e suas
disciplinas e uma documentação contando a estratificação de dados do
modelo.
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•

Gestão de TI: Elaboração de um catálogo técnico de serviços de TI para
aplicação da metodologia BIM considerando o plano de negócios definido
na unidade de Gestão de Projetos, indicando a capacidade de
processamento dos computadores, o mapeamento da transmissão de
dados via rede e o descritivo técnico da capacidade de processamento do
servidor, bem como a verificação da compatibilidade dos softwares da
empresa;

•

Gestão de Projeto Colaborativo e Integração de Modelos: Elaboração
do plano de execução do BIM (BEP) e de um modelo integrado e
compatibilizado;

•

Gestão do Planejamento da Obra: Elaboração de um plano de ataque,
o orçamento, o dimensionamento de equipes com produtividade, a
duração das atividades e o diagrama de redes;

•

Gestão da Operação e Manutenção: Elaboração de um modelo
atualizado

com

informações

de

comissionamento

e

operação

considerando o inventário de ativos e de sistemas prediais, além do plano
de manutenção baseado em modelo BIM;
•

Metodologia Científica Aplicada: Elaboração de uma publicação
considerando a normalização e o contexto de uso da metodologia BIM.

As situações de aprendizagem devem assentar-se sobre a proposição de
estratégias desafiadoras diversificadas, tais como situação-problema, estudo de
caso, pesquisa e projeto, que permitam o emprego de métodos, técnicas e
estratégias de ensino que levem o aluno a mobilizar conhecimentos, habilidades
e atitudes no desenvolvimento de atividades típicas, privilegiando a busca de
alternativas para análise e resolução de problemáticas da área da indústria da
construção civil, sob a ótica da metodologia BIM, da gestão de projetos (PMI),
da gestão da produção na construção civil (Lean Construction), da utilização de
softwares específicos e de técnicas e procedimentos definidos a partir de normas
nacionais e internacionais.
Quanto a avaliação – tanto na modalidade formativa quanto na somativa – deve
privilegiar o desenvolvimento de situações desafiadoras, que exijam a
mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes, com foco no rol de
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capacidades estabelecidas nas unidades curriculares. No decorrer do processo
formativo, os seguintes critérios serão observados:
•

a avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia
fundamental para o desenvolvimento de competências;

•

a avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da
prática, sem estabelecer relações entre elas. Dessa forma, deverá
enfatizar a proposição de situações, hipotéticas ou não, numa dimensão
teórico-prática, que envolvam elementos relevantes na caracterização de
desempenho profissional na gestão de projetos da indústria da
construção.

•

os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os
alunos, para que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.

11. Corpo docente
O quadro de docentes para a especialização é composto por profissionais com
formação e experiência profissional condizentes com o conteúdo formativo do
curso, sendo que no mínimo, 30% são portadores de título de pós-graduação
stricto sensu.

DOCENTE

TITULAÇÃO

UNIDADE CURRICULAR

José Eduardo Oliveira

Especialista

Metodologias BIM

Ricardo Francisco de Angelis

Especialista

Gestão de Processos de
Implementação

André Aparecido Cardoso de Aguiar

Especialista

Gestão de Projetos

Ernani Francisco Fernandes

Especialista

Desenvolvimento de Projetos

Marcelo Antônio Maffeis

Especialista

Gestão de TI

José Eduardo Oliveira

Especialista

Carlos Eduardo Machado de Oliveira Mestre
Ricardo Francisco de Angelis

Especialista

Sérgio Tadeu Bernatavicius

Doutor

Gestão do Projeto Colaborativo
e Integração de Modelos
Gestão do Planejamento da
Obra
Gestão da Operação e
Manutenção
Metodologia Científica Aplicada
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Docente:

José Eduardo Oliveira

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/6198120823392932

Titulação:

Especialista
Curriculum

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos (1989)
e especialização em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento (ESAB-2016). Atualmente
é instrutor - SENAI - Departamento Regional de São Paulo.

Docente:

Ricardo Francisco de Angelis

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/4713301470483382

Titulação:

Especialista
Curriculum

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (1994) e especialização em Geoprocessamento pela Universidade Federal de
São Carlos (2002).

Docente:

André Aparecido Cardoso de Aguiar

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/9810224469274457

Titulação:

Especialista
Curriculum

Possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Braz Cubas (2006) e pós Latu
Senso em Gerenciamento de Projetos – Práticas do PMI pelo Centro Universitário SENAC
com Título Gestor de Projetos - Práticas do PMI. Atualmente é Instrutor de Práticas
Profissionais II da SENAI - Departamento Regional de São Paulo. Tem experiência na área
de Educação.

Docente:

Ernani Francisco Fernandes

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/6949441994906978

Titulação:

Especialista
Curriculum

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Paraíba (2001)
com especialização em Engenharia de segurança no trabalho (2004) e Docência no ensino
superior (2017). Atualmente é docente da Faculdade Anhanguera nos cursos de Arquitetura e
Engenharia. Tem experiência na elaboração e gestão de projetos de arquitetura e fiscalização
de obra. É docente e membro especialista da Rede BIM no SENAI SP, onde desenvolve e
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realiza treinamentos e serviços de assessoria nas indústrias da região do Vale do Paraíba
interior do estado de São Paulo.

Docente:

Marcelo Antônio Maffeis

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/3584624645817885

Titulação:

Especialista
Curriculum

Marcelo Antonio Maffeis bacharel em Sistemas de Informação e especialista em Redes de
Computadores, atualmente é instrutor de formação profissional III de informática na escola
SENAI, situada na cidade de Sorocaba - SP. Ministrando aulas nas áreas de programação em
linguagem C, C++ e C#, CAD, CAM, CAE, Sistemas Operacionais, Office, Redes de
Computadores, telecomunicações, html, CSS e desenho técnico. Ministrava até dezembro de
2014, aulas também da disciplina desenho auxiliado, sistemas de informação, desenho técnico
e informática na educação, para os alunos da engenharia e administração e ciência da
computação da faculdade Pitágoras situada em Votorantim-SP. Também ministrou aulas na
Faculdade Facens na disciplina de desenho auxiliado (autocad), como curso extensivo de
férias e na faculdade UNIP em programação orientada a objetos I e II, para o curso de gestão
da informática. Recentemente está envolvido com projetos de inovação na área da AEC.

Docente:

Carlos Eduardo Machado de Oliveira

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/6533142221715877

Titulação:

Mestre
Curriculum

Possui graduação em Tecnologia da Construção Civil Modalidade Edifícios pela Faculdade
de Tecnologia (2008). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em
Construção Civil.

Docente:

Sérgio Tadeu Bernatavícius

Lattes:

http://lattes.cnpq.br/8572882746776825

Titulação:

Doutor
Curriculum

Realizando Pós-Doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestrado e
Doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (2004).
Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos - Ufscar
(2013), Mecânica pela Unesp (1988), Professor- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PUC-SP e Professor do MBA Gestão de Projetos e Produção SENAI-SP e FIAP. Tem
experiência nas áreas de Gestão e Engenharia. Trabalhou 22 anos em empresas relacionadas
a autopeças atuando principalmente nos seguintes temas: automóvel, design, tecnologia,
qualidade, produção e administração. Pesquisador participante do INCT-FAPESP
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12. Metodologia
A metodologia empregada tem como diretriz básica a vinculação entre teoria e
prática. Os aspectos teóricos que serão abordados terão como ponto de partida
situações de aprendizagem reais que sirvam de base para aplicação do conceito
teórico a ser estudado.
A concepção metodológica do curso prioriza, portanto, a teorização, onde os
“cases” subsidiam os tópicos teóricos, situando-lhes e justificando a sua
aplicação em casos reais já implementados e aprovados na prática. A exposição
desta experiência adquirida por docentes, que além da visão acadêmica
possuem a vivência no desenvolvimento de projetos, se caracteriza como uma
metodologia que propõe referenciais balizadores para inovações e proposição
de novas soluções no âmbito da área curso.
13. Interdisciplinaridade
A prática da interdisciplinaridade no curso é imprescindível, pois a gestão de
projetos com ênfase em BIM se viabiliza quando inter-relacionada com os
subsídios da cadeia produtiva da indústria da construção civil.
A prática da interdisciplinaridade deve ter seu auge na elaboração do trabalho
de conclusão do curso, mesmo abordando uma proposta específica, o aluno
deverá lançar mão da base tecnológica estudada nas unidades curriculares, uma
vez que a composição da organização curricular do curso foi concebida com
esse objetivo.

14. Atividades complementares
As atividades complementares ocorrem vinculadas a eventos relacionados à
área da construção civil, como feiras e congressos. São promovidas também
palestras de fabricantes de equipamentos para redes industriais na Semana
Tecnológica da Faculdade, que é um evento semestral.
Esses eventos têm a sua importância na medida em que colocam os alunos em
contato com o estado da arte no que se refere a equipamentos (hardware e
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software) que são comercializados no país, subsidiando projetos da área e o
próprio trabalho de conclusão do curso.
15. Infraestrutura física
Para o desenvolvimento da especialização será utilizado os seguintes ambientes
pedagógicos.
Ambiente Nº 1
Laboratório de CAD/CAM Nº 1
(DMAC / CAM)
Quantidade
31
31
1
1
1
2
1
Quantidade
30
1
31

Área (m²)

Ocupação

Acesso à Internet

90

31

31

EQUIPAMENTOS
Especificação
Workstation HP Z820
Monitor HP Zr2440w
Projetor Multimídia C/Suporte/Epson
Impressora Jato De Tinta Tam. A3 /HP J7110
Plotter Jato De Tinta Tam. A0/ HP T520
Quadro Branco Quadriculado 5000x1200mm
Tela Projeção Retrátil Parede-Teto/Cineflex
Móveis
Especificação
Cadeira giratória sem s/braço - tecido azul
Cadeira giratória sem c/braço - tecido azul
Mesa p/informática 1600mm

Ambiente Nº 2
Laboratório de CAD/CAM Nº 2
(DMAC / CAM)

Área (m²)

Ocupação

Acesso à Internet

90

31

31

EQUIPAMENTOS
Quantidade

Especificação

31

Workstation HP z820

31

Monitor HP zr2440w

1

Projetor multimídia c/suporte/Epson

1

Impressora jato de tinta tam. A3 /HP j7110

1

Plotter jato de tinta tam. A0/ HP t520

2

Quadro branco quadriculado 5000x1200mm

1

Tela projeção retrátil parede-teto/cineflex
Móveis

Quantidade

Especificação
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30

Cadeira giratória sem s/braço - tecido azul

1

Cadeira giratória sem c/braço - tecido azul

31

Mesa p/informática 1600mm

Ambiente Nº5
Área (m²)
Ocupação
Laboratório de CAD/CAM/CAE/CNC N.º3
90
21
(DMAC / CAM)
EQUIPAMENTOS
Quantidade
Especificação
21
Workstation HP z820
21
Monitor HP zr2440w
1
Projetor multimídia c/suporte/Epson
1
Impressora jato de tinta tam. A3 /HP j7110
1
Plotter jato de tinta tam. A0/ HP t520
2
Quadro branco quadriculado 5000x1200mm
1
Tela projeção retrátil parede-teto/cineflex
Móveis
Quantidade
Especificação
20
Cadeira giratória sem s/braço - tecido a
1
Cadeira giratória sem c/braço - tecido a
21
Mesa p/informática 1600mm

Acesso à Internet
21

Ambiente Nº5
Área (m²) Ocupação Acesso à Internet
Laboratório de Informática nº1
72
21
21
(MCO)
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS
Quantidade
Especificação
2
Fonte aliment 12vcc mod 1201 d/s kepco
2
Fonte aliment 5vcc kepco 0501 d/s
15
Kit didático microcontrolador pic flash
11
Kit didático para microcontrolador 8051
5
Estação soldagem dig.200a450 graus c-toyo
10
Kit didático p/ microcontrolador pic
2
Carrinho montagem de projetos 600x1200
21
Monitor led 21,5p / lg e2241v
2
Quadro branco magnético c/diagramação
1
Impressora jato de tinta a3 / HP j7110
21
Microcomputador educacional/positivo
1
Tela projeção retrátil parede-teto/cineflex
1
Projetor multimídia c/suporte/ Epson x24
Móveis
Quantidade Especificação
21
Cadeira giratória sem s/braço - tecido a
1
Cadeira giratória sem c/braço - tecido a
21
Mesa p/informática 1600mm

Ambiente Nº6
Área (m²)
Ocupação Acesso à Internet
Laboratório de Informática Nº2
72
21
11
(LIP)
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS
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Quantidade
2
2
15
11
5
10
2
21
2
1
21
1
1

Especificações
Fonte aliment 12vcc mod 1201 d/s kepco
Fonte aliment 5vcc kepco 0501 d/s
Kit didático microcontrolador pic flash
Kit didático para microcontrolador 8051
Estação soldagem dig.200a450 graus c-toyo
Kit didático p/ microcontrolador pic
Carrinho montagem de projetos 600x1200
Monitor led 21,5p / lg e2241v
Quadro branco magnético c/diagramação
Impressora jato de tinta a3 / HP j7110
Microcomputador educacional/positivo
Tela projeção retrátil parede-teto/cineflex
Projetor multimídia c/suporte/ Epson x24
Móveis
Quantidade
Especificação
20
Cadeira giratória sem s/braço - tecido a
1
Cadeira giratória sem c/braço - tecido a
11
Mesa p/informática 1600mm

A Faculdade é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.
Cabe destacar que a instituição adaptou as condições de acesso para portadores
de deficiência física nos ambientes coletivos, da seguinte maneira:
•

Reserva de vaga no estacionamento de veículos de via pública;

•

Adequação do espaço físico das portas de acesso;

•

Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras
de rodas;

•

Elevador;

•

Banheiros com barras de apoio nas paredes;

•

Lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de
rodas.

16. Critérios de seleção
O processo seletivo ocorrerá especificamente ou de forma combinada por meio
dos seguintes instrumentos, tomando por base a quantidade de candidatos
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inscritos por vaga e a disponibilidade máxima de 30 alunos nos laboratórios e
salas de aula:
•

avaliação do atendimento aos pré-requisitos exigidos;

•

análise de currículo;

•

entrevista;

17. Sistemas de avaliação
A avaliação e o controle de frequência serão computados por unidade curricular.
Serão considerados aprovados na unidade curricular os alunos que tiverem
obtido aproveitamento correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0
a 100 de notas e, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de frequência. Os
critérios de avaliação de cada unidade curricular são determinados pelo
respectivo professor responsável e estão descritos nos planos de ensino
distribuídos no início de cada unidade curricular.
A cada unidade curricular será levantado o índice de satisfação dos alunos com
o curso em relação a cumprimento dos objetivos e horários, docência,
coordenação, infraestrutura e atendimento administrativo. Será utilizado um
instrumento de coleta da satisfação do participante que se constitui num
formulário com dez itens de avaliação como ilustra a tabela a seguir.

1

Tabela – Itens do formulário de avaliação
Os conteúdos ministrados estão coerentes com os objetivos do curso

2

Cumprimento dos objetivos propostos para o curso

3

Cumprimento do horário das aulas pelo docente

4

Objetividade e clareza do docente ao atender as dúvidas e expor o conteúdo

5

Habilidade de relacionamento interpessoal do docente com os alunos

6

Atuação e postura da coordenação na solução de problemas referentes ao curso

7

Atendimento na recepção / secretaria da escola

8

Qualidade de livros e textos, quanto a adequação da informação

9

Atendimento na biblioteca

10

Limpeza , conservação e adequação das salas de aula e/ou laboratórios
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18. Controle de frequência
A frequência mínima exigida em cada unidade curricular é de 75%. O controle
de frequência será feito pelo docente em cada aula ministrada com base no
relatório específico de cada unidade curricular onde constam os alunos
participantes.

19. Trabalho de conclusão
O trabalho de conclusão do curso será elaborado pelos alunos em forma de
apresentação de um artigo. Os critérios de avaliação do artigo serão
determinados pelo instrumento de avaliação elaborado pela coordenação e
pelos docentes do curso. Esse instrumento será utilizado pela banca
examinadora composta pelo professor orientador e dois docentes da Faculdade,
devendo obedecer ao requisito de aproveitamento correspondente a 70%
(setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas para obter a certificação.
Caso o artigo do aluno seja publicado em revista indexada da área, a avaliação
terá os seguintes acréscimos conforme a classificação da revista na Qualis
CAPES:
•

Qualis - A1: acréscimo de 15 pontos na nota da banca;

•

Qualis - A2: acréscimo de 10 pontos na nota da banca;

•

Qualis - B1: acréscimo de 5 pontos na nota da banca.

20. Certificação
Para a especialização concluída será conferido o certificado de Gestão de
Projetos com Ênfase em BIM.
O certificado de conclusão de curso será registrado pela Faculdade, em livro
próprio, destinado especificamente a esse fim e terão validade nacional
conforme dispõe o § 3º, do artigo 8º, da Resolução n.º 1, de 6 de abril de 2018,
do Conselho Nacional de Educação.
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21. Histórico das alterações

Data

Versão

Descrições das alterações

09/08/2019

1.0

1ª Edição
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SENAI-SP, 2019

Coordenação
•

Núcleo Docente Estruturante

Elaboração – Comitê de Especialistas
Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo”
•

Ana Cristina M. S. Valente

•

André A. C. Aguiar

•

Carlos E. M. Oliveira

•

Márcio O. Cruz

Escola SENAI “Antonio Souza Noschese”
•

José Eduardo Oliveira

Escola SENAI “Santos Dumont”
•

Ernani Francisco Fernandes

Escola Senai "Luiz Pagliato"
•

Marcelo Antônio Maffeis

Escola Senai "João Martins Coube"
•

Ricardo Francisco de Angelis

Gerência de Educação
•

Debora Dias Leister Batista

•

Márcio do Nascimento

