
 

 

 
Revit Iniciação 
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Colaboradores que desempenhem funções em empresas de projectos de engenharia e arquitectura 

 

 

OBJECTIVOS 

 

Adquirir conhecimentos básicos no software REVIT. 

Criar modelos virtuais de representação de um edifício (BIM) com base no uso da tecnologia REVIT. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

  
►Introdução 1 
Introdução ao BIM – Building Information Modeling 

Apresentação do ambiente de trabalho do programa 

► Configuração de um projecto em Revit 3 
Iniciar um novo projecto 

Gestão e criação de vistas do modelo 

Formas de Visualização 

Representação gráfica dos elementos 

Importação de ficheiros em formato dwg 

► Elementos de Topografia 4 
Criação de superfícies topográficas: modelação de terrenos 

Vários objectos de definição de superfícies topográficas 

Norte Verdadeiro e Norte de Projecto 

► Elementos do modelo (1) 1 
Paredes 

► Elementos do modelo (2) 3 
Portas, Janelas e Aberturas 

Lajes e tectos 

Cobertura 

► Elementos do modelo (3) 4 
Escadas, Guardas e Rampas 

Paredes Cortina e diferentes tipos de painéis 

Mobiliários e equipamentos 

Edição de Superfícies Topográficas 

► Criação de Famílias 8 
Famílias de Sistema 

Famílias Standard (famílias 2D e 3D) 

► Edição de Objectos 1 
Técnicas de edição, selecção e manipulação de objectos 

►Documentação do Projecto 3 
Cotagem 

Etiquetas de objectos 

Aplicação de texto 

Plantas de ocupação/temáticas 

Tabelas de quantidades de objectos 

► Configuração de folhas de impressão 4 
Preparação das vistas para impressão 

Criação e configuração de folhas de impressão 

Vários tipos de parâmetros (parâmetros de projecto e parâmetros partilhados) 



 

   
 

► Impressão 2 
Configuração de objectos para impressão 

Impressão 

► Interoperabilidade com outras aplicações 2 
importação e exportação para dwg, dwf e fbx 

► Rendering 4 
Criação de Vistas em Perspectiva 

Definição dos vários Tipos de Sombras 

Processo de Rendering 

Exportação de Imagens Fotorrealistas 

  
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 40 – Formação Presencial 

Área de formação:  589 – arquitectura e construção 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 
  
Período para a realização do curso: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 de Setembro de 2011  

Horário: 09h – 13h 
  

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
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