
AUTODESK REVIT ARCHITECTURE - NÍVEL AVANÇADO

DESCRIÇÃO
O software Autodesk Revit®, é uma ferramenta paramétrica de modelação tridimensional para
Arquitetura, Engenharia (Estruturas e MEP) e Construção. Permite a modelação de acordo com a
metodologia BIM, bem como a centralização de um projeto inteiro num único modelo, desde a
arquitetura às especialidades necessárias à construção de um edifício. Toda a sua modelação bem
como a utilização de elementos paramétricos, permite uma sintonia global entre todos os
elementos constituintes do modelo, proporcionando alterações automáticas em todo o projeto de
forma rápida, minimizando assim erros de projeto.

OBJETIVOS
Nesta formação, os formandos adquirirão e aperfeiçoarão conhecimentos na utilização do
software, para desenvolvimento de modelos e gestão da sua informação. A formação é constituída
por uma parte teórica introdutória e por vários Use Cases que colocarão em prática os conteúdos
abordados.

PRÉ-REQUISITOS
Conhecimentos do sistema operativo Windows na ótica do utilizador. Frequência do curso de
Autoesk Revit Architecture – Inicial ou conhecimentos similares.

DESTINATÁRIOS
Arquitetos, engenheiros, desenhadores, projetistas, designers e todos os profissionais da área da
construção.

DURAÇÃO
30 HORAS

VALOR
325,00 €

LOCAL
Rua Poeta Bocage 11 A, Telheiras, Lisboa.



PROGRAMA 

Configurações de projeto 

- Organizador de projeto

- Definições de vista

- Criação de tipos de linha

- Criação de tipos de tramas 

Renderização

- Estudos solares

- Tipos de visualização de imagens

- Renderização de imagens

Criação de Famílias

- Criação de famílias do tipos standard

- Configuração e parametrização

Fases de projeto

- Criação de projeto por fases

- Configuração e parametrização

Parâmetros 

- Criação de parâmetros de projeto 

- Criação de parâmetros partilhados 

Localização e orientação  

- Norte de projeto e Norte verdadeiro

- Transferir coordenadas de projeto anfitrião para 

projeto vinculado 

- Transferir coordenadas de projeto vinculado 

para projeto anfitrião 

- Projetos vinculados com coordenadas 

partilhadas

Massas 

- Criação de massa conceptual

- Criação de edifício a partir de massa conceptual

Opções de projeto

- Criação de diferentes opções de projeto

- Configuração de vistas por opção


