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“ Conceitos como interdisciplinaridade, reengenharia, 

qualidade total e planejamento sistemático são cada vez 

mais exigidos dos profissionais da engenharia no sentido 

de se adaptarem aos novos paradigmas da sociedade. Não 

se adaptar a esse cenário, procurando formar 

profissionais competentes e criativos, representa uma 

defasagem no processo de desenvolvimento. ” 

(Plano Pedagógico de Curso da Graduação em Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Goiás, 2014)



RESUMO 

Modelagem da Informação da Construção (BIM) é uma tecnologia construtiva inovadora que 

vem conquistando cada vez mais empresas, entidades governamentais e academias brasileiras 

desde 2010 com diversas aplicações otimizadoras para Arquitetura e Engenharia. Atualmente, 

o Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás (CGEC-UFG)

ainda não contempla o BIM de maneira formal em seu Plano Pedagógico de Curso, 

oportunizando a temática do presente trabalho. No intuito de definir a melhor estratégia de 

inserção do BIM em seu currículo, foram realizadas investigações diversas, envolvendo os seus 

discentes, docentes e laboratórios, bem como a procura pelas ementas de disciplinas sobre a 

tecnologia já existentes nas engenharias civis de outras universidades brasileiras. Ademais, 

utilizou-se do método para definição de interface entre disciplinas pré-existentes e o BIM, de 

Checcucci (2014), e sintetizou-se a ferramenta de planejamento de disciplinas sobre BIM de

Barison (2015), no intuito de obter maior abrangência de inserção da tecnologia no Curso. 

Durante as análises, os autores sugerem exemplos de como o BIM poderia ser incentivado em 

cada disciplina obrigatória na matriz do CGEC-UFG. E, ao final, conclui-se que estratégia 

viável para inserir esta tecnologia no contexto da instituição poderia ser através de três novas 

disciplinas sobre BIM, com suas respectivas ementas elaboradas pelos autores, considerando 

abordagens diferentes para cada uma. 

Palavras-chave: planejamento, disciplinas, BIM, engenharia civil, UFG. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

BIM é uma tecnologia emergente no universo da construção civil, para a criação de projetos e 

execução de obras diversas da maneira mais racional e integrada. Ela vem ganhando relevância 

no mercado internacional através do extensivo desenvolvimento de softwares e ferramentas 

com diferentes funções, mas que conversam entre si pelo mesmo propósito de gerar fluidez e 

economia no ciclo de vida de uma edificação. Nos últimos 10 anos, também pôde ser percebido 

seu crescimento no mercado nacional, com a criação de normas, comitês e empresas voltadas 

exclusivamente à sua implementação, contribuindo massivamente para a demanda de 

profissionais qualificados nesta tecnologia. Universidades brasileiras vêm se adequando à 

tendência, desde então, incorporando componentes curriculares pertinentes ao BIM em suas 

matrizes curriculares, por vezes em nível avançado e integrado ao currículo obrigatório, como 

forma de assegurar atualidade e competitividade na formação de seus discentes em engenharia 

e arquitetura. 

1.1 PROBLEMÁTICA 

É notória a mobilização contínua sobre o tema no Brasil, o que não apenas fomenta a infusão 

da tecnologia no mercado nacional, como também a torna um requisito gradualmente 

indispensável para a competição do novo profissional da construção. 

Segundo Rems, em tradução própria: 

Se (...) [a faculdade construtiva] tem como objetivo preparar seus estudantes para 

profissões futuras e problemas da vida real, ela deve considerar a integração do BIM 

em seu currículo, uma vez que esse vem se tornando cada vez mais importante para 

as indústrias de arquitetura e engenharia. (REMS, 2012, p. 1, tradução nossa1) 

Atualmente, o Curso de Graduação em Engenharia Civil da UFG (CGEC-UFG) não contempla 

a Modelagem da Informação da Construção em seus componentes curriculares de maneira 

formal. No entanto, contrária a essa realidade, uma modesta quantidade emergente de trabalhos 

acadêmicos sobre a tecnologia é produzida pelos alunos do Curso a cada ano, podendo indicar, 

assim, a chegada da demanda BIM não só no mercado goianiense, mas na própria instituição.  

1 No original: “If Lafayette’s educational goal is to prepare its students for future jobs and real life problems, it 
must consider integrating BIM into the engineering curriculum as it has become increasingly important in the 
construction, architectural, and engineering design industries.” (REMS, 2012, p. 1) 
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1.2 OBJETIVOS 

Em vista do contexto abordado, o presente trabalho busca definir estratégias para inserção do 

BIM no CGEC-UFG, com base em investigações de interesse e capacidade da instituição, 

bem como a partir de critérios estabelecidos pela literatura e na observação de ementas sobre 

BIM existentes em graduações de engenharia civil de outras universidades brasileiras. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

Para desenvolver o raciocínio deste trabalho, primeiramente buscou-se trazer um breve 

histórico do BIM no mundo, abordando seus pontos inovadores e comparativos com a 

tecnologia tradicional. E, por fim, são trazidas informações de sua crescente demanda nacional 

e internacional, mencionando perspectivas de seu crescimento mercadológico futuro e a 

dificuldade percebida para a sua inserção em cursos de engenharia civil no Brasil. 

2.1 A MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

Nos EUA, ao final da década de 70, o pesquisador e professor Chuck Eastman, da Universidade 

de Carnegie-Mellon, introduziu a ideia de uma tecnologia que permitisse a interação de múltiplos 

elementos virtuais, desenvolvendo um protótipo do que chamou de Building Description System 

(BDS ou, do inglês, Sistema de Descrição da Construção) (EASTMAN, et al., 2008). Entretanto, 

para que isso pudesse simular o comportamento real de materiais existentes, seria necessário 

gerar um banco de dados exaustivo acerca de informações objetivas e subjetivas desses 

elementos, que a tecnologia da época inviabilizava. 

Ao longo das décadas de 80 e 90, pesquisadores em países como Reino Unido e Estados Unidos, 

tentaram desenvolver produtos comerciais que pudessem servir tais características e, muitas 

vezes, ainda esbarravam nas limitações computacionais do período. Modelos emergentes desta 

tecnologia foram chamados nos EUA de Building Product Models (Modelos de Produto da 

Construção) e na Finlândia de Product Information Models (Modelos de Informação de Produto) 

(EASTMAN, et al., 2008). Em seguida, ambos os termos deram origem ao nome mais atual 

Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção) sob o acrônimo BIM, 

que passou a ser o mais popular a partir de um artigo publicado por Robert Aish, onde especifica 

o pensamento necessário para que tal tecnologia florescesse (AISH, 1986).

As décadas que sucederam as primeiras definições do BIM, os anos 90 e 2000, viram a 

introdução de softwares BIM como All-Plan, ArchiCAD, Autodesk Revit e Digital Project, 

sendo a maioria deles americanos, mas também havendo europeus como o belga Brics ou os 

britânicos da linhagem RUCAPS (MENEZES, 2011). Com os anos de evolução e crescimento 

comercial do BIM, a realização da conferência First Industry-Academic Conference in BIM 

pelos pesquisadores Chuck Eastman, Paul Teichloz e Jerry Laiserin foi a porta de entrada para 
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a indústria como um todo nesta tecnologia (LAISERIN, 2007). O BIM solidificou sua presença 

no mercado mundial a partir dos anos 2000 e no Brasil, uma década depois, nos anos 2010. 

Segundo Jones, a metodologia BIM “mudará para sempre a forma como nossos projetos são 

confeccionados” (MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2008). 

2.2 COMPARATIVO ENTRE O MODELO TRADICIONAL E O BIM 

As ferramentas de desenho mais amplamente difundidas no país fazem parte da tecnologia 

CAD (Computer-Aided Design ou, do inglês, Desenho Assistido por Computador). Tal 

tecnologia foi bem-sucedida em substituir o desenho manual primordial por uma 

metodologia digital que minimizasse os erros humanos, facilitando a construção de planos 

geométricos, linhas paralelas, arcos e objetos que representam elementos arquitetônicos de 

uma construção.

Por outro lado, a inteligência dos softwares BIM trouxe a interpretação de linhas e arcos, antes 

vistos como meros elementos geométricos, agora como objetos detentores de natureza e 

comportamento reais que vão além das duas e três dimensões já conhecidas (2D e 3D) 

(PRETTI; CALMON; ALVAREZ, 2016), sistematizando ainda outras dimensões importantes 

em uma construção, como cronograma e tempo (4D), custos e orçamentos (5D), 

sustentabilidade e ciclo de vida da construção (6D) e gestão de instalações (7D) (MASOTTI, 

2014).

Parâmetros individuais fornecem informações de natureza quantitativa e qualitativa sobre 

cada elemento (ANDRADE, 2012), possibilitando antecipações convenientes de 

montagem e instalação para elementos da obra logo na etapa de projeto. No BIM, o 

projetista “constrói o empreendimento em um mundo virtual antes de fazê-lo no mundo 

real” (CROTTY, 2012). Tão importante quanto o avanço técnico dos softwares BIM é a 

própria execução de projetos nele, que viabiliza intercâmbio facilitado entre projetistas e a 

compatibilização simultânea de projetos.

O Projeto Simultâneo, segundo Marques (2014), é a realização paralela das etapas de 

desenvolvimento do produto. Projetos diferentes de uma mesma edificação são realizados 

de maneira integrada, em constante processo de compatibilização, permitindo não só o ganho 

de tempo nesta etapa, mas a previsão de possíveis interferências com maior taxa de 

sucesso, solucionando imediatamente suas incompatibilidades. 
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Figura 2.1 – Curva de MacLeamy: representação de esforços entre a metodologia de projeto 
integrado com relação à metodologia tradicional. 

Fonte: adaptado de DAVIS, 2011. 

A Figura 2.1 retrata diferenças de esforços empregues entre a metodologia de projeto integrado, 

que é proposta pelo BIM, e o modelo tradicional, ao longo do ciclo de vida de uma edificação. 

É possível entender que, num projeto, quanto mais próximo o esforço despendido estiver das 

etapas finais de Construção e Operação, menor é sua capacidade de controlar o orçamento final, 

ao passo que os custos gerados por alterações e possíveis retrabalhos se tornam mais elevados. 

Nota-se, portanto, que, no processo tradicional, a maior parte do esforço é gasta na etapa 

intermediária de Documentação de projetos, à medida que no BIM ele ocorre logo nas etapas 

iniciais, de Projeto Preliminar e Detalhamento. 

Com os esforços direcionados às primeiras etapas, os custos de alteração e retrabalho são 

significativamente menores, aumentando proporcionalmente o controle dos projetistas sobre o 

impacto de seu projeto no orçamento e desempenho finais do produto (EASTMAN et al., 2010). 

Segundo Sinclair (2012), existe ainda um paralelo entre as tecnologias, a partir do nível de 

implantação BIM. No Quadro 2.1, verifica-se a progressão da maturidade de sua utilização em 

seus respectivos estágios. 
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Quadro	2.1	– Nível de maturidade do BIM de acordo com o nível de colaboração e integração dos 
profissionais envolvidos no projeto. 

Níveis de 
Implantação 

Maturidade do BIM 

Nível 0 CAD 2D - método tradicional usado pela maioria dos projetistas 
Nível 1 CAD 2D e 3D - Visualização do conteúdo em 3D e "BIM Solitário" 

Nível 2 
Formação de uma equipe integrada em que todos estejam familiares com 

o processo de projeto.

Nível 3 
Desenvolvimento do projeto em um único modelo - maior nível de 

interatividade entre os projetistas 
Fonte: SINCLAIR, 2012. 

No chamado Nível 0, tem-se os profissionais que utilizam apenas do desenho CAD 2D, não 

aproveitando benefícios que envolvem a metodologia BIM. Ao utilizar um software em três 

dimensões, como observa-se no Nivel 1, o projetista inicia seu processo de formação em BIM, 

podendo mostrar ao cliente modelos volumétricos com maiores níveis de detalhes em projeto. 

No entanto, se isto é feito apenas de forma individual e não coletiva, sem o envolvimento das 

outras disciplinas de projeto, existe pouca justificativa para o esforço envolvido em buscar-se 

a modelagem. 

Todavia, ao formar uma equipe que esteja plenamente envolvida com as ferramentas 3D, no 

Nível 2, vários benefícios do BIM já podem ser observados e, a partir desta etapa, é importante 

ressaltar a mudança que se tem na cultura construtiva ao presenciar colaboração e trabalho direto 

entre equipes (MARQUES, 2014). 

O terceiro nível de maturidade BIM representa grande salto na utilização da tecnologia. Nesta 

etapa, a alta integração dos projetistas permite que o produto seja elaborado em um único 

modelo e, segundo Marques (2014), benefícios tornam-se possíveis, como: 

a) O desempenho do ambiente construtivo é percebido com antecedência;

b) Aspectos de saúde e segurança da construção podem ser analisados em conjunto ao projeto;

c) Ocorre melhor simulação de custos;

d) A criação de banco de dados em que informações de projeto podem ser reaproveitadas no futuro,

num sistema que se retroalimenta perpetuamente.

Em outro exemplo de trabalho comparativo entre CAD e BIM, Nunes e Leão (2018) realizaram 

obras em ambas tecnologias para uma edificação de padrões estabelecidos pelo programa de 

habitação social Minha Casa Minha Vida. Os autores apontaram que o projeto em BIM foi 

16



Estratégias para a inserção do BIM na Graduação em Engenharia Civil: um estudo de caso na UFG 

Á. G. B. DA SILVA ; T. R. MAIA CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

desenvolvido com vantagem de 11% sobre o tempo gasto em CAD. Alterações posteriores de 

projeto em BIM também foram feitas 21% mais rapidamente que em CAD. 

Segundo os autores, a facilidade em confeccionar o projeto arquitetônico da edificação foi onde 

a tecnologia BIM – representada pelo software Revit – obteve maior vantagem em relação ao 

modelo tradicional, pela facilidade em elaborar cortes e documentações. O cronograma físico 

financeiro em BIM foi feito em 40% do tempo gasto em CAD para o mesmo fim, devido à 

apresentação de resultados instantâneos em Revit. 

2.3 A DEMANDA DO BIM 

O BIM vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, com suas ferramentas e softwares que 

buscam suprir a carência latente do meio por rapidez, economia e precisão. Nesta sessão, será 

discutida esta demanda através dos escopos mundial e nacional, relatando em sequência o que 

é esperado para o futuro desta tecnologia, bem como a sua recepção atual por parte das 

academias de engenharia civil brasileiras. 

2.3.1  ESCOPO MUNDIAL 

Fora do país, é marcante a procura por utilização de BIM em escritórios de AEC. O documento 

definitivo sobre o uso de BIM no mundo, BIM Handbook (do inglês, Manual BIM), advoga 

fortemente sobre a noção de que as práticas tradicionais de construção produzem desperdícios 

e erros evitáveis (EASTMAN, et al., 2008). Esta máxima inspirou diversos países ao redor do 

mundo a dar seus primeiros passos para implantar a modelagem nesta tecnologia. 

Na mesma época, pesquisa realizada pelos americanos Young, Jones e Bernstein do escritório 

McGraw-Hill Construction, o ano de 2009 seria o primeiro em que mais da metade dos 

arquitetos americanos (54%) já seriam adeptos ao BIM (MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 

2008), observado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – O crescimento da utilização do BIM para projetos de arquitetura entre os anos 
de 2008 e 2009, em pesquisa feita pela construtora McGraw-Hill. 

Fonte: traduzida de MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2008. 

Não muito tempo depois, em 2012, a mesma companhia já traz crescimentos reais da adoção 

em BIM nos Estados Unidos, envolvendo não só arquitetos, mas também empreiteiras e 

engenheiros, conforme Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Níveis de adoção em BIM nos EUA. 

Fonte: adaptada de MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2012. 

A empresa ainda relataa que quase dois terços (62%) dos adeptos em BIM participantes de 

sua pesquisa perceberam retorno positivo em seus investimentos (return on investment, ROI), 

destacando, no entanto, que essa percepção estará fortemente ligada ao nível de engajamento 

na tecnologia. 
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Quanto ao restante do mundo, a empresa alemã Roland Berger (ROLAND BERGER, 2017), 

compila um mapa mostrando países em que o uso de BIM já é mandatório e países em que o 

BIM ainda não é mandatório, mas marcante, como observado na Figura 2.4. 

Figura 2.4 – Condição atual do uso obrigatório de BIM por país, em 2017. 

Fonte: traduzido e adaptado de SCHOBER; HOFF; LECAT, 2017. 

Manzione (2013) traz dados sobre Singapura sendo o primeiro governo a implementar a 

submissão de projetos em BIM eletronicamente, tão logo em 2008, e tornando-o mandatório 

em 2015 (ROLAND BERGER, 2017). No Reino Unido, em 2011, já era notícia que os projetos 

públicos deveriam ser desenvolvidos em BIM (MENEZES, 2011), havendo começado sua 

obrigatoriedade em 2016 (ROLAND BERGER, 2017). No ano de 2014, o governo francês 

lançou plano federal para promover o BIM e encorajar companhias a adotarem a tecnologia, ao 

invés de forçá-las (ROLAND BERGER, 2017). No mesmo ano, em Hong Kong, a principal 

fornecedora governamental de habitação pública, Hong Kong Housign Authority, exigiria que 

todos os seus projetos utilizassem o BIM (MANZIONE , 2013). Similarmente, a estatal 

finlandesa Senate Properties, já obriga o uso de BIM em seus projetos desde 2007. Não obstante, 

este mesmo cenário pode ser percebido acontecendo em países como China e Austrália 

(FIGUEROLA, 2011), ou mesmo na Coreia do Sul, Dinamarca, Noruega e Holanda 

(MENEZES, 2013). 

Outro grande exemplo é o conjunto de profissionais reunidos pelo governo malaio em 2007, 

responsáveis por tecer o manual que padronizou práticas e políticas em BIM no país, servindo 

de modelo internacional para treinamento e consultoria nesta tecnologia (LATIFFI et al., 2013). 
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Até 2013, a Malásia possuía 12 obras que receberam o uso do BIM, sendo uma boa parte delas 

governamentais. Roland Berger (2017) discorre ainda que o Ministério de Transportes e 

Infraestrutura Digital alemão tem planos de tornar o BIM obrigatório para todos os projetos de 

infraestrutura de transportes até 2020. 

Em outro documento notável sobre implantação de BIM, os autores australianos Furneaux e 

Kivitz nomeiam as conhecidas vantagens que o modelo leva sobre o design 2D tradicional - 

como velocidade e utilidade superiores, colaboração entre profissionais melhorada e 

visualização da informação - e recomendam seu uso para atividades 

governamentais (FURNEAUX ; KIVITZ, 2008). 

No artigo de Ruschel, Andrade e Morais (2013), percebe-se que há numerosos exemplos de 

ensino de BIM no mundo que podem ser considerados avançados. Universidades como 

Stanford, Southern Illinois ou PolyU formam Gerentes BIM, o nível mais alto de especialidade 

da tecnologia. 

A partir deste cenário, pode-se estabelecer um paralelo comparativo para o ensino brasileiro, e 

como as experiências nacionais podem evoluir. 

2.3.2  ESCOPO BRASILEIRO 

A partir de 2006, nota-se universidades brasileiras buscando inserir o BIM em seus componentes 

curriculares (RUSCHEL; ANDRADE; MORAIS, 2013), ainda que a princípio em nível 

introdutório ou intermediário. Não obstante, logo em 2007 foi publicado o primeiro estudo de caso 

brasileiro sobre BIM em escritório de arquitetura (CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM, 2011). 

Dessa forma, observando a demanda, instituições privadas de ensino técnico e de pós graduação 

passam a oferecer cursos pagos sobre BIM, como soluções profissionalizantes de um nicho 

pouco explorado mas crescente nacionalmente (MASOTTI, 2014). 

Entretanto, pode-se dizer que o Brasil só foi reconhecer de fato a onda do BIM em 2010 com a 

primeira tradução da ISO 12.006, pela ABNT, padronizando o controle de informações 

parametrizadas na Modelagem da Informação da Construção. Assim, o mercado da construção 

brasileiro passou a ter bases para se versar na tecnologia, intensificando a disseminação do BIM 

no país e, como consequência, na formação de profissionais capacitados e atuantes. 

Em 2011 foi promulgada a primeira norma propriamente brasileira sobre BIM, a NBR 15.965, 

planejada para ser dividida em 7 partes, havendo 4 delas publicadas até o momento; visando 

organizar aspectos chave para a adoção da tecnologia no país (CATELANI; SANTOS, 2016). 
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Em dezembro de 2016 foi criado o projeto de lei nº 6.619 pelo Deputado Julio Lopes, na Câmara 

dos Deputados, buscando exigir o uso do BIM como critério básico na seleção de propostas em 

licitações de obras públicas no país. Seguidamente, em junho de 2017, é assinado pelo 

Presidente da República Michel Temer decreto para criação de Comitê Estratégico de 

Implementação do BIM (CE-BIM) (TEMER, 2017), já em funcionamento desde maio deste 

ano, sob o nome de Estratégia BIM BR (TEMER, 2018), a fim de estudar a tecnologia e 

elaborar proposta de disseminação da mesma no âmbito do Governo Federal.

A partir dos anos 2000, empresas e cursos brasileiros começam a tentar implantar a 

metodologia BIM, e naturalmente há exemplos positivos e negativos. Pode-se avaliar que há 

uma influência significativa do BIM no Brasil, tendo em vista as várias empresas que 

perseveraram no treinamento de seus funcionários ao longo dos anos, como a construtora 

Gafisa, ou como o arquiteto Luiz Augusto Contier, que foi pioneiro ao implantar BIM em seu 

escritório em 2002. Figuerola (2011), lembra que a primeira edição do Seminário 

Internacional sobre Arquitetura Digital: BIM, Sustentabilidade e Inovação, promovida pela 

ASBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), em São Paulo, foi um grande 

evento que se propôs a discutir o tema de forma inclusiva e elucidativa. Causou pouca 

surpresa quando o arquiteto de renome internacional Cristiano Ceccato declarou no 

seminário que o BIM irá se tornar obrigatório no mercado de arquitetura, assim como o 

CAD é hoje em dia (FIGUEROLA, 2011).

Um exemplo de como a demanda por profissionais em BIM pode ainda crescer é a pesquisa 

de Ribeiro et al. (2017), na qual cerca de 84% (N=31) dos profissionais entrevistados, que 

conhecem sobre BIM, disseram acreditar que a tecnologia estaria sendo usada regularmente em 

metade das indústrias de AEC em até 15 anos, percebida a partir do Quadro 2.2. 

Quadro	2.2	–  Dados da entrevista feita a profissionais de AEC. 

Em quanto tempo você acredita que 50% das indústrias AEC usarão o BIM regularmente? 
1-5 Anos 5-10 Anos 10-15 Anos 15-20 Anos Mais de 20 Anos Nunca 

16,2% 43,2% 24,3% 10,8% 5,4% 0,0% 
Fonte: RIBEIRO, et al. 2017. 

Em artigo pela USP, Catelani e Santos (2016) versam sobre a importância da norma técnica da 

ABNT sobre BIM, a NBR 15965. Esta norma é iniciativa pioneira da indústria para normalizar 

e padronizar nomenclaturas amplamente utilizadas em projetos BIM, como por exemplo 

características de objetos, processos e recursos, facilitando interações entre projetistas e 

computadores (humana-humana e computador-computador) (CATELANI; SANTOS, 2016). 
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A perspectiva é que normas brasileiras sobre BIM, em desenvolvimento, propiciem maior 

integração entre os softwares da tecnologia, aumentando ainda mais a produtividade com a 

sua utilização, e, portanto, a remuneração horária de projetistas (NUNES; LEÃO, 2018). 

Outra preocupação é a inserção do BIM como objeto de estudo nos cursos de AEC, o que se 

intensificou a partir do início da década de 2010 (RUSCHEL; ANDRADE; MORAIS; 2013), 

tendo em vista que docentes no país inteiro viram de longe a evolução da ferramenta em países 

como os EUA e entraram em contato com projetistas e softwares ligados à modelagem. 

Observa-se que mesmo que o BIM esteja há pouco tempo no país, não faltam estudos sobre a 

viabilidade da plataforma por diversos autores. Ruschel, Andrade e Morais investigam 

experiências de ensino em universidades brasileiras (RUSCHEL, ANDRADE, MORAIS; 

2013), Molina e Azevedo Júnior indagam as dificuldades de instituições de ensino modificarem 

suas estruturas curriculares em meio à demanda por profissionais versados em BIM no mercado 

(MOLINA, AZEVEDO JR.; 2014), e Barison e Santos inquirem a capacitação dos profissionais 

de BIM no mercado de São Paulo, avaliando sua expertise e suas funções dentro das empresas, 

incluindo a presença dos chamados "BIM Managers" ou Gerentes BIM. 

Nas Quadros 2.3 e 2.4, avaliações do ensino de BIM na graduação são feitos, com indicação de 

seus currículos. Pode-se notar que o foco das disciplinas existentes está direcionado ao 

conhecimento do software por meio de modelagens paramétricas e detecção de conflitos no 

projeto. No entanto, apesar de pontuais e importantes tentativas de ensino BIM no país existirem, 

Ruschel conclui que "o paradigma BIM vem sendo implantado de modo muito gradual e de 

forma pouco efetiva nos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil", e que "conceitos como 

coordenação, integração e colaboração são essenciais para uma prática de projeto baseada no 

BIM" (RUSCHEL; ANDRADE; MORAIS, 2013). 

Quadro	2.3	– Níveis de competência e estágios de adoção BIM em universidades brasileiras. 

Experiências de 
ensino avaliadas 

Níveis de Competência Estágios de Adoção 

UFAL Nível introdutório (habilita modelador) BIM Estágio 1 

CBM Nível introdutório (habilita modelador) BIM Estágio 1 

UPM Nível introdutório (habilita modelador) BIM Estágio 1 

UPM Nível intermediário (habilita analista) BIM Estágio 1 

UFSCar Nível intermediário (habilita analista) BIM Estágio 2 

UNICAMP Nível intermediário (habilita analista) BIM Estágio 2 

UNICAMP Nível intermediário (habilita analista) BIM Estágio 2 
Fonte: RUSCHEL; ANDRADE; MORAIS, 2013. 
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Quadro	2.4	– Fases do ciclo de vida e produtos em BIM gerados em universidades brasileiras. 

Experiências de 
ensino avaliadas 

Fases do ciclo 
de vida 

abordadas 
Modelo Produtos gerados 

UFAL Projeto Modelagem e produtividade
Modelagem paramétrica (arquitetura) e 
extração de documentação automática 

CBM Projeto Modelagem e produtividade
Modelagem paramétrica (arquitetura, 
instalações e estrutura) e extração de 
documentação automática 

UPM Projeto Modelagem e produtividade
Modelagem paramétrica (arquitetura, 
instalações e estrutura) e extração de 
documentação automática 

UPM Projeto 
Integração de modelos e 
uso aplicado do modelo 

Modelagem paramétrica, integrada, 
extração de documentação automática e 
estimativas de custos 

UFSCar 
Projeto e 

Construção 

Modelagem e 
produtividade, integração 
de modelos e uso aplicado 

Modelagem paramétrica, extração de 
documentação automática, detecção de 
conflitos 4D 

UNICAMP 
Projeto e 

Construção 
Integração de modelos e 
uso aplicado do modelo 

Modelagem paramétrica (arquitetura e 
estrutura), extração de documentação 
automática, detecção de conflitos 4D 

UNICAMP 
Projeto e 

Construção 
Integração de modelos e 
uso aplicado do modelo 

Modelagem paramétrica (arquitetura e 
estrutura), extração de documentação 
automática, detecção de conflitos 4D 

Fonte: RUSCHEL; ANDRADE; MORAIS, 2013. 

2.4 BIM NA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

O paradigma BIM na graduação brasileira é um dos temas de mais relevante análise deste 

trabalho. Para melhor entender o contexto do ensino de BIM no país, consulta à resolução do 

MEC se fizeram necessárias, além das tendências atuais relatadas por experiências de ensino 

nacionais e estrangeiras para melhor contextualizar às insuficiências da graduação brasileira em 

difundir a tecnologia. 

2.4.1  A RESOLUÇÃO DO MEC E O BIM NA ENGENHARIA CIVIL 

Referência para a construção dos currículos de graduação em Engenharia – incluindo a Civil –, 

a resolução CES/CNE nº 11 do Ministério da Educação (MEC, 2002) classifica o conteúdo de 

cursos superiores das engenharias nas categorias Básico, Profissionalizante e Específico.

Em pesquisa com vários docentes da área, Pereira e Ribeiro (2015) relatam que professores da 

Engenharia Civil enxergaram aplicação de disciplinas BIM em todos os núcleos, com destaque 

para os conteúdos Específicos e Profissionalizantes (48% e 41%, respectivamente) em relação 

aos conteúdos Básicos (apenas 10%). 
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No artigo 3º do mesmo documento, o MEC determina diretrizes que norteiam os Planos 

Pedagógicos de Curso dos CGECs no país, como o da UFG (AMARAL, 2014): 

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando egresso (...) o 

engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 

absorver e desenvolver novas tecnologias [grifo nosso], estimulando a sua atuação 

crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, em atendimento às demandas da sociedade. (MEC, 2002, p. 1). 

O BIM, além de nova tecnologia construtiva pertinente ao ensino das Engenharias, também 

evoca, segundo Checcucci (2014), atitudes que podem ser trabalhadas no contexto do ensino 

e comparáveis às diretrizes dispostas no artigo 3º do CES/CNE nº 11, como: 

a)  o desenvolvimento de uma visão ética e humanista, ao observar demandas da sociedade; 

b) a busca por novas soluções, bem como a atitude curiosa e investigativa frente às inovações;

c)  o empreendedorismo; 

d) a iniciativa;

e)  o desenvolvimento das autonomias operativa e criativa para a resolução de problemas; 

f)  o ganho de posturas críticas e eco-sustentáveis; 

g) a colaboração;

h) flexibilidade;

i) motivação para o aprendizado contínuo, dentre outros.

Advoga-se, portanto, que interfaces entre o BIM e as graduações em engenharia possuem 

respaldo verificável com o MEC. 

2.4.2  PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS BRASILEIRAS SOBRE BIM 

Ainda que a difusão do BIM não seja totalmente ampla (ANDRADE; RUSCHEL, 2009; 

CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM, 2011) há um crescente interesse de autores em diversas 

instituições quanto ao avanço da tecnologia dentro das universidades brasileiras 

(CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM, 2011; RUSCHEL; ANDRADE; MORAIS, 2013; 

BARISON; SANTOS, 2014). 
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Uma análise feita a partir de Machado, Ruschel e Scheer (2016), mostra curva ascendente de 

publicações brasileiras sobre BIM, em anais de eventos e periódicos eletrônicos, nos períodos 

entre 2002 e 2015, como pode ser visto na Figura 2.5. 

Figura 2.5 – Relação de publicações brasileiras sobre BIM entre 2002 e 2015. 

Fonte: sintetizado de MACHADO; RUSCHEL; SCHEER, 2016. 

Dos 353 trabalhos contabilizados publicados em anais de eventos ou periódicos eletrônicos, 

19,8% foram publicados nos 9 primeiros anos, com 80,2% nos cinco seguinte. 

Também segundo Machado, et. al. (2016), o ensino de BIM foi citado em até 10 vezes pelas 

palavras chaves dos trabalhos acadêmicos analisados, em proporção semelhante a outros 

assuntos considerados importantes para o mundo acadêmico, como Processo de Projeto ou  

Interoperabilidade.  

Na Figura 2.6, está a relação de trabalhos de conclusão de curso em BIM do CGEC-UFG, 

que citam a tecnologia ou a têm como o seu objeto de estudos. 

Figura 2.6 – Relação de trabalhos que abordam o BIM no CGEC-UFG 

Fonte: os autores. 
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No Quadro 2.5, tem-se a lista dos trabalhos do CGEC-UFG (EECA, 2018) utilizados para 

composição da Figura 2.6, com seus respectivos autores, anos de defesa e o grau de relação 

com o BIM. 

Quadro	2.5	– Listagem dos trabalhos que abordam o BIM no CGEC-UFG. 

ANO TÍTULO AUTOR(ES) 
RELAÇÃO 

COM O BIM 

2015 
Benefícios da modelagem de um edifício por meio 
da plataforma BIM - Validação e compatibilzação 

de um projeto 2D 
RIOS; FILHO; NOVATO Objeto de estudo 

2016 
Definição de trocas de informação da construção 
conforme o psu - bim project execution planning 

guide 
MARTINS; CRUZ Objeto de estudo 

2016 
Impacto do uso BIM na elaboração de projetos as 

built de sistemas prediais hidrossanitarios 
ALMEIDA Objeto de estudo 

2016 
O pensamento enxuto em um empreendimento 
mixed use na gestão da produção 

PIRES; SILVA Cita 

2017 
Aplicação da ferramenta de avaliação da 

implementação da construção enxuta em três 
empresas construtoras goianas 

PAIVA; PAULA; NOBRE; Cita 

2017 
Influência dos gestores no nível Lean de uma 
construtora goiana: uma aplicação da ferramenta 
Lean Construction Assessment Tool (LCAT) 

ZALAF; TEIXEIRA Cita 

2017 
Aplicação do BIM 4D para a otimização do 

cronograma físico de uma obra 
MATSUI Objeto de estudo 

2018 
 Desenvolvimento de um add-in para controle da 

informação em modelos BIM 
GUSMÃO; CERQUEIRA 

(no prelo) 
Objeto de estudo 

2018 
Estratégias para a inserção do BIM na graduação 
em engenharia civil: um estudo de caso na UFG  

DA SILVA; MAIA 
(no prelo) 

Objeto de estudo 

Fonte: os autores. 

Como já mencionado, a academia brasileira tem se mostrado ativa na produção de material 

apresentando o BIM como possível resolução de impasses na construção civil do país. Como 

aluno da UFG, Almeida (2016) em sua defesa de conclusão de curso apresentou pesquisa 

relatando os benefícios da modelagem na produção de projetos as built. O autor utiliza de 

diversos exemplos para ilustrar limitações inerentes ao processo de desenho em CAD para 

detectar interferências de conexões hidrossanitárias, onde puderam ser vistas interferências 

reais na obra que não haviam sido previstas no projeto. Em sua pesquisa, as alterações de projeto 

feitas em BIM foram 70% mais rápidas em comparação ao CAD (ALMEIDA, 2016). 

Segundo os autores Barison e Santos (2011), as variadas aplicações de BIM no ensino podem 

ser trazidas para o meio acadêmico valendo-se, por exemplo, de atividades como centro de 

discussões, workshops e ateliês de projeto; ou mesmo buscando inserir conceitos e ferramentas 

desta tecnologia em disciplinas de gerenciamento ou de tecnologias da construção, pesquisas 

científicas e trabalhos de conclusão de curso. Julga-se uma tentativa válida de aproximar o 

conteúdo dos alunos e estimular o interesse. Para Kymmell (2008), é importante que os alunos 

tenham contato com métodos projetuais em BIM que evoquem o nível de excelência presente 
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em escritórios de AEC, evidentemente fazendo as contextualizações necessárias aos discentes 

para que o conteúdo seja absorvido por estes.  

Destaca-se a experiência relatada por Basto e Lordsleem Júnior (2016) como uma 

implementação bem-sucedida de BIM na grade curricular de uma universidade. O 

Gerenciamento de Projeto da Construção foi a primeira disciplina que abordou o tema na ASU, 

e o fez de forma ampla, com uma carga horária de quatro horas e meia semanais, aulas práticas, 

teóricas, palestras com profissionais da área e aulas destinadas a confecção de um projeto. 

Projeto este que visava promover a colaboração entre os alunos para planejar a construção de 

uma clínica médica fictícia, cujo proprietário era o próprio docente (BASTO; LORDSLEEM 

JÚNIOR, 2016). Este exemplo se faz relevante para o escopo do presente trabalho em virtude 

de abordar diferentes conteúdos que são trabalhados nas graduações em engenharia civil 

brasileiras, como em disciplinas de planejamento de obras, engenharia de segurança e outras de 

projeto relevantes ao desenvolvimento do futuro profissional (MEC, 2002). 

2.4.3  DESAFIOS DO BIM NA GRADUAÇÃO BRASILEIRA 

Apesar da crescente presença do BIM para o contexto da AEC, ainda existem dificuldades para 

sua implantação. Menezes (2011) pontua que o relativo atraso brasileiro para o 

desenvolvimento em BIM, por exemplo, se relaciona ao mesmo atraso para a adoção da 

tecnologia CAD, hoje mandatória. Ao passo que já na década de 70 foi observada 

implementação de ferramenta computacional para projetos no exterior, é apenas em 1994 que 

ocorre inclusão equivalente no Brasil, com a obrigatoriedade da disciplina “Informática 

Aplicada à Arquitetura e Urbanismo” em curso de graduação (GEROLLA, 2011). Entretanto, 

além desta tardia exposição ao CAD, existem ainda outros problemas de implantação do BIM 

no Brasil que se assemelham àqueles de vários outros países, como o alto preço de softwares 

da tecnologia. A Autodesk Revit, por exemplo, avalia sua assinatura anual em R$ 6793,78 

(AUTODESK, 2018). Existe também dificuldade dos vários softwares tradicionais em oferecer 

suporte integral de seus arquivos na especificação IFC (Industry Foundation Classes, do inglês, 

Classes de Fundação da Indústria), o formato de arquivos que media a multidisciplinaridade 

entre os softwares BIM, tornando a transição entre as tecnologias menos motivadora. 

Sacks e Barak (2010) afirmam que uma significativa restrição que retarda a difusão da 

tecnologia BIM nos cenários acadêmico e profissional é a falta de pessoal com esta qualificação. 

Basto e Lordsleem Júnior (2016) pontuam que dificuldades na implementação do BIM são 
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perceptíveis globalmente, por motivos como metodologia recente de ensino, experiência curta 

de docentes e falta de normas que regem não somente o ensino, mas também o seu uso 

profissional (apud SABONGI, 2009; SACKS; PIKAS, 2013; CHECCUCCI, 2014). 

A noção de que o quadro de experiências BIM é curto nas academias do Brasil é ratificado por 

Pereira e Ribeiro (2014) em pesquisa, onde apenas 27% dos 48 docentes entrevistados tinham 

experiência com a tecnologia. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Ante o objetivo de engendrar componentes curriculares sobre BIM viáveis ao contexto de um 

CGEC, entende-se como imprescindível a investigação de possíveis limitações nos aspectos 

docente, discente, laboratorial e curricular da instituição, que possam servir como desafios à 

implementação da tecnologia (CHECCUCCI; AMORIM, 2014), mas fornecer, com os dados 

coletados, a luz necessária para apontar atividades BIM e perfis pedagógicos compatíveis ao

cenário investigado, a partir de critérios estabelecidos nas ferramentas para planejamento de 

componentes BIM de Barison (2015) – que propõe método para criação de novas disciplinas no 

currículo – e de Checcucci (2014) – que analisa interfaces do BIM com disciplinas vigentes. 

Neste capítulo serão descritos esses métodos. 

De forma complementar, também foram averiguados componentes curriculares já existentes 

sobre BIM em CGECs de outras universidades brasileiras, no intuito de estabelecer parâmetros 

comparativos entre seus respectivos programas de curso para, com isso, analisar quais pontos 

modais poderiam servir de inspiração na elaboração de componentes curriculares sobre a 

tecnologia dentro do contexto da graduação em engenharia civil da UFG. 

Tais investigações, portanto, classificam o trabalho em questão como pesquisa exploratória de 

abordagem quali-quantitativa, utilizando de procedimentos em campo e análises literárias que 

complementam e explicam os resultados encontrados. 

3.1 O LEVANTAMENTO DE DADOS NO CGEC-UFG 

As pesquisas desta seção buscam captar a realidade geral dos âmbitos docente, discente, 

laboratorial e curricular do CGEC-UFG, para o escopo deste trabalho. Foi percebido como 

primordial compreender não apenas o nível de conhecimento e interesse em BIM de seus 

professores e alunos através de entrevistas, como também a capacidade da instituição em 

recepcionar a tecnologia, verificada pelo levantamento técnico dos equipamentos nos 

laboratórios disponíveis aos estudantes, para comparar com requisitos mínimos de ferramentas 

emblemáticas da tecnologia BIM. 
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3.1.1  ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

Confeccionou-se questionário para entrevistar pessoalmente os professores do CGEC-UFG, 

havendo 9 perguntas objetivas e 4 momentos para respostas subjetivas, totalizando as 13 

questões representadas no Quadro 3.1. A relação completa das alternativas de cada questão 

pode ser encontrada no Apêndice A. Esta entrevista visou compreender a realidade docente da 

instituição, nas percepções e interesses dos participantes quanto ao BIM para o Curso. 

Quadro	3.1	– Questionário para as entrevistas individuais realizadas com docentes do CGEC-UFG. 

ORDEM QUESTÃO TIPO 
1 Qual seu tempo de experiência como docente? Objetiva
2 Qual seu tempo de experiência docente na UFG? Objetiva

3 
Como a(s) disciplina(s) lecionada(s) por você no CGEC-UFG seria(m) melhor 
classificada(s)? 

Objetiva

4 Qual sua área de atuação? Objetiva
5 Como você classificaria seu nível de conhecimento em BIM? Objetiva

6 
Caso conheça sobre BIM, mencione seu primeiro contato com a tecnologia 
(ferramenta, local). 

Subjetiva

7 "O BIM é importante para a formação do engenheiro civil". Objetiva

8 
Para a inserção de uma disciplina OPTATIVA nova sobre BIM no CGEC-UFG, que 
questões seriam mais delicadas e devem receber maior suporte, na sua visão? 

Objetiva

9 Como esse suporte poderia ser feito, para inserir a disciplina optativa? Subjetiva

10 
Para a inserção de uma disciplina OBRIGATÓRIA nova sobre BIM no CGEC-UFG, 
que questões seriam mais delicadas e devem receber maior suporte, na sua visão? 

Objetiva

11 Como esse suporte poderia ser feito, para inserir a disciplina obrigatória? Subjetiva

12 
Como você classificaria seu nível de interesse em inserir o BIM nas disciplinas que já 
leciona? 

Objetiva

13 
O que você sugere para fomentar (mais) o seu interesse e o de outros colegas do Curso 
em BIM? 

Subjetiva

Fonte: os autores. 

3.1.2  ENTREVISTAS COM OS DISCENTES 

Paralelamente aos seus professores, os alunos do CGEC-UFG também responderam 

questionário sobre suas realidades acadêmicas, percepções e interesse quanto ao BIM para o 

Curso. Entretanto, de forma a abranger mais discentes, optou-se por utilizar plataforma da 

Google para pesquisas on-line –  o Google Forms –, ao invés de entrevistas individuais, 

compartilhando o endereço do questionário entre estudantes e grupos de estudantes do Curso. 

Adicionalmente, de modo a não desestimular a participação geral, foram dispostas somente 4 

perguntas objetivas e 1 momento aberto para resposta subjetiva, totalizando as 5 

questões representadas no Quadro 3.2. A relação completa com as alternativas para cada 

pergunta pode ser conferida no Apêndice B.
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Quadro	3.2	– Questionário para as entrevistas on-line realizadas com discentes do CGEC-UFG. 

ORDEM QUESTÃO TIPO 

1 
Qual período de Engenharia Civil você cursa (considerando a maioria das disciplinas 
em que se matriculou esse semestre)? 

Objetiva 

2 Como você classificaria seu nível de conhecimento em BIM? Objetiva 

3 
Caso conheça sobre BIM, mencione seu primeiro contato com a tecnologia (onde, 
qual software). 

Subjetiva 

4 "O BIM é importante para a formação do engenheiro civil" Objetiva 

5 

Se alguma das disciplinas sobre BIM listadas abaixo fossem ofertadas como optativas 
no CGEC-UFG, você as faria? 
a. Introdução ao BIM (conceitos gerais e o ensino de um software específico)
b. Coordenação e compatibilização de projetos em BIM
c. Elaboração de objetos paramétricos em BIM

Objetiva 

Fonte: os autores.

3.1.3  SONDAGEM DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO 

CENTRO DE AULAS DAS ENGENHARIAS (CAE) 

Foi realizado o levantamento de dados sobre as propriedades físicas dos computadores nos 

laboratórios de informática das salas 100, 200 e 300, cada uma alocada em um pavimento do 

Centro de Aulas das Engenharias (CAE) – que ficam disponíveis para os estudantes e 

professores realizarem suas atividades acadêmicas. A investigação envolveu a colheita de 

informações sobre seus sistemas operacionais, capacidade de processamento, placas de vídeo, 

memórias RAM e fazendo ressalvas quanto a possíveis necessidades de manutenção 

observadas, de forma a comparar os resultados obtidos com requisitos de funcionamento de três 

ferramentas usuais em BIM: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks e Solibri Model Checker. 

É habitual que os alunos do CGEC-UFG utilizem predominantemente a sala 300, no terceiro 

pavimento da edificação, em detrimento das 100 e 200. No entanto, o estudo levou em conta 

todos os laboratórios de informática do Centro de Aulas das Engenharias.
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3.2 ESTRATÉGIAS PARA INSERÇÃO DO BIM NA GRADUAÇÃO 

Conforme Barison e Santos (2011), as escolas normalmente optam por entre duas abordagens 

ao inserir a Modelagem da Informação da Construção em seus currículos: utilizando poucas 

disciplinas para ensinar o BIM ou utilizando o BIM para ensinar várias disciplinas, conforme 

representado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Estratégias para implementação do BIM no currículo 

Fonte: traduzido e adaptado de BARISON; SANTOS, 2011.

Abstrai-se da figura que, seja o BIM introduzido em uma ou duas disciplinas, é comum que ele 

se enquadre como o próprio objeto de estudos destas. No entanto, seja o BIM introduzido em 

várias disciplinas, é usual que a tecnologia passe a desempenhar papel meramente didático, 

auxiliando estudantes no entendimento de assuntos específicos (BARISON; SANTOS, 2011). 

Checcuci (2014) destaca a dificuldade encontrada pelas universidades em inserir novas 

disciplinas no currículo de seus cursos, elaborando, assim, método que busca aproveitar das 

disciplinas já existentes para a inserção do BIM na graduação, sem prejuízo de suas ementas. 

Adversamente, Barison (2015) propõe ferramenta para planejamento de novas disciplinas BIM, 

mantendo a tecnologia como um objeto de estudos a ser explorado e desenvolvido na graduação 

dentro de suas especialidades: Facilitador, Modelador, Analista e Gerente BIM. 

Consonante a estas duas visões, ambas as propostas foram experimentadas pelo presente 

trabalho,  a  fim  de  minerar  maiores  compatibilidades  entre  o  contexto do CGEC-UFG e a 

tecnologia BIM. 

32



Estratégias para a inserção do BIM na Graduação em Engenharia Civil: um estudo de caso na UFG 

Á. G. B. DA SILVA ; T. R. MAIA CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.2.2  DISCIPLINAS TENDO O BIM COMO RECURSO DIDÁTICO 

Considerando a dificuldade existente para implementar novas disciplinas em matrizes das 

graduações, Checcucci (2014) apresenta método que analisa possíveis interfaces entre o BIM e 

disciplinas já existentes, na tentativa de verificar ementas que possuam aberturas para receber 

a tecnologia em seus programas. Esta abordagem pode ser solução decisiva para inserção da 

Modelagem da Informação da Construção em ambientes acadêmicos mais conservadores. 

A ferramenta da autora, traz quatro categorias de análise diferentes para avaliar possíveis 

interfaces do BIM com cada componente curricular de um curso de graduação em engenharia 

civil, conforme o Quadro 3.3: 

Quadro	3.3	– Análises do BIM com possíveis conteúdos das disciplinas de engenharia civil. 

ANÁLISE BIM RELAÇÃO COM DISCIPLINA DE ENGENHARIA CIVIL 

ETAPAS DE PROJETO 
Ar condicionado; Arquitetura; Elétrica; Estrutura; Hidráulica; 
Outras disciplinas. 

CICLO DE VIDA 
Construção; Demolição ou requalificação; Estudo de 
viabilidade; Planejamento da construção; Projetação; Uso, que 
envolve a operação e a manutenção. 

CONTEÚDOS DE MODELAGEM 

Ciclo de vida de uma edificação; Colaboração; Coordenação do 
processo de modelagem; Interoperabilidade; Modelagem 
geométrica tridimensional; Orientação a projetos; 
Parametrização; Semântica do modelo; Simulação e análises 
numéricas; Visualização do modelo. 

EXISTE INTERFACE COM BIM? 
Não existe interface com o tema; Dependendo de qual a 
abordagem do professor, pode ser que exista interface; A clara 
existência de uma interface entre ambas. 

Fonte: sintetizado de CHECCUCCI, 2014. 

Ao passo que as categorizações do BIM em sua pesquisa foram aproveitadas para este trabalho, 

a autora sugere representação ilustrativa dos resultados em cada disciplina utilizando apenas 

cores e tons. Esta última parte será adaptada para o formato de quadros textuais simples. 

Utilizando sua abordagem, foram analisadas as ementas das disciplinas obrigatórias presentes 

no Plano Pedagógico de Curso do CGEC-UFG, para identificação de possíveis interfaces com 

o BIM. Para cada ementa, ponderou-se em qual etapa de projeto esta se enquadraria, que etapas

do ciclo de vida de uma edificação ela poderia abordar em seu programa, que conteúdos de 

modelagem em BIM poderiam ser estudados a partir dela e, por fim, se existe interface clara 

com o BIM, denotado pela presença de softwares específicos utilizáveis pela disciplina. 

Para cada análise feita, foram adicionados exemplos sugeridos pelos autores de como o BIM 

poderia ser incentivado nos componentes curriculares, havendo ou não interface direta com a 

tecnologia, em alguns casos. 
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3.2.3  DISCIPLINAS TENDO O BIM COMO OBJETO DE ESTUDO 

Nem sempre a inserção de assuntos sobre BIM em disciplinas já existentes é suficiente para 

estudar a tecnologia em sua forma plena. Abordá-la como objeto de estudos de uma disciplina 

exclusiva para o desenvolvimento de atividades em BIM é método preferido por escolas 

para inserir a tecnologia na formação de seus alunos (BARISON; SANTOS, 2011). 

Através de extensiva pesquisa em sua tese de doutorado, Barison (2015) propõe ferramenta de 

planejamento para novas ementas em BIM, com auxílio do Google Forms, no formato de 

questionário on-line em inglês. Nela, qualquer professor que deseja implementar nova 

disciplina sobre a tecnologia na matriz de um curso, qualifica 110 itens pertinentes aos 

conceitos, usos e competências BIM que gostaria de trabalhar com seus alunos. A plataforma 

envia o resultado das escolhas para o correio eletrônico fornecido pelo respondente ao início, 

relatando o nível de proficiência em BIM (NPBIM) da disciplina almejada, bem como seus 

objetivos específicos e as atividades educacionais necessárias para atender os pontos 

determinados. 

A princípio, buscou-se incorporar a ferramenta on-line como parte da metodologia do presente 

trabalho. No entanto, após a segunda tentativa de utilização do questionário pelos autores sem 

a obtenção de resposta com as análises esperadas, optou-se por sintetizar os conteúdos do 

Capítulo 2.7 (“Nível de proficiência em BIM - NPBIM”) de sua tese como alternativa textual 

em substituição à ferramenta refinada, para servir como diretriz esquemática de planejamento 

à criação de novas disciplinas sobre BIM na graduação em engenharia civil. Portanto, conteúdos 

referentes ao curso de Arquitetura foram omitidos desta síntese. 

Buscou-se agrupar informações fornecidas por ela neste capítulo a respeito de pré-requisitos, 

objetivos e atividades educacionais dos componentes curriculares, separando-os de acordo com 

seu respectivo NPBIM e associando-os com as especialidades em BIM abordadas pela autora. 

Ao final, ainda foram agrupadas sugestões de como algumas das atividades poderiam ser 

ministradas, na preocupação com a motivação do estudante, eficiência do aprendizado e 

aproveitamento do tempo. 
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3.3 DISCIPLINAS SOBRE BIM EM CGECS DO BRASIL 

No intuito de entender a realidade do BIM nos cursos de graduação em engenharia civil do 

Brasil e estabelecer possíveis paralelos com a elaboração de componentes curriculares para o 

CGEC-UFG, o presente trabalho valeu-se primeiramente da investigação na literatura sobre o 

BIM nas academias. A exemplo, pode-se citar o artigo de Ruschel, Andrade e Morais (2013), 

que traz universidades brasileiras com experiências de ensino na tecnologia; ou ainda o artigo 

de Machado, Ruschel e Sheer (2016), que faz análise bibliométrica da produção de artigos 

acadêmicos em BIM, mencionando as respectivas universidades; dentre outros trabalhos 

relatando experiências de ensino do BIM nas graduações nacionais. No entanto, a literatura 

encontrada abrange em sua maioria os cursos de Arquitetura, o que motivou a necessidade de 

realizar pesquisa própria envolvendo apenas os cursos de Engenharia Civil. 

Para tanto, foi utilizada a ferramenta de buscas on-line da Google, combinando palavras chave, 

como: BIM, engenharia civil, PPC, “modelagem da informação da construção”, plano de curso; 

juntamente com siglas de universidades diversas (UFG, UnB, UNICAMP, etc). O objetivo foi 

verificar existência de disciplinas sobre BIM em suas graduações de engenharia civil e 

encontrar disponível a publicação de seus conteúdos programáticos, cargas horárias, pré-

requisitos, períodos de oferta e bibliografias de referência. 

Com estes dados seria possível também classificar o nível de proficiência BIM (NPBIM) das 

disciplinas, a partir do Quadro 3.3, sintetizado de Barison (2015). Analisando suas ementas, 

foram definidos, a partir de seus conteúdos programáticos, os percentuais de suas atividades 

que seriam classificadas como nível BIM Introdutório, Intermediário e Avançado, bem como 

os percentuais que não se enquadram como BIM ou que, por limitação de informações, era 

inconclusivo. Após a observação dos percentuais definidos e interpretação de seus conteúdos 

disponíveis, foi assinalado o NPBIM para cada disciplina, junto a comentários esclarecedores 

quanto às decisões tomadas. 

Foram elaborados, em seguida, relações e recorrências entre seus programas que pudessem 

influenciar na elaboração dos componentes do presente trabalho para o CGEC-UFG, seguindo 

as análises das demais investigações realizadas. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas pesquisas realizadas. 

4.1 ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

Foram entrevistados 24 professores que lecionam no curso, representando 59% dos docentes 

da Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da UFG que ministraram aulas para o 

CGEC-UFG no segundo semestre de 2018. A relação com as 9 respostas objetivas e 4 

discursivas dos professores está disponível para análise completa no Apêndice C. 

Sabe-se que o CGEC-UFG não é dotado de um componente curricular sobre BIM atualmente. 

Entretanto, as entrevistas revelaram que os docentes têm conhecimento a respeito do tópico, e 

vários demonstraram interesse de se informar mais a respeito. Uma  parte  significativa  das  

respostas foi favorável ao BIM como importante ferramenta na formação do engenheiro civil, 

e outros se posicionaram dizendo encarar o assunto como prioridade para o próprio ensino.  

Figura 4.1 – “Como você classificaria seu nível de conhecimento em BIM” (N=24) 

Fonte: os autores. 

A partir da Figura 4.1, nota-se que 42% (38% com mais 4%) dos docentes possuem alguma 

experiência em BIM. No entanto, a seção mais numerosa com 50% das respostas foi de 

professores que não necessariamente carregam conhecimentos significativos a respeito da 

tecnologia. No geral, o primeiro contato dos professores com BIM ocorreu por meio do software 

Revit, durante congressos ou durante projetos profissionais. 

8%

50%

38%

4% Nulo / não conheço

Vago / já ouvi falar

Tenho boa noção ou alguma
experiência na área

Conheço bem ou já utilizei o BIM
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Figura 4.2 – “O BIM é importante para a formação do engenheiro civil (N=24)” 

Fonte: os autores. 

A Figura 4.2 ilustra alta aprovação à tecnologia BIM pelos docentes, onde apenas 4% dos 24 

questionados não julgaram favoráveis a afirmação citada. 

Figura 4.3 – Nível de interesse dos docentes a inserir o BIM nas disciplinas que leciona 
(N=24). 

Fonte: os autores. 

Lê-se da Figura 4.3, que a maioria dos docentes enxergam aplicabilidade do BIM em suas 

disciplinas. E, quando perguntados sobre quais eram suas sugestões para fomentar o interesse 

de BIM para os colegas, as sugestões mais frequentes envolveram workshops, mesas redondas, 

oficinas e cursos sobre a tecnologia que possam vir a capacitar os próprios professores.  

8%
4%

50%

38%

Não saberia opinar

Não penso dessa forma

Concordo com a afirmativa

Na verdade, o BIM é essencial

21%

8%

58%

13%

Não vejo aplicabilidade do
BIM para a(s) minha(s)
disciplina(s)

Vejo aplicabilidade, mas
tenho outros planos
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Figura 4.4 – Relação dos docentes que enxergam o BIM como importante ou essencial para a 
formação do engenheiro civil e seus níveis de conhecimento na tecnologia (N=21). 

Fonte: os autores. 

A Figura 4.4 ilustra como os que apoiaram a tecnologia eram versados nela. 

Figura 4.5 – Relação entre docentes que viram aplicabilidade do BIM para suas disciplinas e 
suas respectivas áreas de atuação (N=17). 

Fonte: os autores. 

Conforme visto na Figura 4.5, a disciplina de Projeto se destacou como a área de atuação 

predominante. Talvez isso explique a alta receptividade do BIM nos entrevistados, retratada na 

Figura 4.3, haja vista relação desta tecnologia para o processo de projeto como um todo. 
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Figura 4.6 – Docentes que não enxergaram aplicabilidade do BIM em suas próprias 
disciplinas e seu conhecimento em BIM (N=7) 

Fonte: os autores. 

A Figura 4.6 ilustra que os docentes que responderam negativamente à adoção do BIM em suas 

disciplinas têm de modo geral, menos conhecimento sobre a tecnologia em relação a seus outros 

colegas, possibilitando que este tenha sido um motivo pela não-aceitação. 

Figura 4.7 – Questões julgadas pelos docentes como delicadas para que o CGEC-UFG 
inserisse disciplina obrigatória sobre BIM em função do tempo de sua docência ali (N=24) 

Fonte: os autores. 

A literatura prevê que a inserção de disciplinas obrigatórias teria pontos mais delicados, 

sobretudo pela necessidade de ajustes no Plano Pedagógico do Curso, conforme situação 

comparável na Figura 4.7. Na questão subjetiva sobre esta pergunta, ao menos três professores 

se posicionaram contra a criação de um componente obrigatório, alegando que uma disciplina 

optativa seria o caminho mais plausível. 
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Figura 4.8 – Questões julgadas pelos docentes como delicadas para que o CGEC-UFG 
inserisse disciplina optativa sobre BIM em função do tempo de sua docência ali (N=24) 

Fonte: os autores. 

A Figura 4.7 introduz a suposição de que o tempo de docência de um professor no CGEC-UFG 

proporcionaria avaliação mais apurada sobre as necessidades da instituição. Docentes com 11 

até 20 anos de casa apontaram menos questões possivelmente delicadas para a implementação 

de nova disciplina optativa no currículo, se comparadas com as obrigatórias. Sugestões dos 

professores para a inserção de disciplina optativa no currículo envolvem nomeá-la como 

Tópicos Especiais, realizar editais de chamada para professores versados em BIM, ou mesmo 

conseguir apoio da direção do curso para que professores efetivos apresentem plano de ensino 

da tecnologia coerente às condições de prática e ensino da instituição. 

4.2 ENTREVISTA COM OS DISCENTES 

Ao todo, a pesquisa alcançou 45 discentes do CGEC-UFG, matriculados em pelo menos uma 

disciplina do Curso no segundo semestre de 2018. Era vontade dos autores que houvessem mais 

respondentes nesta etapa do trabalho, porém isto não ocorreu pois não se fez uma divulgação 

em massa que objetivasse alcançar alunos de períodos mais iniciais. Por consequência de ser o 

principal círculo social dos autores, os discentes que responderam eram em maioria último ou 

penúltimo-anistas da graduação. A relação completa com as respostas dos discentes pode ser 

conferida no Apêndice D.
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Figura 4.9 – Qual período você cursa? 

Fonte: os autores. 

Apesar de se ter tentado coletar amostra mais diversa dentro do CGEC-UFG, a Figura 4.9 

aponta concentração de respondentes em períodos mais avançados do Curso.  

Figura 4.10 – Como você classificaria seu nível de conhecimento em BIM? 

Fonte: os autores. 

Na Figura 4.10, a alternativa "Conheço bem ou já utilizei o BIM em mais de uma etapa do ciclo 

de vida de uma construção" foi escolhida por 11,1% dos discentes, em uma taxa mais expressiva 

que a dos docentes. Isso pode indicar uma maior preocupação dos alunos ou cobrança de 

empresas de estágio em acompanhar as tendências do mercado. O primeiro contato de 100% 

dos alunos respondentes com o BIM foi o Revit, por meio de cursos no Senac ou disciplinas no 

intercâmbio ou mesmo durante programas de estágio. 
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Figura 4.11 –  “O BIM é importante na formação do engenheiro civil”. 

Fonte: os autores. 

Paralelamente às respostas de seus professores, a partir da Figura 4.11, o BIM também é visto 

como importante ou essencial para a formação do engenheiro civil na visão da maioria (84%) 

dos alunos. 

Figura 4.12 – Se algumas das disciplinas sobre BIM abaixo fossem ofertadas como optativas 
no CGEC-UFG, você as faria? 

Fonte: os autores. 
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Na quarta e última pergunta, os alunos manifestaram seu interesse em cursar três diferentes padrões de 

disciplinas BIM: uma mais introdutória (Introdução ao BIM), uma de nível intermediário (Elaboração 

de objetos paramétricos) e outra mais avançada (Coordenação de Projetos). Ainda que o interesse dos 

alunos mostra uma queda à medida que o conteúdo dificulta, há uma demanda constante para o estudo 

de BIM nos três níveis. Nota-se que entre 20-27% dos alunos mostrou interesse ao assunto, porém 

teme que a aprendizagem da tecnologia seja algo exaustivo e complexo. 

4.3 SONDAGEM DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO 

CENTRO DE AULAS DAS ENGENHARIAS (CAE) 

As salas dos laboratórios 100, 200 e 300 do Centro de Aulas das Engenharias (CAE) foram 

projetadas para receber em média 24 computadores. De forma geral, os computadores 

instalados apresentaram-se aptos para uso, tendo boa qualidade de softwares operacionais, 

hardware de processamento e placas adequadas de vídeo, além de boa conexão à internet. 

Para esta avaliação, selecionou-se três softwares de renome em BIM – Revit, Navisworks e 

Solibri – e avaliou-se a possiblidade dos computadores nos laboratórios receberem a instalação 

dos três. Eles exigiam semelhantes competências técnicas em relação ao outro, porém o Revit 

se destacou por ser o software mais oneroso à memória RAM das máquinas. Apesar de exigir 

um grau alto de processamento de dados e vídeo, os computadores da pesquisa mostraram-se 

não apenas aptos para tal tarefa como já contendo o Revit 2017 instalado em cada máquina 

operante das salas analisadas, conforme pode ser visto em destaque na Figura 4.13.

Figura 4.13 – Fotografia da tela de um computador em funcionamento na sala 300 do CAE, 
com destaque para o atalho do Revit 2017, em verde. 

Fonte: os autores. 
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A sala de número 300 foi a que mais apresentou problemas nos equipamentos, com 42% das 

24 máquinas apresentando alguma questão que impossibilitava ou dificultava a sua utilização 

(vide Quadro 4.1). Ainda assim, mesmo nesta sala, mais da metade das unidades estavam 

completamente operacionais e apresentando os requisitos exigidos pelo software para 

desempenho de modelagem de empreendimentos médios. 

Problemas encontrados com os computadores envolviam: 

a) Falta de peças para seu uso apropriado;

b) tela com resolução menor do que a recomendada;

c) apenas o sistema operacional Ubuntu funcionando (softwares citados não têm suporte para Linux);

d) computadores ausentes.

Quadro	4.1	– Relação dos problemas encontrados nos computadores por sala.  

Sala Computadores inexistentes Computadores com algum defeito % do Total

100 3 1 17% 

200 2 3 22% 

300 1 9 42% 

Fonte: os autores. 

4.4 PLANEJAMENTO DE DISCIPLINAS SOBRE BIM 

Nesta seção, são desenvolvidos os raciocínios das estratégias para inserção do BIM no currículo. 

4.4.1  DISCIPLINAS TENDO O BIM COMO RECURSO DIDÁTICO 

Averiguou-se o Plano Pedagógico de Curso (PPC) do CGEC-UFG (AMARAL, 2014), 

para identificar interfaces de suas disciplinas obrigatórias com o BIM, segundo Checcucci 

(2014). O resultado das análises pode ser conferido no Quadro 4.2, com adição de exemplos 

sugeridos pelos autores de como as disciplinas poderiam fomentar a familiaridade e o interesse 

dos alunos da instituição com o BIM, ainda que não haja interface clara entre a tecnologia 

e a ementa analisada.  
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Quadro	4.2	– Interface das disciplinas obrigatórias do CGEC-UFG com o BIM, segundo método de análise proposto por Checcucci (2014). 

DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA FERRAMENTA 
Exemplo de como o BIM pode ser incentivado 
na disciplina, a partir da análise de sua ementa Etapa de 

projeto 
Ciclo de vida da 

edificação 
Conteúdos de modelagem

Existe interface clara com o 
BIM? 

1º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Introdução à Engenharia 
Civil  

- - Todos 
DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Textos conceituais, palestras e discussões. 

Desenho I Arquitetura Projetação 
Modelagem geométrica 

tridimensional; Orientação a projetos; 
Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Representações bi e tridimensionais aproveitadas 
de modelagens em BIM. 

Física I - - - NÃO - 

Cálculo 1A - - - NÃO - 

Geometria Analítica - - - NÃO - 

Química Geral - - - NÃO - 

Química Geral 
Experimental 

- - - NÃO - 

2º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Desenho II  Arquitetura Projetação 
Modelagem geométrica 

tridimensional; Orientação a 
projetos; Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Representações bi e tridimensionais aproveitadas 
de modelagens em BIM. 

Física II - - - NÃO - 

Laboratório de Física I - - - NÃO - 

Álgebra Linear - - - NÃO - 

Cálculo 2A - - - NÃO - 
Probabilidade e 
Estatística 

- - - NÃO - 

Introdução à 
Computação 

Todas Todas 

Colaboração; Interoperabilidade; 
Parametrização; Semântica de 
modelo; Simulação e análise 

numéricas 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Linguagens programáticas para criação de 
aplicações paramétricas simples em softwares 

BIM. 

Continua 
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DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA FERRAMENTA 
Exemplo de como o BIM pode ser incentivado 
na disciplina, a partir da análise de sua ementa 

Etapa de 
projeto 

Ciclo de vida da 
edificação 

Conteúdos de modelagem 
Existe interface clara com o 

BIM? 

3º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Desenho Arquitetônico  Arquitetura Projetação 
Modelagem geométrica 

tridimensional; Orientação a 
projetos; Visualização do modelo 

SIM Modelação simples em BIM e documentações. 

Sociologia para 
engenheiros 

- 
Uso, que envolve a 

operação e a 
manutenção 

Colaboração; Interoperabilidade 
DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Textos e discussões abordando possíveis desafios 
da colaboração entre projetos e projetos que são ou 

não pensados para o cliente. 

Física III - - - NÃO - 

Laboratório de Física II - - - NÃO - 

Mecânica Geral I Estruturas - - NÃO - 

Cálculo Numérico - - - NÃO - 

Cálculo 3A - - - NÃO - 

4º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Introdução à Geotecnia - - - NÃO - 

Laboratório de 
Materiais de 
Construção I 

Outras 
disciplinas 

Construção; Estudo 
de viabilidade; Uso, 

que envolve a 
operação e 

manutenção 

Ciclo de vida de uma edificação - 

Materiais de 
Construção I 

Outras 
disciplinas 

Construção; Estudo 
de viabilidade; Uso, 

que envolve a 
operação e 

manutenção 

Ciclo de vida de uma edificação - 

Mecânica dos Fluidos Hidráulica 
Estudo de 
viabilidade 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulação e análises 

numéricas 
NÃO - 

Metodologia Científica 
e Tecnológica 

- - - NÃO - 

Resistência dos 
Materiais I 

Estruturas 
Contrução; Estudo 

de viabilidade; 
Projetação 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulação e análises 

numéricas 
NÃO - 

Mecânica Geral II Estruturas - - NÃO - 

Equações Diferenciais - - - NÃO - 

Continua 
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DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA FERRAMENTA Exemplo de como o BIM pode ser 
incentivado na disciplina, a partir da 

análise de sua ementa 
Etapa de 
projeto 

Ciclo de vida da edificação Conteúdos de modelagem 
Existe interface 

clara com o BIM? 

5º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Análise Estrutural 1 Estruturas Estudo de viabilidade Simulação e análises numéricas NÃO - 

Ciências do Ambiente 
Outras 

Disciplinas 

Demolição ou requalificação; Estudo de 
viabilidade; Planejamento da construção; 

Uso, que envolve a operação e a 
manutenção 

Ciclo da vida de uma 
edificação; Simulação e 

análises numéricas 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Discussões sobre eficiência energética e 
certificação LEED. 

Hidráulica 1 Hidráulica 
Estudo de viabilidade; Projetação; Uso,
que envolve a operação e a manutenção 

Orientação a projetos; 
Simulação e análises 

numéricas; Visulização de 
modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Visualização e simulação de sistemas 
hidráulicos utilizando ferramentas BIM, 
como Autodesk CFD, para análises de 

viabilidade e eficiência. 

Laboratório de 
Materiais de 
Construção II 

Outras 
Disciplinas 

Construção; Estudo de viabilidade; Uso, 
que envolve a operação e manutenção 

Ciclo de vida de uma 
construção 

- 

Laboratório de 
Mecânica dos Solos I 

Outras 
Disciplinas 

Construção; Uso, que envolve a 
operação e a manutenção; Estudo de 

viabilidade 

Ciclo de vida de uma 
edificação; Modelagem 

geométrica tridimensional 
NÃO - 

Materiais de 
Construção II 

Outras 
Disciplinas 

Construção; Estudo de viabilidade; Uso, 
que envolve a operação e manutenção 

Ciclo de vida de uma edificação - 

Mecânica dos Solos I 
Outras 

Disciplinas 
Estudo de viabilidade 

Simulação e análises numérias; 
Visualização do Modelo 

NÃO 
Discussões a respeito de trabalhos da área 

geotécnica em BIM. 

Resistência dos 
Materiais II 

Estruturas Estudo de viabilidade; Projetação 
Ciclo de vida de uma 

edificação; Simulação e 
análises numéricas 

NÃO - 

Sistemas Estruturais I Estruturas 
Construção; Estudo de viabilidade; 

Planejamento da Construção; Projetação 

Ciclo de vida de uma 
edificação; Simulação e 

análises numéricas; 
Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Uso de ferramentas BIM para simulações de 
cargas, ações e deformabilidade. Colaboração 

com modelo de arquitetura. 
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DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA FERRAMENTA 
Exemplo de como o BIM pode ser incentivado na 

disciplina, a partir da análise de sua ementa Etapa de 
projeto 

Ciclo de vida da edificação Conteúdos de modelagem 
Existe interface 

clara com o BIM? 

6º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Análise Estrutural 2 Estruturas Estudo de viabilidade Simulação e análises numéricas NÃO - 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Arquitetura 
Planejamento da construção; 

Projetação; Uso, que envolve a 
operação e a manutenção 

Ciclo de vida de uma edificação; 
Colaboração; Modelagem 
geométrica tridimensional; 

Orientação a Projetos; Visualização 
do modelo 

SIM 

Introdução das noções de Interoperabilidade e 
Colaboração, LoD (level of detail) do produto, 

diferenciação de anteprojeto e projeto utilizando 
ferramentas BIM, menção ao CIM (city information 

modelling) 

Construção Civil 1 
Outras 

Disciplinas 

Construção; Estudo de 
viabilidade; Planejamento da 

construção; Uso, que envolve a 
operação e a manutenção 

Ciclo de vida de uma edificação 
DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Introdução de ferramentas de planejamento de obras 
no tempo (4D), instalação de canteiro utilizando 

BIM. 

Hidráulica 2 
Outras 

Disciplinas 

Estudo de viabilidade; 
Projetação; Uso, que envolve a 

operação e a manutenção 

Orientação a projetos; Simulação e 
análises numéricas; Visulização de 

modelo 
- 

Hidrologia 
Outras 

Disciplinas 
Estudo de viabilidade; 

Projetação 

Orientação a projetos; Simulação e 
análises numéricas; Visulização de 

modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Simulação de alagamento de bacias por chuvas 
utilizando ferramentas BIM como Autodesk 

InfraWorks 360 em conjunto do RiverFlow 2D. 

Laboratório de 
Mecânica dos Solos II 

Outras 
Disciplinas 

Estudo de viabilidade 
Simulação e análises numérias; 

Visualização do Modelo 
NÃO - 

Mecânica dos Solos II 
Outras 

Disciplinas 
Estudo de viabilidade 

Simulação e análises numérias; 
Visualização do Modelo 

NÃO 
Discussões a respeito de trabalhos da área geotécnica 

em BIM. 

Topografia e 
Geodésia 

Outras
Disciplinas 

Planejamento da Construção
Modelagem geométrica 

tridimensional; Visualização do 
modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Introdução de conceitos GIS e BIM. Mapeamentos 
topográficos utilizando ferramentas BIM. 
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DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA FERRAMENTA Exemplo de como o BIM pode ser 
incentivado na disciplina, a partir da 

análise de sua ementa 
Etapa de 
projeto 

Ciclo de vida da edificação Conteúdos de modelagem 
Existe interface 

clara com o BIM?

7º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Concreto Estrutural 1 Estruturas 
Estudo de viabilidade;  

Projetação 
Simulação e análises numéricas; Visualização do 

modelo 
NÃO - 

Construção Civil 2 
Outras 

Disciplinas 

Construção; Estudo de 
viabilidade; Planejamento da 
construção; Uso, que envolve 

a operação e a manutenção 

Ciclo de vida de uma edificação 
Apresentar projetos de alvenaria e 

paginação feitos em BIM. 

Estrutura de Aço  Estruturas 
Estudo de viabilidade;  

Projetação 

Ciclo de vida de uma edificação; Colaboração; 
Interoperabilidade; Modelagem geométrica 

tridimensional; Orientação a projetos; 
Parametrização; Simulação e análises numéricas; 

Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Incentivar o uso de ferramentas BIM, 
como Autodesk Revit, para elaboração 
de projetos da disciplina; facilitando 

desenho, detalhamento e 
documentação. 

Planejamento do 
Transporte e da 
Mobilidade Urbana 

Outras 
Disciplinas 

- - - 

Projeto de Estradas I 
Outras 

Disciplinas 
Estudo de viabilidade;  

Projetação 

Modelagem geométrica tridimensional; 
Simulações e análises numéricas; Visualização do 

modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Introdução à modelagem de projeto 
utilizando Civil 3D ou Autodesk 

InfraWorks 360. 

Sistemas de 
Abastecimento de 
Água 

Hidráulica 
Estudo de viabilidade;  

Projetação 

Modelagem geométrica tridimensional; 
Simulações e análises numéricas; Visualização do 

modelo 

Incentivar a utilização de ferramentas 
BIM para modelar projetos da 

disciplina; aumentando a qualidade do 
trabalho. 

Continua 
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DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA FERRAMENTA 
Exemplo de como o BIM pode ser incentivado na 

disciplina, a partir da análise de sua ementa Etapa de 
projeto 

Ciclo de vida da 
edificação 

Conteúdos de modelagem 
Existe interface 

clara com o BIM? 

8º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Projeto de Estradas 2 
Outras 

Disciplinas 

Estudo de 
viabilidade; 
Projetação 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulações e análises 
numéricas; Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Introdução à modelagem de projeto utilizando Civil 3D 
ou Autodesk InfraWorks 360. 

Coleta e Transporte de 
Esgoto Sanitário 

Hidráulica 
Estudo de 

viabilidade; 
Projetação 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulações e análises 
numéricas; Visualização do modelo 

Incentivar a utilização de ferramentas BIM para modelar 
projetos da disciplina; aumentando a qualidade do 

trabalho. 

Concreto Estrutural 2 Estrutura 
Estudo de 

viabilidade; 
Projetação 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulações e análises 
numéricas; Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Introdução a conceitos de modelagem estrutural em BIM, 
exercícios de simulação de desempenho de estruturas em 

ferramentas como o TQS, que possui integração com 
BIM. 

Fundações Estrutura 
Estudo de 

viabilidade; 
Projetação 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulações e análises 
numéricas; Visualização do modelo 

DEPENDE DA 
ABORDAGEM 

Introdução de ferramentas de dimensionamento e 
detalhamento de Fundações, como o Cype, que possui 

integração com BIM. 

Sistemas Prediais 
Hidráulico-Sanitário, 
Incêndio e Gás 

Hidráulica 
Estudo de 

viabilidade; 
Projetação 

Colaboração; Interoperabildiade; 
Orientação a projetos; Simulação e 
análises numéricas; Visualização do 

modelo 

SIM 

Geração de quantitativos e orçamentação a partir de 
ferramentas BIM, como o Autodesk Revit, apresentando 

também o NavisWorks para compatibilização dos 
modelos de projeto desenvolvidos na disciplina. 

9º
 P

E
R

ÍO
D

O
 

Projeto de Fundações Estrutura 
Estudo de 

viabilidade;  
Projetação 

Modelagem geométrica 
tridimensional; Simulações e análises 
numéricas; Visualização do modelo 

SIM 
Utilização de ferramentas de dimensionamento e 

detalhamento de Fundações, como o Cype, que possui 
integração com BIM. 

Planejamento e 
Controle de Obras 

Outras 
Disciplinas 

Estudo de 
viabilidade; 

planejamento da 
construção 

Ciclo de vida de uma edificação; 
Colaboração; Interoperabilidade; 
Simulação e análise numéricas 

SIM 
Simulação orçamentária (5D) e no tempo (4D) das etapas 
construtivas de uma edificação, utilizando ferramenta de 

planejamento BIM, como NavisWorks. 

Sistemas Elétricos 
Prediais 

Elétrica 
Construção; Estudo 

da viabilidade; 
Projetação 

Colaboração; Interoperabilidade; 
Orientação a projetos; Visualização do 

modelo 
SIM 

Abertura para projetos modelados em ferramentas BIM, 
como o Autodesk Revit. 

Trabalho de Conclusão 
de Curso 1 

- - - NÃO - 

Introdução à 
Economia 

- - - NÃO - 

Direito Para 
Engenharia 

- - - NÃO - 

Continua 
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DISCIPLINA 
EXISTENTE 

RELAÇÃO COM AS CATEGORIAS ABORDADAS PELA 
FERRAMENTA Exemplo de como o BIM pode ser incentivado na disciplina, a partir da 

análise de sua ementa Etapa de 
projeto 

Ciclo de vida da 
edificação 

Conteúdos de 
modelagem 

Existe interface 
clara com o BIM? 

10
º 

PE
R

ÍO
D

O
 

Engenharia de 
Segurança 

- - - NÃO - 

Estágio Curricular 
Obrigatório 

- - - NÃO - 

Trabalho de Conclusão 
de Curso 2 

- - - NÃO - 

Fundamentos da 
Administração 

- - - NÃO 
Fazer paralelo com a coordenação de projetos em BIM, vista como um 
processo administrativo aplicado à engenharia. Seleção de equipes para 

colaboração. 

Fonte: os autores. 
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Analisando os dados compilados no Quadro 4.2, pode-se perceber na Figura 4.14 que, das 67 

disciplinas obrigatórias no PPC do CGEC-UFG, 39% (N=16) poderiam possuir interface com 

BIM, dependendo da abordagem do professor; e 9% (N=6) possuem in terface clara co m a 

tecnologia. 

Figura 4.14 – Análise de interfaces das disciplinas obrigatórias do CGEC-UFG com o BIM 

Os autores ainda sugeriram exemplos de como os professores de 40% (N=27) das disciplinas 

poderiam fomentar o BIM dentro do contexto de sala de aula, ainda que não houvesse interface 

clara em algumas delas. Esta análise está representada pela Figura 4.15. 

Figura 4.15 – Relação de disciplinas obrigatórias que receberam sugestão feita pelos autores. 
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4.4.2  DISCIPLINAS TENDO O BIM COMO O OBJETO DE ESTUDO 

A partir do capítulo 2.7 da tese de doutorado de Barison (2015), foram sintetizadas as 

informações do Quadro 4.3, seguindo a metodologia descrita na seção 3.2.3, deste trabalho. 

Quadro	4.3	– Compilação de estratégias para o planejamento de disciplinas sobre BIM em um curso 
de Graduação em Engenharia Civil, classificadas pelo seu respectivo NPBIM. 

NÍVEL BIM Introdutório Intermediário Avançado 

ESPECIALIDADE 
TRABALHADA 

Facilitador BIM / 
Modelador BIM² 

Modelador BIM² / Analista BIM Gerente BIM 

PRÉ-REQUISITOS 

Não é preciso conhecer 
ferramentas CAD, nem 

ter experiência prévia em 
BIM ou habilidades 

avançadas em 
computação. 

Saber conceitos e padrões BIM, 
fundamentos de projeto, noções de 
contratos, fluxo de trabalhos, ter 

experiência na ferramenta BIM da 
área (uso de templates e worksets), 

configuração de arquivo central, 
visão sistêmica e habilidade de 
liderança (em caso de grupos). 

Recomenda-se ter conhecimentos 
sobre tecnologias de construção, 
materiais e métodos construtivos, 
alguma prática profissional e bom 
trabalho em equipe, experiência 
nas principais ferramentas BIM, 

linguagem de programação e 
conceitos de modelagem de 

dados. 

OBJETIVOS COM 
A DISCIPLINA 

Obter boa fundamentação 
em conceitos BIM, 

aprender uma ou mais 
ferramentas utilizadas na 

área e, a partir de um 
modelo, gerar 

documentações, 
quantitativos e 
especificações. 

Aprender sobre técnicas avançadas 
de modelagem 3D, conhecer novas 

ferramentas BIM, analisar 
interferências em sistemas do 

edifício, explorar funcionalidades 
de famílias e parâmetros nas 
ferramentas BIM, começar a 

utilizar o BIM em processos 4D 
(tempo) e 5D (orçamento), fazer 
simulações a partir do modelo, 

introduzir conceitos de 
certificação LEED e 

sustentabilidade com BIM, 
demonstrar atitude de eterno 

aprendiz na tecnologia. 

Aprender sobre 
interoperabilidade, ferramentas 

de gerenciamento BIM, processos 
de formação de equipes e 

dinâmicas para educar sobre o 
valor da colaboração, como os 

projetos são executados, quando e 
como a informação pode ser 
trocada entre as disciplinas, 

soluções para colaboração em 
equipes geograficamente 

dispersas, ter experiências de 
trabalho com a indústria e em 

equipes, aprender a fazer 
apresentações orais e escritas. 

ATIVIDADES 
RECOMENDADAS 

Leituras e discussões 
sobre os principais 

conceitos, familiarização 
com ferramentas BIM 
através de modelos e 
projetos já existentes 

(fazer uso de templates e 
worksets), construção 

individual de um modelo 
próprio simples baseado 

em CAD ou de um 
projeto de sistema 

complementar a partir de 
um modelo pré-existente, 

geração de 
documentações, 
quantitativos e 

especificações deste 
modelo. 

Realizar análises de um modelo 
completo pré-existente, eliminando 
incompatibilidades entre sistemas e 

testando modificações com o 
objetivo de melhorar seu 

desempenho, custo e 
construtibilidade. Modelar um 
edifício pequeno, a partir de 
documentações fornecidas 

(contratos, certificados, CAD e/ou 
arquitetura em BIM), para conter 

várias disciplinas de projeto 
(estrutura, ar-condicionado, 

instalações sanitárias, proteção 
contra incêndios, hidráulica, 

elétrica, automação, telefonia e 
comunicação), fazer plano de 

construção do edifício e simular 
cronograma de obra e custos ao 
longo das etapas construtivas 

definidas. 

Desenvolver um único modelo 
BIM em equipe, formada por 

estudantes de mais de um curso 
relacionado com AEC (que 

servirão como especialistas da 
área, para o projeto). Planejar um 
fluxo de trabalho para o projeto e 

atualizá-lo de acordo com a 
necessidade. Realizar a 
Colaboração através de 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). Prever 

reuniões de equipe. Estabelecer 
ponte entre alunos e profissionais 

para consultoria, bancas e 
definição do nível de detalhe 
(Level of Detailing, LoD) em 

cada etapa do projeto. 

Fonte: sintetizado de BARISON, 2015.

2 No nível Introdutório, devido à abordagem simples em atividades de modelação, apenas uma parte da 
especialidade Modelador BIM pode ser alcançada, havendo complementação de sua formação a partir de uma 
disciplina de nível Intermediário compatível. 
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A autora ainda traz relatos de sugestões de melhoria para a implementação das atividades 

referidas, a partir da experiência em BIM que as universidades participantes de sua pesquisa 

tiveram. Algumas delas receberam destaque por ela e foram consideradas como partes do 

método que direcionam a definição das ementas elaboradas no presente trabalho. 

Em disciplinas do nível Introdutório, existe apenas uma ressalva quanto a área máxima da 

edificação a ser modelada – 600 m² –, para que a extensão do projeto não seja um empecilho 

ao aprendizado. 

Para o nível Intermediário foi mencionado que a quantidade ideal de alunos para as turmas varia 

entre 6 a 25 pessoas, com aulas de pelo menos 3h semanais. E, caso sejam feitos trabalhos em 

grupo, deve ser prevista a rotatividade de funções, para que não haja desmotivação dos 

indivíduos pela especialização de conteúdo. Na etapa de modelagem deste nível, foi sugerido 

também que o professor forneça um modelo arquitetônico em BIM com formas simples e 

desenho moderno, área entre 1000 m² e 5000 m² e que, preferencialmente, exista na realidade, 

próximo à universidade. 

Finalmente, para o nível Avançado, foram extraídas duas grandes recomendações: 

b) Procedimento inicial para montagem dos grupos: com o tema do trabalho previamente

fornecido, a turma deve desenvolver, junto ao professor, o Processo de Equipe que será utilizado

para compor os grupos. O processo deverá contemplar a necessidade de alunos de áreas

predeterminadas, distribuição de papéis, eventuais problemas de comunicação à distância,

plataformas utilizadas, estabelecimento de metas, interação e desempenho esperado de cada

membro. Uma vez com o plano definido, os alunos podem fazer um breve histórico de si perante

todos, incluindo sua experiência profissional, para formarem suas equipes. Caso falte certo

especialista em algum grupo, a equipe pode receber consultoria de especialistas de outras equipes.

c) Especificações do projeto a ser modelado: a principal sugestão é de que o projeto seja escolhido

por ter uma complexidade técnica balanceada, focando a avaliação do trabalho basicamente no

aumento do nível de detalhe (LoD) de cada etapa e, por fim, nas análises requeridas. Mas,

preferencialmente, que seja um projeto real, em processo de construção ou recém-construído, com

área entre 5000 m² e 15000 m², apresentando tendências construtivas atuais, similarmente

implementadas através de abordagem colaborativa. Idealmente, que a obra se encontre em local

de fácil acesso para incentivar visitas dos estudantes, além da disponibilidade de plantas e detalhes.
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4.5 DISCIPLINAS SOBRE BIM EM CGECS DO BRASIL 

A partir da pesquisa na plataforma Google, com as palavras-chave referidas na seção 3.3, foram 

encontradas 5 universidades brasileiras com ensino de BIM em seus currículos, totalizando 8 

disciplinas sobre a tecnologia com suas informações disponíveis ao público, como observado 

no Quadro 4.3. 

Quadro	4.4	– Seleção de informações das disciplinas sobre BIM existentes nas graduações brasileiras 
em engenharia civil que possuem seus programas disponíveis ao público. 

UNIVERSIDADE DISCIPLINA ANO NATUREZA
CARGA 

HORÁRIA
PRÉ-REQUISITO 

UFRJ 
BIM I: Modelo Digital 

da Edificação 
5º Optativa 45h 

Desenho Computacional 
(CAD) 

UFSCar 

Modelagem da 
Informação da 

Construção 
3º Obrigatória 60h Projeto de Edificações 

BIM aplicado à 
simulação, construção, 
operação e manutenção 

de edifícios 

4º Optativa 30h 
Modelagem da Informação 

da Construção 

CIM - City Information 
Modelling 

4º Optativa 30h 
Modelagem da Informação 

da Construção 

UFV 

Introdução ao BIM 1º Optativa 30h 
Projeto Assistido por 

Computador 
Modelagem da 
Informação da 

Construção 
4º Optativa 60h 2500h 

UPM 
Aplicação de Sistemas 

BIM 
5º Obrigatória 38h N/D 

USP 
Introdução ao Projeto 

na Engenharia 
1º Obrigatória 90h - 

Fonte: os autores. 

Analisando a Figura 4.16, dos CGECs pesquisados, nota-se que 63% das disciplinas sobre BIM 

são ofertadas nos anos finais, 25% no primeiro e 12% no meio do curso. 

Figura 4.16 – Distribuição do ano de oferta das disciplinas sobre BIM nos CGECs 
pesquisados. 

Fonte: os autores. 

1º ano
25%

3º ano
12%4º ano

38%

5º ano
25%
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Em sequência, pode ser observado na Figura 4.17 que, 63% das disciplinas sobre BIM 

pesquisadas são de natureza optativa em suas propostas. 

Figura 4.17 – Distribuição da natureza das disciplinas sobre BIM nos CGECs pesquisados. 

Fonte: os autores. 

Complementarmente, os autores do presente trabalho valeram-se do conteúdo sintetizado de 

Barison (2015) no Quadro 4.3, para avaliar as disciplinas retratadas no Quadro 4.4 quanto ao 

seu nível de proficiência em BIM (NPBIM), sendo seu resultado observado no Quadro 4.5.

Obrigatória
37%
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Quadro	4.5	– Classificação NPBIM das disciplinas sobre BIM pesquisadas. 

UNIVERSIDADE DISCIPLINA 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

DEFINIÇÃO
DO NPBIM 

COMENTÁRIOS, A PARTIR DE BARISON (2015) Itens associáveis ao NPBIM Itens "não BIM" 
ou inconclusivos Introdutório Intermediário Avançado

UFRJ 
BIM I: Modelo 

Digital da 
Edificação 

50% 50% - - Intermediário

Nível Introdutório é abordado de maneira satisfatória, 
alcançando pontos relevantes sobre análises pertinentes 
ao nível Intermediário. Forma Modeladores e Analistas 
BIM. 

UFSCar 

Modelagem da 
Informação da 

Construção 
75% 25% - - Intermediário

Nível Introdutório é abordado de maneira satisfatória, 
alcançando pontos relevantes sobre simulações 
pertinentes ao nível Intermediário. Forma Modeladores e 
Analistas BIM. 

BIM aplicado à 
simulação, 
construção, 
operação e 

manutenção de 
edifícios 

33% 67% - - Intermediário

Completa-se a formação de Modelador BIM, atingindo 
também o nível de Analista BIM ao abordar as outras 
dimensões de projeto e simulações próprias do nível 
Intermediário. 

CIM - City 
Information 
Modelling 

- 50% - 50% Intermediário
A disciplina volta-se para o estudo de infraestruturas 
urbanas, utilizando conceitos do nível Intermediário em 
BIM. 

UFV 

Introdução ao BIM 100% - - - Introdutório 
A disciplina desenvolve pontos ligados à Facilitação e 
Modelagem básica BIM, característicos do nível 
Introdutório. 

Modelagem da 
Informação da 

Construção 
40% 10% 50% - Avançado 

O foco do Programa é a interoperabilidade e exercícios de 
colaboração multidisciplinar, típicos do nível Avançado. 
Esta disciplina forma Modeladores Iniciantes BIM e 
Gerentes BIM, mas não Analistas BIM. 

UPM 
Aplicação de 
Sistemas BIM 

80% 20% - - Intermediário

Nível Introdutório é abordado de maneira satisfatória, 
alcançando pontos relevantes sobre análises pertinentes 
ao nível Intermediário. Forma Modeladores e Analistas 
BIM. 

USP 
Introdução ao 

Projeto na 
Engenharia 

25% 12% - 63% Introdutório 

O propósito do curso é basicamente apresentar conceitos 
para o desenvolvimento de projetos, abordando BIM 
apenas ao final, com itens breves do nível Introdutório e 
do Intermediário, contribuindo para a Facilitação BIM. 

Fonte: os autores.
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A partir da Figura 4.18, pode-se abstrair que a maioria (63%) das disciplinas nos CGECs 

brasileiros da amostra tendem a ser de nível BIM Intermediário. 

Figura 4.18 – Distribuição do NPBIM das disciplinas sobre BIM nos CGECs pesquisados. 

Pela Figura 4.19, vê-se que 40% das disciplinas do nível BIM preferido pelos CGECs já são 

ofertadas com natureza obrigatória no currículo. 

Figura 4.19 – Distribuição de natureza das disciplinas por cada NPBIM. 

Cargas horárias médias para cada nível BIM das disciplina podem ser observadas na Figura 4.20. 

Figura 4.20 – Cargas horárias médias e máximas das disciplinas de mesmo NPBIM. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

Conforme discorrido no Capítulo 2, pode-se concluir que a demanda do BIM já é realidade no 

país e existe expectativa de que a tecnologia seja cada vez mais estudada e implementada por 

empresas, entidades e cursos de AEC. 

Atualmente, esta realidade só se faz presente no CGEC-UFG através de trabalhos de conclusão 

de curso que citam o BIM ou utilizam esta tecnologia como recurso ou objeto do seu estudo, 

não havendo incentivo formal por parte da instituição, sendo uma provável representação da 

demanda mercadológica goianiense sendo percebida através dos estudantes egressos. 

Entretanto, a partir das investigações realizadas, conclui-se que há viabilidade para inserção do 

BIM no currículo do CGEC-UFG, pelos seguintes motivos: 

a) 84% dos discentes e 88% dos docentes entrevistados no Curso entendem o BIM como importante

ou essencial para a formação do engenheiro civil;

b) 38% do corpo docente entrevistado já possui boa noção de BIM e 4% já utilizou a tecnologia em

mais de uma etapa do processo construtivo, podendo indicar professores com potencial para

ministrar disciplinas de NPBIM Intermediário e Avançado, se incentivados pela instituição;

c) 58% dos professores entrevistados estão interessados em entender mais sobre a tecnologia e outros

13% já buscam aplicá-la ou incentivá-la onde conseguem, apontando que, caso o CGEC-UFG

venha a discutir possível fomento do BIM em sua matriz, já existem aqueles dispostos a colaborar;

d) os laboratórios da EECA não apenas são aptos a receberem ferramentas emblemáticas do BIM,

como já possuem pelo menos um software da tecnologia instalado nas máquinas em operação;

e) existe relação direta entre as atitudes trabalhadas pelo BIM com as diretrizes apontadas pelo MEC,

que norteiam os Planos Pedagógicos de Curso (PPCs) dos CGECs no Brasil, incluindo a UFG;

f) ocorre interface do BIM em pelo menos 9% das disciplinas obrigatórias do PPC do CGEC-UFG, 

sendo que outros 39% delas poderiam haver interface, dependendo da abordagem do professor; e

g) CGECs brasileiros, incluindo os de universidades federais, já possuem o BIM em seus currículos,

às vezes em nível Avançado ou mesmo como disciplinas de natureza obrigatória, sinalizando que

o interesse em prover atualidade e competitividade aos seus discentes por vezes foi maior que

possíveis desafios encontrados para promover mudanças em seus Planos Pedagógicos de Curso e 

demonstrando, com isso, a existência de perspectivas positivas para outras universidades federais 

que consigam se organizar por esse propósito. 
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5.2 SUGESTÃO DE NOVAS DISCIPLINAS SOBRE BIM AO CGEC-UFG 

Utilizando o Quadro 4.3, sintetizado de Barison (2015), juntamente com o contexto observado 

pelas investigações do presente trabalho, os autores sugerem três opções de novas disciplinas 

sobre BIM que poderiam ser ofertadas no CGEC-UFG. 

O NPBIM dessas disciplinas varia entre Introdutório, Intermediário e Avançado, uma vez que 

foi verificada existência de discentes no Curso com perfis para os três níveis, bem como a de 

pelo menos um docente que poderia ser capaz de ministrá-las. No entanto, para qualquer rumo 

tomado quanto à inserção do BIM na instituição, os autores destacam a importância do 

incentivo pela faculdade em prover cursos ou fomentar a formação de seus discentes em BIM, 

considerando que estes obtiveram seu interesse percebido pelo presente trabalho. 

5.2.1  INTRODUÇÃO AO BIM (IBIM) 

Quadro	5.1	– Ementa da disciplina: Introdução ao BIM. 

NPBIM Introdutório 

Natureza Obrigatória 

Carga Horária 64h 

Período de oferta 3º 

Ementa 

Apresentação dos principais conceitos do BIM, familiarização com o 
ambiente de modelagem da tecnologia (abordando paredes, portas, janelas, 
níveis, worksets, templates, etc), construção de modelo a partir de desenhos 
em 2D, geração de documentação e quantitativos 

Fonte: os autores. 

Caso a disciplina Introdução ao BIM, do Quadro 5.1, fosse de natureza Livre ou Optativa, por 

não haver necessidade de pré-requisitos, conforme o Quadro 4.2, haveria uma grande procura 

desta por parte dos discentes, conforme percebido na Figura 4.12, inviabilizando o acesso de 

alunos interessados com menor prioridade pelos termos da Instituição. E, uma vez que 

disciplinas BIM possuiriam maior limitação quanto a oferta de vagas (capacidade máxima dos 

laboratórios: 24 estudantes), não ocorreria democratização suficiente do acesso à tecnologia e 

o conhecimento de BIM continuaria restrito. Enquanto disciplina obrigatória, por outro lado,

ela estaria inserida como parte natural do fluxo da matriz curricular, garantindo que o BIM 

fizesse parte da formação de todos os estudantes em novas turmas. 

Uma possível maneira de implementá-la como obrigatória, seria mesclar as disciplinas de 

Desenho I e Desenho II, no 1º período, trazendo Desenho Arquitetônico para o 2º período e 

estabelecendo a última como pré-requisito simbólico para nova disciplina BIM, no 3º período. 
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5.2.2  MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (MIC) 

Quadro	5.2	– Ementa da disciplina: Modelagem da Informação da Construção. 

NPBIM Intermediário 

Natureza Optativa 

Carga Horária 64h 

Requisitos Construção Civil 2 (co-requisito) 

Período de oferta 7º período 

Ementa 

Familiarização com ferramenta de modelagem BIM (voltado ao uso de  
instalações elétricas, mecânicas e hidráulico-sanitárias), criação de projeto 
simples a partir de modelo arquitetônico BIM fornecido pelo professor, análise 

de interferências, simulações 4D a partir do modelo, orçamentação (5D). 

Fonte: os autores. 

A disciplina de Modelagem da Informação da Construção (MIC), representada no Quadro 5.2, 

poderia ser ofertada mesmo sem a implementação de Introdução ao BIM, do Quadro 5.1. Sua 

carga horária foi definida a partir do exposto por Barison (2015), que aconselha pelo menos 3 

horas semanais de uma disciplina com NPBIM Intermediário. 

A princípio foi pensado em definir Construção Civil 2 como um pré-requisito de MIC, ao invés 

da presente sugestão; no entanto, os autores entenderam como aproveitáveis os conhecimentos 

de Modelação BIM e Análise BIM (trabalhadas no NPBIM Intermediário) para as disciplinas 

de projeto que são ofertadas a partir do 8º período, pela instituição, como por exemplo Sistemas 

Prediais Hidráulico-Sanitário, Incêndio e Gás. 

A escolha da sua natureza como optativa dá-se pelo menor distúrbio gerado no Plano Pedagógico 

de Curso do CGEC-UFG, comparado à inserção de uma disciplina obrigatória no currículo. 

Uma atividade sugerida pelos autores, como forma de aproveitar os relatos de experiência em 

BIM das universidades pesquisadas por Barison (2015) para estimular motivação nos 

estudantes, seria criar grupos em sala de no máximo três alunos e promover rotatividade de 

funções da seguinte maneira: os grupos seriam como empresas de projetos de engenharia e cada 

integrante ficaria responsável por modelar uma disciplina de projeto própria, a partir do mesmo 

modelo de arquitetura fornecido pelo cliente (no caso, o professor), realizando seus projetos 

simultaneamente e compatibilizando-os pela ferramenta BIM apropriada para entrega em data 

pré-estabelecida. O empreendimento deve ser o mais simples possível, para permitir novas 

rodadas de trabalho (entregas) com novos modelos de arquitetura, para que os alunos do grupo 

tenham oportunidade de desempenhar outros papéis. 

Recomenda-se, por fim, que sejam feitas no mínimo duas rodadas de trabalho e no máximo três. 
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5.2.3  COLABORAÇÃO E INTEROPERABILIDADE (CO-INT) 

Quadro	5.3	– Ementa da disciplina: Colaboração e Interoperabilidade. 

NPBIM Avançado 

Natureza Optativa

Carga Horária 96h 

Requisitos Modelagem da Informação da Construção (pré-requisito) 

Período de oferta 8º período 

Ementa 

Formação de equipes multidisciplinares (Arquitetos e Engenheiros Civis), 
desenvolvimento de modelo base para os trabalhos, familiarização com as 
ferramentas de colaboração em BIM, planejamento de fluxo de trabalho e 
divisão de funções, modelagem colaborativa de projetos para o modelo gerado.

Fonte: os autores. 

A disciplina representada pelo Quadro 5.3, possui o máximo nível de proficiência em 

BIM, formando a categoria de Gerentes, desta tecnologia. Para este nível de trabalho 

em BIM, entende-se a necessidade uma carga horária maior, se comparado com as ementas 

anteriores. Sua oferta na graduação em engenharia civil se dá no 8º período, principalmente 

devido ao seu pré-requisito – MIC – que, na seção anterior (5.2.2), foi definida para o 7º 

período.

A proposta desta disciplina é a mais ousada das sugestões dos autores. Não pela 

extravagância de seu nível BIM, mas pela possibilidade de participação de outros cursos, 

como Arquitetura e Urbanismo, fugindo do escopo direto do presente trabalho. 

No entanto, entende-se que o nível de colaboração almejado por uma disciplina com 

este NPBIM, exigiria um esforço maior para o cumprimento do requisito que fora tratado no 

Quadro 4.2, da inserção de diferentes áreas de conhecimento para colaboração.

Felizmente, a Universidade Federal de Goiás oportuniza esse nível de interação, em suas 

disciplinas de caráter optativo, não podendo, portanto, ser uma alternativa simplesmente 

ignoradas pelos autores no contexto de planejamento de disciplinas sobre BIM.

Portanto, caso uma disciplina dessa magnitude possa ser considerada possibilidade real para 

o contexto desta Universidade em algum momento, acredita-se que o presente trabalho já 

teria realizado aqui a sua maior contribuição para a disseminação do ensino de BIM. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES DO CGEC-UFG







APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO AOS DISCENTES DO CGEC-UFG





APÊNDICE C – RESPOSTAS DOS DOCENTES DO CGEC-UFG 

Pergunta 1 Qual seu tempo de experiência como docente? 

1-5 anos 2 
6-10 anos 5 
11-15 anos 6 
16-20 anos 2 

Mais de 20 anos 9 

Pergunta 2 
Qual seu tempo de experiência como docente na 

UFG? 
1-5 anos 8 
6-10 anos 7 
11-15 anos 2 
16-20 anos 2 

Mais de 20 anos 5 

Pergunta 3 
Como a(s) disciplina(s) lecionada(s) por você no 

CGEC-UFG seriam melhor classificadas? 
Conceitual 9 

Planejamento 4 
Execução 3 

Gerenciamento 5 
Projeto 16 

Pergunta 4 Qual sua área de atuação? 

Arquitetura e Urbanismo 0 
Construção Civil 8 

Estruturas 6 
Geotecnia 1 
Hidráulica 6 

Transportes 4 

Pergunta 5 
Como você classificaria seu nível de conhecimento 

em BIM? 
Nulo/Não conheço 2 
Vago/Já ouvi falar 12 

Tenho boa noção ou 
alguma experiência na área 

9 

Conheço bem o BIM ou já 
o utilizei em mais de uma
etapa do ciclo de vida de 

uma construção 

1 

Pergunta 5.1 Qual foi seu primeiro contato com o BIM? 

1x 
Congresso 

Revit, Orientação de mestrado 
Projeto de empresa 

Pergunta 6 
“O BIM é importante para a formação do 

engenheiro civil.” 
Não saberia opinar 2 

Não penso dessa forma 1 



Concordo com a 
afirmativa 

12 

Na verdade o BIM é 
essencial 

9 

Pergunta 7 

Para a inserção de uma disciplina optativa nova 
sobre BIM no CGEC-UFG, quais das questões 

abaixo seriam mais delicadas e deveriam receber 
maior suporte, na sua visão? 

Mudança no Plano 
Pedagógico de Curso 

(PPC) 
10 

Aquisição de 
equipamentos adequados 

8 

Seleção de professor 
capacitado 

9 

Definição da disciplina 7 

Outro 
3 (Conteúdo da disciplina; Tópicos [Especiais]; 

Manutenção equipamentos) 

Pergunta 7.1 Como essa suporte pode ser feito? 

“Discussões no núcleo estruturante” 
“Acho que como optativa, a professora Maria Carolina tem essa expertise na área por 

já ter orientado trabalhos na área.” 
“Eu acredito que estes cursos poderiam ser incorporados em uma semana da 

engenharia, com a participação dos centros [acadêmicos].” 
“Definir uma compatibilização das diferente disciplinas de projeto. Sendo assim, 

capacitar os professores já contratados” 
“Com um professor que defender a ideia e apresentar um plano coerente com o 

curso.” 
“Por meio de concurso direcionado para esta seleção ou parceria com algum professor 

capacitado (para participação na disciplina).” 
“Entrar como tópicos especiais” 

“Depende da vontade política, já existem professores da Arquitetura e Urbanismo que 
trabalham em BIM.” 

“Política de concessão de verba, incentivo do aperfeiçoamento.” 
“Editais de chamadas, divulgações.” 

“Discutindo em reuniões. Conversar com coordenadores e NDE, mais o conselho 
diretor.” 

“Levar demanda (alunos) para o coordenador.” 

Pergunta 8 

Para a inserção de uma disciplina obrigatória nova 
sobre BIM no CGEC-UFG, quais das questões 

abaixo seriam mais delicadas e deveriam receber 
maior suporte, na sua visão? 

Mudança no Plano 
Pedagógico de Curso 

(PPC) 
16 

Aquisição de 
equipamentos adequados 

6 

Seleção de professor 5 



capacitado 
Definição da disciplina 3 

Outro 
2 (Não vejo necessidade de outra disciplina; 

Manutenção equipamentos) 

Não responderam  
2 (Entendo que a disciplina não seja obrigatória; 

Capacitação dos docentes) 
            Pergunta 8.1                  Como essa suporte pode ser feito? 

“Discussões no núcleo estruturante.” 
“Uma discussão primeiro a nível de NDE e depois conselho da EECA” 

“Não vejo como disciplina, mas como ferramenta.” 
“Plataforma BIM é uma ferramenta. O ideal seria implementar cursos extra-classe.” 

“Com um professor que defender a ideia e apresentar um plano coerente com o 
curso.” 

“Por meio de concurso direcionado para esta seleção.” 
“Não precisa ser obrigatória inicialmente.” 

“Disciplina multidisciplinar (Rotação de professores numa mesma disciplina); 
Capacitar professores (Tatiana, Maria Carolina, Marcus, Ricardo).” 

“Solicitar; mas já entrar como optativa.” 
“A disciplina pode ser ofertada de imediato como Tópicos Especiais. Quando houver 
novo PPC ele pode passar para optativa ‘formal’ ou obrigatória, caso haja consenso.” 

Pergunta 9 
Como você classificaria seu nível de interesse em 

inserir o BIM nas disciplinas que já leciona? 
Não vejo aplicabilidade do 

BIM nas minhas 
disciplinas 

5 

Vejo aplicabilidade, mas 
tenho outros planos 

2 

Vejo aplicabilidade e estou 
disposto a entender mais 

14 

É uma prioridade para 
mim, tento aplica-lo e 

incentivá-lo onde consigo 
3 

            Pergunta 9.1 O que você sugere para fomentar (mais) o seu 
interesse e o de outros colegas do Curso em BIM? 
“Cursos para docentes.” 

“Poderia convidar algum professor que atua na área para momentos específicos ou 
uma palestra.” 

“Palestras que apresentem o BIM e suas aplicações.” 
“Apoio para pesquisas científicas, publicações de trabalhos já realizados.” 

“Trazer palestrantes com experiência na área.” 
“Trazer profissionais para ministrar oficinas, palestras, mincursos; capacitar 

professores.” 
“Palestras, Webinários.” 

“Divulgação das funcionalidades e vantagens.” 
“Divulgar aos professores, de maneira preparada. Colocar como NL ou minicurso, 

etc.” 
“Mesas redondas, palestras, trazer a discussão.” 

 
 



APÊNDICE D – RESPOSTAS DOS DISCENTES DO CGEC-UFG 

 

ORDEM QUESTÃO 

Questão 1 
Qual período de Engenharia Civil você cursa (considerando a 
maioria das disciplinas em que se matriculou esse semestre)? 

1º 0 
2º 0 
3º 0 
4º 1 
5º 1 
6º 4 
7º 7 
8º 12 
9º 4 
10º 16 

Questão 2 Como você classificaria seu nível de conhecimento em BIM? 
Nulo/Não conheço 5 
Vago/Já ouvi falar 22 

Tenho boa noção ou 
alguma experiência na área 

13 

Conheço bem ou já utilizei 
em mais de uma etapa do ciclo 

de vida de uma edificação 
5 

Questão 3 
Caso conheça sobre BIM, mencione seu primeiro contato com a 
tecnologia (onde, qual software). 

“Revit” 
“Revit em intercâmbio” 

“Revit em estágio” 
“Curso de Revit pela LACOCI” 

“Revit em projetos de instalações hidrossanitárias” 
“Curso no SENAC” 
“Só de ouvir falar” 

“Workshop da POLI” 
“1º contato por interesse próprio” 

“Ciência sem Fronteiras, em uma universidade americana” 
“Aprendi para passa em processo de estágio. E deu certo.” 

Questão 4 "O BIM é importante para a formação do engenheiro civil" 
Não saberia opinar 4 

Não penso dessa forma 3 
Concordo com essa afirmativa 23 
Enxergo o BIM como essencial 15 

 

   



Questão 5 
Se alguma das disciplinas sobre BIM listadas abaixo 
fossem ofertadas como optativas no CGEC-UFG, você as 
faria? 

a. Introdução ao BIM (conceitos gerais e o ensino de um software específico) 
Possuo outros interesses profissionais 9 

Provavelmente não (não conheço/ 
penso ser muito complexo) 

0 

Se não for muito complicado ou 
exaustivo sim 

10 

Definitivamente 26 
b. Coordenação e compatibilização de projetos em BIM 

Possuo outros interesses profissionais 10 
Provavelmente não (não conheço/ 

penso ser muito complexo) 
1 

Se não for muito complicado ou 
exaustivo sim 

12 

Definitivamente 22 

c. Elaboração de objetos paramétricos em BIM 
Possuo outros interesses profissionais 14 

Provavelmente não (não conheço/ 
penso ser muito complexo) 

2 

Se não for muito complicado ou 
exaustivo sim 

11 

Definitivamente 18 

 


