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BOLETIM ELETRÔNICO AEAA – ABRIL / 2016 

Palestra Sobre -  INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA BIM 

Convidamos aos profissionais associados para o evento. 

Esperamos por você, o evento será isento de custo para os participantes. 

Segue abaixo o currículo do palestrante: “ Arquiteto Fabio Freire” 

Mestre em Engenharia Urbana, Universidade Estadual de Maringá - UEM. Especialista em Análise 

Ambiental, Universidade Federal do Paraná - UFPR. Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Centro 

Universitário Filadélfia - UNIFIL. Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, 

Campus Apucarana. Tem experiência na área de Projeto Arquitetônico, Tecnologia BIM (Modelação da 

Informação da Construção) e Planejamento e Gestão Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Projeto Arquitetônico; Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo; Tecnologia e Sustentabilidade na 

Construção Civil; BIM aplicado a Arquitetura e Engenharia Civil. 

Segue algumas informações sobre o contexto da palestra:  INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA BIM 

[...} Embora possa haver vários objetivos na criação de um modelo de Edifício Virtual em BIM (Modelação 
da Informação da Construção) a finalidade que pode diferir do processo tradicional CAD é a profundidade 
da informação adicionada ao modelo 3D, é claro que o uso mais trivial de um modelo BIM é para fazer 
agradáveis visualizações do que vai ser construído. Isso é bom tanto para ajudar na decisão de design, 
comparando diferentes alternativas de projeto, ou para "vender" o seu projeto para o cliente, mas o mais 
significativo no BIM é como os dados são armazenados, que nesse caso, favorecem a agilidade na 
modificação do projeto, replicando automaticamente as alterações em toda documentação gráfica (plantas 
baixas, cortes e elevação) e também nos quantitativos. Isso não só ajuda a criar a documentação de projeto 
mais rápido, mas também fornece garantia de qualidade para uma rigorosa compatibilização de projetos [...] 
 

JUSTIFICATIVA de dois escritórios de arquitetura para migrar para o BIM (ARCHICAD). 
 
http://graphisoftbr.blogspot.com.br/2015/07/por-que-fernandes-mudou-para-o-archicad.html 
 
http://graphisoftbr.blogspot.com.br/2016/04/saiba-porque-o-stmir-studio-arquitetura.html 
 

DATA: 27/04/2016 - HORARIO: 19:00 HRS  ( Tempo de exposição aproximado: 40 minutos ) 

LOCAL: Auditório do Crea – Apucarana 
 

Palestrante: Arquiteto Fabio Freire  

Confirmar presença através do e-mail : aeaa.pr@creapr.org.br 

ou pelo telefone 43 3422-8250 com Maristela. 
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