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o software: O Revit é um software de Tecnologia BIM (Building Information Modeling) , que em 
português signica Modelagem de Informação da Construção, uma tecnologia que permite criar e 
manter projetos arquitetônicos consistentes, completos e funcionais em relação à execução de suas 
etapas. Com ele, os dados inseridos em projeto alimentam também um banco de dados com as 
informações físicas da obra, além de trabalhar com excelentes ferramentas para documentação.

O curso apresenta na prática a interface, os conceitos de tecnologia BIM  e ensina a projetar direta-
mente no software, em 3D, criando uma edicação por completo. O participante aprenderá como 
fazer a documentação em 2D, gerando plantas, cortes e fachadas, utilizando anotações, cotas, 
criando tabelas básicas e organizando a prancha de plotagem. Se você trabalha com projetos arqui-
tetônicos ou civis, o Revit pode trazer uma otimização de tempo de até 40% em relação aos softwa-
res CAD em 2D tradicionais.  O uso do Revit irá ajudá-lo a organizar seu processo de trabalho e 
fazendo este curso você estará aprendendo das ferramentas mais atuais para projetar em 3D e 2D 
da atualidade.
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Com carga horária de 40 horas.Estão inclusos o material didático e 
certicado de horas complementares.
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Aulas agendadas e em horários exíveis à você e ao professor. 

Bônus: Biblioteca de mais de 6000 itens.

Quer saber qual o investimento no curso?!!$ Contate-nos no cursos@concretoleve.arq.br ou no whatsapp (61)99140-5518
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