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Resumo 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET Civil 
UTFPR) desenvolveu o minicurso Revit 
Architecture, baseado na plataforma BIM. As 
aulas foram lecionadas por petianos os quais 
receberam embasamento teórico ofertado por 
um profissional credenciado pela Autodesk. Os 
petianos organizaram todas as etapas do evento: 
a elaboração do edital; o desenvolvimento do 
material didático; as aulas; e a aplicação de 
questionário de satisfação. Os resultados 
demonstraram que a ação de extensão atingiu 
seus objetivos de modo amplamente 
satisfatório, estimulando os petianos a novas 
iniciativas no âmbito do ensino e extensão. 
Palavras-chave: Autodesk; BIM; Ensino; 
Extensão; Projeto arquitetônico. 
 
Abstract 
 
The Tutorial Education Program (PET Civil 
UTFPR) developed the short course Revit 
Architecture, based on BIM platform. The 
classes were taught by petianos who received 
theoretical basis offered by a professional 
accredited by Autodesk. The petianos 
organized every stage of the event: the drafting 
of the notice; the development of educational 
materials; the classes; and applying 
satisfaction questionnaire. The results showed 
that the extension activity achieved its 
objectives in a very satisfactory manner, 
stimulating the petianos to new initiatives in 
teaching and extension. 
Key-words: Autodesk; BIM; Education; 
Extension; Architectural project. 
 

Introdução 

 

O grupo PET Engenharia Civil da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), realiza atividades com o objetivo de 

ampliar o conhecimento relacionado às 

disciplinas do curso de Engenharia Civil, além 

de desenvolver habilidades extracurriculares, 

necessárias para o mercado de trabalho. Com 

este intuito, no ano de 2014 e 2015 o grupo 

PET-Civil ofertou duas edições do minicurso e 

extensão sobre o software Autodesk® Revit® 

Architecture. 

O Autodesk® Revit® Architecture é um 

software para o desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos, baseado na Modelagem das 

Informações de Construção, conhecida como 

plataforma Building Information Model (BIM). 

O software possui diversos recursos, sendo 

proposto como uma ferramenta de estudo que 

integra novas tecnologias, utilizando a 

plataforma BIM, modelagem 3D e renderização 

integrada. Apesar disso, o software apresenta 

uma interface simplificada, facilitando o 

aprendizado acadêmico. Dentro da engenharia, 

tempo e custo são fatores importantes na 



execução de um empreendimento. Assim, é 

essencial o uso de projetos compatíveis entre si, 

de forma que o retrabalho seja minimizado [1]. 

Nesse sentido, a plataforma BIM se apresenta 

como solução, expondo um novo modelo de 

informação da construção, o qual permite o 

compartilhamento de informações entre as 

várias etapas do processo construtivo, 

possibilitando o trabalho simultâneo, evitando 

erros de compatibilidade de projeto [2] [3]. 

O software foi escolhido pelo grupo PET 

visto que, além de ser um dos mais populares, 

considerando-se a plataforma BIM, a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

possui convênio com a Autodesk®, o qual 

disponibiliza a todos os alunos livre acesso aos 

diversos softwares, na versão educacional. 

 

Materiais e Métodos 

 

Inicialmente, os petianos participaram do 

curso de 64 horas com profissional certificado 

pela Autodesk®. Por meio desse curso, os 

alunos obtiveram orientação e conhecimentos 

necessários para oferecer suporte ao minicurso 

proposto. Com isso, elaborou-se uma apostila 

com as principais ferramentas do programa, a 

qual foi transmitida aos alunos como material 

de apoio. 

A divulgação ocorreu durante um mês 

através de mídias gráficas e digitais. 

Disponibilizou-se um edital completo aos 

alunos com informações como datas, número 

de vagas disponíveis (30 vagas em 2014 e 20 

em 2015) e critérios de seleção de alunos. Tais 

critérios foram estabelecidos de modo que os 

alunos tivessem o mínimo de conhecimento 

necessário para o melhor aproveitamento do 

curso. Sendo assim, apenas discentes 

matriculados a partir do segundo período 

poderiam efetuar a inscrição. As inscrições 

foram realizadas online no site do Programa de 

Educação Tutorial de engenharia civil da 

UTFPR de Campo Mourão [4]. 

Com o intuito de melhorar o aprendizado dos 

alunos, as aulas foram ministradas entre os dias 

14 de julho e 25 de julho de 2014, com duração 

de duas horas por dia, totalizando 20 horas. Já 

em 2015, o minicurso foi realizado ao longo do 

mês de setembro, três vezes por semana, 

totalizando 20 horas. A figura 1 expõem uma 

das aulas lecionadas na última edição do 

minicurso O grupo docente era composto por 

cinco petianos que se revezavam de modo que, 

um ministrava as aulas e quatro auxiliavam os 

estudantes durante as atividades. 

 

 
Figura 1: relevância do tema para formação 

acadêmica. 
 

Como avaliação final, os alunos entregaram 

um projeto arquitetônico completo de um 
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sobrado, desenvolvido ao longo do curso. 

Todos os projetos foram corrigidos e o 

feedback enviado para cada um dos alunos.  

 

Resultados 

 

Ao final dos eventos foram distribuídas 

fichas de avaliação com o intuito de estimar a 

metodologia de ensino utilizada durante o 

minicurso. As fichas continham 

questionamentos a respeito da relevância do 

tema para formação acadêmica (figura 2), 

desempenho e conhecimento dos docentes 

(figura 3), duração do minicurso (figura 4) e 

nível geral de satisfação (figura 5), sendo que 

são expostos primeiramente os resultados para 

a edição de 2014 e, logo abaixo, os de 2015. No 

término das edições do minicurso os alunos 

indicaram sugestões a serem analisadas para 

aprimoramento da atividade. 

 

 

 
Figura 2: Relevância do tema para formação 

acadêmica. 
 

 
Figura 3: Desempenho e conhecimento dos 

docentes. 
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Figura 4: Duração do minicurso. 

 

 
Figura 5: Nível geral de satisfação. 

 

Discussão 

 

O Programa de Educação Tutorial, por meio 

da primeira e segunda edições do minicurso 

Revit® Achitecture, atuou no curso de 

graduação de engenharia civil como polo 

irradiador do conhecimento, proporcionando 

aos alunos de graduação um curso de extensão 

atual e demasiado importante para a área de 

construção civil. Além do mais, o minicurso 

obteve excelente avaliação pelo público alvo, 

incentivando a sequência do evento.  

Verificou-se também, dentre os resultados 

que este projeto de extensão propiciou, uma 

positiva e promissora integração entre os 

petianos e graduandos do curso de engenharia 

civil, sendo que ambos os lados demonstraram 

interesse em participar de novos projetos. Dessa 

maneira, as sugestões de melhorias indicadas 

pelos alunos ao final do curso em 2014 foram 

implementadas em 2015 e as sugestões do curso 

em 2015 serão levadas em consideração para as 

próximas edições. 
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