1. Disposições Gerais
1.1. Objetivo do curso
Atualmente, o mercado de trabalho reivindica dos profissionais explanações
e detalhamentos de projeto cada vez maiores. Nesse contexto, o Revit é um software
que oferece ferramentas para visualização 3D, visualizações realistas, além de
possuir funções de compatibilidade de projetos (estrutural, hidráulico, entre outros).
Com isso, o objetivo do curso consiste na apresentação e capacitação dos discentes
no software Autodesk Revit Architecture® Educational Version (software de plataforma
BIM).

1.2. Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 8 de agosto às 16h com término
às 23h do dia 10 de agosto de 2016.
Para a realização da inscrição, o candidato deverá informar os seguintes
dados: nome, CPF, RA, período no sistema acadêmico e e-mail.
O candidato só irá garantir sua vaga após a realização do pagamento da taxa
de inscrição no período indicado (item 1.4).

1.3. Pré-requisito
O candidato deverá ter cursado a disciplina de Expressão Gráfica (1º
Período).

1.4. Valor da Inscrição
O curso terá um valor de R$50,00 sendo que ao discente que apresentar 100%
de presença será devolvido R$10,00 para o mesmo. O valor deve ser pago na sala do
PET (H103) no dia 11 de agosto para um membro do PET.

2. Critérios de seleção
O curso terá 20 vagas para os discentes, sendo que o critério de classificação
será por ordem de chegada. Além disso, o discente só terá sua vaga confirmada após
o pagamento da taxa de inscrição.

3. Cronograma
Inscrição

08 de agosto (16h) a 10 de agosto (23h)

Pagamento

11 (sala do PET - H103)

Minicurso

Item 3.1

3.1. Cronograma do curso
O minicurso terá início no dia 16 de agosto e término dia 26 de agosto, sendo
realizado nos dias: 16/08; 18/08; 19/08; 23/08; 25/08 e 26/08, das 18h às 21h. As aulas
ocorrerão em salas de aula informadas aos participantes via e-mail.

4. Considerações
O minicurso disponibilizará um certificado para o discente de 18h emitido pelo
PET. O certificado será disponibilizado no site do PET com todas as instruções para
a validação do mesmo. O discente deverá trazer para as aulas do minicurso seu
computador próprio, com o software versão 2017 já instalado. Será fornecido ao
discente uma apostila em formato digital (pdf) com as notas de aula e os demais
materiais necessários para realização do curso, sendo eles enviados via e-mail.

