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OBJECTIVOS GERAIS 

Aspectos específicos e complementares do Desenho Técnico aplicados à Engenharia. 
Teoria das projecções cotadas e sua aplicação directa em áreas de intervenção do 
Engenheiro. Utilização de um sistema CAD na elaboração de peças desenhadas afins ao 
domínio da Engenharia. Modelação em 3D segundo a perspectiva e interesse do 
Engenheiro Civil. Introdução ao BIM e prática de ferramentas de base BIM. 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 
Interpretação de representações específicas no domínio da Engenharia baseadas na 
representação por projecção cotada. Capacidade técnica de análise e resolução gráfica de 
problemas no domínio da Engenharia. Domínio na utilização de sistemas gráficos como 
ferramenta de apoio à análise de peças desenhadas de Arquitectura segundo a perspectiva 
do engenheiro. Capacidade de modelação de soluções estruturais como um apoio à 
concepção do projecto de Estruturas. Conhecimento de metodologia BIM. 

PROGRAMA RESUMIDO 
Utilização de sistema CAD: Aprendizagem dos comandos fundamentais no traçado de 
desenhos técnicos no domínio da Engenharia.  
Representação por projecção cotada: Definição de ponto, recta e plano. Aplicação na 
execução de coberturas de casas. Efectuar a representação de coberturas em 2D e 3D, por 
recurso a sistema CAD. 
Introdução ao desenho de Arquitectura e de Estruturas: Traçado de peças desenhadas de 
Arquitectura um projecto. Recurso ao sistema gráfico como uma ferramenta de apoio à 
concepção de soluções estruturais. Traçado de plantas de estruturas e desenvolvimento de 
solução estrutural em modelo 3D. 
Aplicação de sistema de base BIM: Aprendizagem dos comandos fundamentais na 
geração de modelos 3D de arquitectura e estruturas. 
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